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ВШАНУВАННЯ ЮВІЛЕЮ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО

У 2014 році музична громадськість України готувалася до відзначення 125-річ-
чя українського композитора-класика Левка Ревуцького – народного артиста, лауре-
ата Державної премії СРСР і Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, Ге-
роя Праці, академіка АН УРСР, професора, творця власної композиторської школи, 
ученого- експерта – куратора музичного розділу Української радянської енциклопедії 
й члена вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР 
(з 1957 р., за часів директорства М. Рильського). Одне слово – постать великої духов-
ності й мистецької вагомості. Але, як говорить народна мудрість, «людина планує, а 
життя – руйнує». Саме так і сталося. Безпосередньо через 125 років на день наро-
дження митця 20 лютого припав пік протистояння на Майдані, а за повідомленнями 
інформаційних джерел це був і пік світової реакції на події в Україні, коли показана на 
екранах телевізорів планетарна мапа палахкотіла полум’яними виблисками співчуття 
людських сердець на всіх континентах.

Однак при першій нагоді, коли стишилася політична ситуація, у країні відбу-
лися важливі культурні акції на честь ювіляра. Було проведено концерти в Києві, 
Львові, Чернігові, Кривому Розі, Новій Каховці. Зусиллями редакції журналу «Му-
зика» (головний редактор – музикознавець Ольга Голинська) вийшло перше число 
2014 року, цілком присвячене ювілею уславленого українського композитора-класика. 
А всі наступні номери журналу за той рік продовжували друкувати матеріали про 
митця. Презентація ювілейного випуску відбулася в Музеї Миколи Лисенка 14 бе-
резня й поєдналася з урочистостями, пов’язаними з присудженням щорічної Премії 
імені Л. М. Ревуцького молодим талановитим музикантам – піаністці з Донецька Діні 
Писаренко та київському композитору Олексієві Войтенку.

Наукова сесія в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України: 
 І. Шеремета, Н. Костюк, А. Калениченко, О. Таранченко, І. Щербаков, 

В. Посвалюк, В. Рожок, Ок. Шевчук. 26 травня 2014 р.
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У тривожні дні Революції гідності грудня 2013 – січня 2014 року відбулися зйом-
ки документального телефільму про Л. Ревуцького із серії «Музика і музиканти» 
(режисер Володимир Муржа). Було віднайдено унікальні записи з голосом Майстра, 
що ввійшли до фінальної частини фільму. Попри труднощі часу, уперше всі чотири 
частини було показано у квітні – травні 2014 року на каналі «Культура» (щонеділі).

Навесні 2014 року у Львівській національній музичній академії ім. Миколи Ли-
сенка та Чернігівському музичному училищі ім. Л. М. Ревуцького було проведено 
конкурси піаністів на краще виконання творів Майстра. Майже в усіх музичних 
академіях України відбулися камерні концерти зі спеціально підготовленими моно-
графічними програмами. Відбулися урочистості й на батьківщині митця в с. Іржавець 
Ічнянського району Чернігівської області, де діє Музей-садиба Л. М. Ревуцького – за-
клад, який відзначав 25-річчя свого заснування.

Висловили своє ставлення до ювілею видатного українського композитора і музико-
знавці України. 26 травня 2014 року в Інституті мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України відбулася Наукова сесія на честь 
125-річчя митця. Вона стала співзвучною з усеукраїнським ушануванням 200-річчя від 
дня народження Т. Шевченка. І це природно – адже для композитора геній Шевченка 
був світочем його життя і творчості. Зала Інституту, що розташований на добре знаній 
нині вулиці Грушевського, 4, зібрала відомих діячів музичної культури України. Від-
крили сесію ректор НМАУ імені П. І. Чайковського, лауреат Премії імені М. В. Лисен-
ка, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМУ В. Рожок, голова 
НСКУ, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор, член-
кореспондент НАМУ І. Щербаков, проректор з науки НМАУ, доктор мистецтвознав-
ства В. Посвалюк, заступник директора ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, кандидат мистец-
твознавства Ок. Шевчук. На адресу сесії надійшли вітання, що прагнемо зберегти, як 
пам’ятку тих історичних подій. Наводимо їхні тексти.

«Висловлюю щиросердечну подяку всім учасникам і організаторам 
Наукової сесії з нагоди 125‑ліття від дня народження видатного компо‑
зитора, славного сина нашого народу Л. М. Ревуцького. Творець високо‑
художніх музичних зразків, учений‑академік, глибокомудрий педагог 
композиції з її музично‑теоретичними основами, добросердечна люди‑
на, яка постійно підтримувала своїх учнів і ближніх, допомагала їм і 
духовно, і матеріально. Далеко нелегка доля випала Левку Миколайови‑
чу, тому й неможливо вивчати його життєвий шлях без душевного за‑
хоплення та водночас проникливого зворушення. Життя і творчість, 
громадська діяльність Левка Ревуцького завжди будуть дороговказом 
нашим сучасникам і, віриться, новим поколінням». 

Народний артист України, лауреат Премії імені М. В. Лисенка,  
Літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, кандидат мистецтвознавства,  

член Національної спілки композиторів України, колишній учень Л. Ревуцького,  
професор Віталій КИРЕЙКО

«Шановні пані та панове! Дорогі друзі й колеги! Вітаю Вас із відкрит‑
тям Наукової сесії, присвяченої 125‑річчю від дня народження Левка Ре‑
вуцького. Це надзвичайно важлива подія, коли збирається така громада 
музикознавців, щоб спільно ще раз пережити момент зустрічі з твор‑
чістю Л. Ревуцького. Глибоке відчуття поваги, шани й любові до цієї 
особистості, що об’єднує всіх присутніх, переконана, створює атмо‑
сферу нашого зібрання. Адже від кожного з вас лине особлива душевна 
енергія, яка буде тут панувати протягом усього дня. Це також наго‑
да, щоб висловити подяку колегам з Інституту мистецтвознавства,  
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фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, На‑
ціональної музичної академії України імені П. І. Чайковського та Націо‑
нальної спілки композиторів України за їхню працю у справі збереження 
спадщини наших видатних митців».

Академік Академії наук Вищої школи України та Національної академії мистецтв України, 
заслужений діяч мистецтв України, лауреат Премії імені М. В. Лисенка,  
доктор мистецтвознавства, професор, колишня аспірантка Л. Ревуцького  

Ніна ГЕРАСИМОВА-ПЕРСИДСЬКА

«Вельмишановні учасники Наукової сесії, дорогі друзі! З далекої “Гер‑
манщини” (насправді – близької, лише дві години лету) вас сердечно ві‑
тає дуже вже літній колега, один з вузького сьогодні кола людей, яким 
пощастило слухати прекрасну музику Левка Миколайовича в його при‑
сутності, спілкуватися з ним. Л. Ревуцький напрочуд гармонійно по‑
єднував риси людини і митця. Товариш Ревуцький завжди залишався 
паном Ревуцьким, паном – у найпіднесенішій суті цього слова: аристо‑
кратом духу. Найтяжчим гріхом для нього було б образити людину, 
завдати їй жалю, перекинути на неї свої біди. Він ретельно приховував 
від усіх пережите (що було й безпечніше) і лише з небагатьма, до кого 
мав довіру (я щасливий, що належав до них), іноді, у мить відвертос‑
ті, розповідав про те страшне, що було в його житті. Але я дізнав‑
ся тоді далеко не все. Лише згодом, дякуючи дослідникам, насамперед 
В. Кузик, стали відомі факти, від яких стигне кров – скільки разів 
бандитський режим підштовхував композитора до самого краю могили! 
Сповнена драматизму доля митця, обласканого й обезкровленого зло‑
чинною владою – тяжкий докір державному устрою, заснованому на 
неправді й несвободі.

Аж ось нащадкам композитора явилася бажана свобода – і швидко, 
якось непомітно обернулася на вседозволеність, на ґрунті якої розпо‑
чалося політичне протистояння. Політики осоромилися. Тепер на май‑
страх культури значною мірою лежить відповідальність за те, щоб 
народи прийшли до миру, добросусідства, гармонії інтересів. Ця гар‑
монія запанує ціною великих зусиль і терпіння дуже нескоро – але це 
відбудеться неодмінно. Моя впевненість живиться і музикою Ревуцько‑
го, що втілила всеохопну гармонію, включно гармонію національного й 
міжнаціонального. Тож віддамо належне Майстру, чия творчість увесь 
час є актуальною!».

Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації, заслужений діяч культури Польщі, 
кандидат мистецтвознавства, професор Михайло БЯЛИК

«Колектив Музею Миколи Лисенка щиро вітає учасників Наукової 
сесії та дорогих для нас нащадків славетної родини Ревуцьких – від 
старших до найменшеньких – з новим багатогранним заходом у рамках 
відзначення 125‑річчя від дня народження Левка Ревуцького. Пам’ять 
про одного з найталановитіших Лисенкових учнів завжди живе в нашо‑
му Музеї. Ми з радістю готові приймати у себе найрізноманітніші про‑
грами про Ревуцьких усіх поколінь – від козацької доби до сьогодення. 
Уклін усім колегам – науковцям і музикантам, хто разом з нами йде 
світлою дорогою Пам’яті про подвижника національної музичної куль‑
тури Левка Ревуцького».

Завідувач Музею Миколи Лисенка, лауреат Премії імені М. В. Лисенка 
Роксана СКОРУЛЬСЬКА
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«Співробітники Музею‑садиби Л. М. Ревуцького в с. Іржавець Ічнян‑
ського району Чернігівської області разом з культурною громадою села 
вітають учасників Наукової сесії, присвяченої 125‑річчю від дня наро‑
дження нашого славетного земляка, українського композитора‑класи‑
ка Левка Миколайовича Ревуцького. Зичимо успіхів у роботі, цікавих 
відкриттів нових граней таланту видатного Майстра. Запрошуємо 
всіх учасників відвідати наш Музей 15 липня 2014 року, коли ми будемо 
святкувати 25‑річчя його заснування. Радо всіх зустрінемо в с. Іржа‑
вець, яке прославили видатні митці України – Тарас Шевченко та бра‑
ти Левко й Дмитро Ревуцькі».

Директор Музею-садиби Л. М. Ревуцького  
 с. Іржавець Чернігівської області Людмила ОСАДЧА

***
До участі в сесії зголосився 21 мистецтвознавець з Києва, Львова, Дрогобича. 

За інших політичних обставин і кількість учасників, і географія міст були б значно 
ширшими. Однак і в такому складі робота сесії тривала весь день. Вона розпочалася 
нестандартно – присутні почули у відеозапису блискуче виконання Діною Писарен-
ко Увертюри до «Тараса Бульби» (її концертну версію для фортепіано). Побачили 
відреставровані мистецтвознавцем М. Кузиком кадри святкування ювілею Майстра 
в 1959 році (7 хвилин). Своєрідною музичною оазою стало виконання талановитим 
піаністом А. Кутасевичем знаменитих Трьох прелюдів ор. 4 та «Пісні» ор. 17 Л. Ре-
вуцького. На завершення – прем’єра четвертої (фінальної) частини документального 
телефільму «Музика і музиканти. Левко Ревуцький», представленого телережисером 
В. Муржею.

Пропоновані читачеві 26 наукових статей становлять окремий випуск щорічника 
«Українське мистецтвознавство». Вони укладені за трьома рубриками: 1) Роль осо-
бистості митця в еволюції національної культури; 2) Творчі набутки: традиція і су-
часність; 3) Музикознавчі та виконавські аспекти інтерпретації музики.

 Від редколегії
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УДК 78.03(477)(092)Рев Валентина Кузик 
(Київ)

ЛОГІКА «МУДРОЇ МУЗИКИ» ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО

У статті йдеться про життєвий і творчий шлях українського композитора-класика Л. Ре-
вуцького. Зазначено деякі художньо-стильові особливості його письма та роль доробку митця 
в національній культурі.

Ключові слова: Лев Ревуцький, Микола Лисенко, Рейнгольд Глієр, українська музика, ком-
позиторська школа, симфонія, концерт для фортепіано, прелюдія, обробки народних пісень, 
фольклор.

В статье изложен жизненный и творческий путь украинского композитора-классика Л. Ре-
вуцкого. Обозначены некоторые художественно-стилевые особенности его письма и роль на-
следия композитора в национальной культуре.

Ключевые слова: Лев Ревуцкий, Николай Лысенко, Рейнгольд Глиер, украинская музыка, 
композиторская школа, симфония, концерт для фортепиано, прелюдия, обработки народных 
песен, фольклор.

The article describes the life and career of the Ukrainian composer-classic Levko Revutskyi. 
Some artistic and stylistic features of his writing and the role of the heritage of the composer in 
the national culture are depicted.

Keywords: Levko Revutskyi, Mykola Lysenko, Reinhold Glier, Ukrainian music, composers 
school, Symphony, Concerto for pіano, Prelude, adaptations of folk songs, folklore.

      В колиску дар пісень тобі поклала доля
      У серце налила добра і чистоти,
      І дорогі скарби несеш обачно ти,
      Як чашу, як свічу, у радісне роздолля...

Максим Рильський

З іменем Льва Миколайовича Ревуцького пов’язана ціла епоха розвитку україн-
ської музики, виховання власної композиторської школи, формування національно-
стильового напряму в загальноєвропейській культурі, відповідного категоріям високої 
духовності й професіоналізму. Він створив власні музично-духовні світи, сповнені 
глибокого щирого ліризму, естетичної краси й етичних ідеалів, де органічно сплелися 
воєдино національно неповторний мелос з формами й засобами універсального євро-
пейського мислення. Пік творчого злету таланту Майстра в 1920–1930-ті роки став 
новаторським етапом еволюції української академічної музики попри всі ідеологічні 
настанови, що гальмували тогочасні творчі процеси не тільки в царині музики, але й 
літератури, театру, кінематографа, живопису. Його ім’я заслужено включено до ґрона 
митців, які першими сміливо торували нові шляхи в добу славнозвісного Українсько-
го відродження ХХ ст.

Льву Ревуцькому було долею покладено прожити довге життя (88 років!), пережи-
ти перипетії буремного ХХ ст., не раз стояти на межі небуття, зазнати втрат і водно-
час злету творчого горіння й загального визнання. Йому судилося стати тією ланкою 
творчої традиції української музичної культури, яка підхопила починання великого 
Миколи Лисенка й передала їх наступним поколінням.

Життя митця – не шлях суцільних перемог і звершень. Бували періоди, коли 
він активно творив як масштабні твори, так і мініатюри, а часом надовго замовкав 
і, щоб не докоряли, «відписувався» чимось незначним, переважно масовими пісня-
ми, до яких тоді заохочували (якщо не сказати – зобов’язували) всіх композиторів. 

http://www.etnolog.org.ua
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 Вочевидь Ревуцький міг натхненно творити лише у сприятливій творчій атмосфері – 
при підтримці друзів, близьких, особливо старшого брата Дмитра Миколайовича.

Утім, попри житейські скрути, дійсно були ті «зоряні» 1920–1930-ті роки. Музи-
ка Ревуцького вражала не тільки слухачів, а й багатьох музикантів-професіоналів, 
особливо молодих тоді композиторів – Валентина Борисова, Миколу Колессу, Юлія 
Мейтуса, Євгена Юцевича, які її вивчали, брали за творчий орієнтир. Ще більший 
вплив мала вона на творчість його учнів та послідовників.

За свою музично-педагогічну діяльність Левко Ревуцький виплекав цілу плея-
ду прекрасних музикантів – понад 50 композиторів (Георгія та Платона Майбород, 
Миколу Дремлюгу, Вадима Гомоляку, Анатолія Коломійця, Германа Жуковського, 
Віталія Кирейка та інших), теоретиків (Фріду Aерову, Михайла Бялика, Євгенію 
Столову, Ніну Герасимову-Персидську). Композиторська школа Ревуцького, як і ком-
позиторська школа Лятошинського, стала окрасою та гордістю української музичної 
культури у світовому загалі.

Митець отримав багато урядових нагород, хоча – і це загальновідомий факт – він 
був людиною скромною і ніколи не вимагав до себе особ ливої уваги, а тим більше не 
добивався уваги партійних можновладців. 1941 року Майстер був удостоєний Дер-
жавної (тоді – Сталінської) премії СРСР, хоча на Правлінні СКУ двічі відмовлявся 
від подання свого твору на нагороду. Того ж 1941 року одержав звання доктора мис-
тецтвознавства й заслуженого діяча мистецтв України, 1944 року – звання народного 
артиста СРСР, 1957-го – академіка Академії наук УРСР – перший академік із царини 
музичного мистецтва. 1966 року став лауреатом Державної премії УРСР ім. Т. Шев-
ченка. 80-річний ювілей композитора (1969) ознаменувався присвоєнням йому звання 
Героя Соціалістичної Праці та врученням Золотої Зірки (найвищої нагороди в того-
часному СРСР). Після 1966 року він був у колі науковців ІМФЕ АН УРСР, членом 
його Вченої ради (голос митця був вирішальним при зарахуванні до Інституту ав-
торки цих рядків) та Вченої ради по захисту дисертацій. Під керівниц твом Л. Ре-
вуцького підготовлена дисертація мистецтвознавця Б. Фільц (хоча, як каже Богдана 
Михайлівна, більшість часу відводилося творчим композиторським питанням).

«З походженням мені не повезло», – жартував Лев Ревуцький. Батько композитора 
Микола Гаврилович був священиком із роду, засновником якого вважався запорозь кий 
козак Петро Ревуха – прибічник гетьмана Пет ра Конашевича-Сагайдачного (в 1610-х ро-
ках). Після руйнації Запорозь кої Січі Ревуцькі впродовж п’яти поколінь служили свя-
щениками в селі Іржавці (тепер Ічнянського району Чернігівської області), де знаходи-
лася знаменита козацька святиня – чудотворна ікона Іржавецької Богоматері, оспівана 
в поемі «Іржавець» Тараса Шевченка (1847). Мати – Олександра Дмитрівна походила 
зі знаменитої родини Стороженків – полковників Прилуцьких та Ічнянських, засну-
вання якої пов’язано з молодшою донькою Богдана Хмельницького – Марією Богданів-
ною [4, c. 8–15]. Микола Гаврилович та Олександра Дмитрівна 1861 року відкрили в 
селі школу, листувалися з Л. Толстим щодо упорядкування навчання в ній.

Первістком у подружжя Ревуцьких 5 квітня (за новим стилем) 1881 року став 
Дмитро Миколайович, у майбутньому знаний фольклорист, лисенкознавець, літера-
турознавець. Левко Миколайович Ревуцький народився 20 лютого (за новим стилем) 
1889 року. На вихованні дітей виразно позначився вплив матері, яка дотримувалася 
принципів «толстовської» системи життя, поширеної в ті часи серед інтелігенції: чис-
тота помислів, стриманість і розумність дій, самообмеження в побуті аж до аскетизму. 

Перші знання сини отримали вдома. Діти зростали без розкошів, але мали все 
необхідне для серйозних занять науками, музикою. У садибі була прекрасна біб-
ліотека, настільні книжки – «Кобзар» Тараса Шевченка, твори Миколи Гоголя, 
Олекси Стороженка, Пантелеймона Куліша, Льва Толстого, Олександра Пушкіна... 
Зберігалася й гарна колекція українських музичних інструментів, у тому числі й 
кілька унікальних майстрових кобз, скрипка (на ній любив грати батько). У залі 
стояло два роялі, щоб грати клавірні перекладення оркестрових творів (мати була 
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доброю піаністкою). Особливу роль у формуванні музичних уподобань відігравав 
і хор сільської Свято-Троїцької церкви, що, як з’ясувалося тільки нині, в останніх 
десятиліттях ХІХ ст. і на початку ХХ ст. мав великий репертуар із духовних тво-
рів (понад 170), куди входили сакральні композиції М. Березовського, Д. Бортнян-
ського, А. Веделя, С. Дегтярьова, Г. Турчанінова, Г. Ломакіна, М. Виноградова, 
П. Григор’єва, навіть В. А. Моцарта та ін. Це була справж ня оаза хорової музики, 
яка збагачувала духовний світ людини.

Левко змалку виявив неабиякий хист до музики. Уже в чотири роки добре знав 
ноти, точно інтонував і вгадував їх на слух, за що його прозвали «камертоном». А з 
п’яти – грав простенькі п’єси власноруч або з мамою в чотири руки. Тоді ж виявився 
талант Левка до імпровізації та відтворення почутої музики по слуху. Однак у дитин-
стві, як згадував сам композитор, він не дуже охоче сідав за інструмент, його більше 
цікавила механіка. Зібрав самостійно телескоп (з надісланих за підпискою деталей), 
захоплювався велосипедними поїздками по довкіллю.

Восени 1899 року 10-річного Левка віддали до Прилуцької гімназії, куди перевели 
з Чернігівської гімназії й старшого сина 1. Ця гімназія була добре відома прекрас-
ними педагогами, добрим мистецьким вихованням – мала невеличкий симфонічний 
оркестр, театральний гурток, хор. Та на заняття з музики хлопець ходив до керівниці 
жіночої гімназії Юлії Олександрівни Лякав, яка була найкращою піаністкою в місті.

З осені 1903 року Левко почав навчатися у київській приватній гімназії № 7 Гот-
ліба Андрійовича Валькера (її будинок на вул. Ю. Коцюбинського зберігся й до-
нині). Водночас брав уроки гри на фортепіано у Миколи Лисенка, який тоді викла-
дав у музичній школі піаніста, композитора, педагога Миколи Тутковського. Та вже 
1904 року Ревуцький перейшов до новоствореної Музичної школи Миколи Лисенка. 
Там він познайомився з майбутніми композиторами й хоровими диригентами Кирилом 
Стеценком та Олександром Кошицем. Товариські зв’язки з ними тривали доволі дов-
го, а у 1909–1912 роках Левкові не раз по-дружньому доводилося співати в тенорах і 
бути акомпаніатором Кошицевого університетського хору.

Восени 1907 року юнак вступив на перший курс фізико-математичного факультету 
Київського університету св. Володимира, однак згодом пере вів ся на юридичний. Того 
самого року він (за порадою М. Лисенка) розпочав навчання у Київському музичному 
училищі ІРМТ на фортепіанному відділенні: спочатку в класі Сергія Короткевича, а 
з 1911 року – у відомого піаніста й композитора Григорія Ходоровського. Теоретичні 
дисципліни вивчав у видатного теоретика Євгена Риба.

У ті роки формується особистість юнака, визначаються його життєві принципи: 
25 квітня 1911 року він занотовує в щоденнику вислів Ґотхольда Ефраїма Лессінґа: 
«Сперечайтесь, помиляйтесь, але, ради Бога, мисліть» [10, c. 116]. Ці слова стануть 
девізом майбутнього композитора на все життя.

Восени 1913 року в Києві на базі Музучилища відкрилася консерваторія. Очолив 
її з 1914 року випускник Московської консерваторії Рейнгольд Моріцович Глієр – 
киянин за народженням (його батько Ернст-Моріц Глієр був відомим у місті май-
стром мідних і дерев’яних духових інструментів, мав власну майстерню і магазин по 
вул. Басейній). Учень М. Іпполітова-Іванова, А. Аренського, С. Танєєва, талановитий 
композитор Рейнгольд Глієр одразу став для київських музикантів еталоном профе-
сіоналізму та представником нового стилю мистецтва – модерну. Його поява в Києві 
остаточно вплинула на рішення Ревуцького присвятити себе композиції та більш по-
глиблено вивчати музично-теоретичні предмети.

Однак історична ситуація змінила всі плани – розпочалася Перша світова війна. 
Консерваторію евакуювали до Ростова-на-Дону, університет – до Саратова. Восени 
1915 року Л. Ревуцький пішов на фронт як «вольноопределяющийся», тобто добро-
вольцем (служив офіцером при артилерійському полку на Ризькому фронті). Після 
підписання Брестського миру 1918 року він із великими труднощами через Москву 
дістався батьківської оселі в Іржавці.
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Батьки Левка Ревуцького – Олександра 
Дмитрівна та Микола Гаврилович. 

с. Іржавець. 1905 р. Світлина 
Л. Ревуцького

Чудотворна ікона Іржавецької 
Богоматері. с. Іржавець. 1920 р. 

Світлина С. Маслова

с. Iржавець (нині – Ічнянського р-ну Чернігівської обл.).  
1906 р. Світлина Л. Ревуцького
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Дмитрівна та Микола Гаврилович. ФДмитрівна та Микола Гаврилович. 
с.Фс.ФЕ
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Літо 1919 року видалося тяжким для 
Левка Миколайовича саме через «непро-
летарське походження». На схилі літ він 
говорив сину: «Моя життєва проблема 
полягала в тому, що з дитинства мене 
готували існувати в світі, де все мож-
на було вирішити в полеміці, дискусії. 
А довелося жити в такі часи, де все ви-
рішується в боротьбі». Тоді, в Ічні, де 
він влаштувався на роботу діловодом на 
залізничній станції, його як «царсько-
го» офіцера заарештувало ЧК. Дивом 
він уберігся від розстрілу – старший 
брат Дмитро домігся, щоб Левка відпус-
тили. Навесні 1920 року хотів відкрити 
в Прилуках музичну школу, однак йому 
як «класово неблагонадійному» відмо-
вили. Пішов працювати діловодом на 
станцію Прилуки Південної залізниці.

1 лютого 1921 року, на дев’ятий день 
після вбивства на Поділлі Миколи Ле-
онтовича [3], у Києві було створено 
комітет пам’яті композитора, що увій-
шов в історію української культури під 
назвою Всеукраїнське музичне това-
риство ім. М. Леонтовича. Товариство 
розгорнуло потужну роботу. У ряді 
міст почали утворювати філії, у тому 

числі 1922 року в Прилуках. Головним її мистецьким загоном стала хорова капела, 
яку організував талановитий диригент Олекса Фарба. Ревуцький активно включив-
ся в роботу філії (очолив її), залюбки акомпанував хору, виступав як соліст-піаніст 
(оголошували «наш рояліст Левко Ревуцький»). 

Здавалося, минула лиха година, починається нове творче життя. Окрилений на-
дією, Ревуцький за 3 роки (1920–1923) написав натхненні твори: Струнний квартет 
(щоправда, ноти було віднайдено тільки 2011 року), романси «Проса покошено» на 
вірш Максима Рильського, «Де ті слова» на вірш Олександра Олеся, «На крилах со-
нячних і ясних мрій» на власні слова, де втілив сокровенні мрії про щастя. Вдалою 
вийшла й «Дума про трьох вітрів» на вірш Павла Тичини (перша дума в творчості 
українських композиторів ХХ ст.). Нарешті акуратно занотував тексти трьох Прелю-
дій ор. 4, ескізи яких були зроблено ще років із 5–7 перед тим. Почав писати музику 
до поеми «Щороку» Олександра Олеся, щось на кшталт хорової опери – то могла би 
бути перша у світі хорова опера! На одному диханні народився хор «Серце музиќи» 
на слова Миколи Вороного, присвячений пам’яті Миколи Лисенка. Однак і тут іс-
торія внесла свої корективи: Олександр Олесь емігрував до Чехії, Микола Вороний 
до Польщі, а їхні імена занесли в «чорні» цензорські списки. А це означало – твори 
не будуть виконані. Та успіх і визнання принесла кантата «Хустина» на вірш Тараса 
Шевченка «У неділю не гуляла», прем’єрне виконання якої 1923 року здійснила При-
луцька капела. Кантата стала етапним явищем нової української музики й донині є 
однією з найрепертуарніших у хорових колективах країни.

1924 року родину Ревуцьких (з малим 3-річним сином) як класово ворожих при-
мусово позбавили всієї власності в Іржавці – виселили з будинку (там було утворено 
медпункт), стайню зробили клубом, присадибну ділянку землі порізали на клаптики 
для кількох селянських родин, вирубали частину саду й парку, закладених дідом ще 

Брати Дмитро та Левко Ревуцькі – 
гімназисти Прилуцької гімназії. 1899 р.

http://www.etnolog.org.ua

І
(оголошували «наш рояліст Левко Ревуцький»).

І
(оголошували «наш рояліст Левко Ревуцький»).

Здавалося, минула лиха година, починається нове творче життя. Окрилений наІЗдавалося, минула лиха година, починається нове творче життя. Окрилений на
дією, Ревуцький за 3Ідією, Ревуцький за 3
(щоправда, ноти було віднайдено тільки 2011І(щоправда, ноти було віднайдено тільки 2011
вірш Максима Рильського, «Де ті слова» на вірш Олександра Олеся, «На крилах соІвірш Максима Рильського, «Де ті слова» на вірш Олександра Олеся, «На крилах со
нячних і ясних мрій» на власні слова, де втілив сокровенні мрії про щастя. Вдалою Інячних і ясних мрій» на власні слова, де втілив сокровенні мрії про щастя. Вдалою 
вийшла й «Дума про трьох вітрів» на вірш Павла Тичини (перша дума в творчості Івийшла й «Дума про трьох вітрів» на вірш Павла Тичини (перша дума в творчості 
українських композиторів ХХІукраїнських композиторів ХХ

4, ескізи яких були зроблено ще років із 5–7 перед тим. Почав писати музику І4, ескізи яких були зроблено ще років із 5–7 перед тим. Почав писати музику 

МММ
року в Прилуках. Головним її мистецьким загоном стала хорова капела, 

М
року в Прилуках. Головним її мистецьким загоном стала хорова капела, 

яку організував талановитий диригент Олекса Фарба. Ревуцький активно включивМяку організував талановитий диригент Олекса Фарба. Ревуцький активно включив
ся в роботу філії (очолив її), залюбки акомпанував хору, виступав як соліст-піаніст Мся в роботу філії (очолив її), залюбки акомпанував хору, виступав як соліст-піаніст 
(оголошували «наш рояліст Левко Ревуцький»).М(оголошували «наш рояліст Левко Ревуцький»).

Здавалося, минула лиха година, починається нове творче життя. Окрилений наМЗдавалося, минула лиха година, починається нове творче життя. Окрилений на
дією, Ревуцький за 3 Мдією, Ревуцький за 3 роки (1920–1923) написав натхненні твори: Струнний квартет Мроки (1920–1923) написав натхненні твори: Струнний квартет 
(щоправда, ноти було віднайдено тільки 2011М(щоправда, ноти було віднайдено тільки 2011
вірш Максима Рильського, «Де ті слова» на вірш Олександра Олеся, «На крилах соМвірш Максима Рильського, «Де ті слова» на вірш Олександра Олеся, «На крилах со
нячних і ясних мрій» на власні слова, де втілив сокровенні мрії про щастя. Вдалою Мнячних і ясних мрій» на власні слова, де втілив сокровенні мрії про щастя. Вдалою 

Брати Дмитро та Левко Ревуцькі

М
Брати Дмитро та Левко Ревуцькі

гімназисти Прилуцької гімназії. 1899

М
гімназисти Прилуцької гімназії. 1899 Ф

вили. Пішов працювати діловодом на 

Ф
вили. Пішов працювати діловодом на 
станцію Прилуки Південної залізниці.

Ф
станцію Прилуки Південної залізниці.

1

Ф
1 лютого 1921

Ф
лютого 1921

після вбивства на Поділлі Миколи Ле

Ф
після вбивства на Поділлі Миколи Ле
онтовича

Ф
онтовича
комітет пам’яті композитора, що увійФкомітет пам’яті композитора, що увій
шов в історію української культури під Фшов в історію української культури під 
назвою Всеукраїнське музичне товаФназвою Всеукраїнське музичне това
риство ім.Фриство ім.
розгорнуло потужну роботу. УФрозгорнуло потужну роботу. У
міст почали утворювати філії, у тому Фміст почали утворювати філії, у тому 

року в Прилуках. Головним її мистецьким загоном стала хорова капела, Фроку в Прилуках. Головним її мистецьким загоном стала хорова капела, ФБрати Дмитро та Левко Ревуцькі ФБрати Дмитро та Левко Ревуцькі – Ф– 
гімназисти Прилуцької гімназії. 1899 Фгімназисти Прилуцької гімназії. 1899 р.Фр.

Е
брат Дмитро домігся, щоб Левка відпус

Е
брат Дмитро домігся, щоб Левка відпус
тили. Навесні 1920

Е
тили. Навесні 1920
в Прилуках музичну школу, однак йому 

Е
в Прилуках музичну школу, однак йому 
як «класово неблагонадійному» відмоЕяк «класово неблагонадійному» відмо
вили. Пішов працювати діловодом на Евили. Пішов працювати діловодом на 
станцію Прилуки Південної залізниці.Естанцію Прилуки Південної залізниці.

лютого 1921Елютого 1921 року, на дев’ятий день Ероку, на дев’ятий день 
після вбивства на Поділлі Миколи ЛеЕпісля вбивства на Поділлі Миколи Ле

[3], у Києві було створено Е[3], у Києві було створено 
комітет пам’яті композитора, що увійЕкомітет пам’яті композитора, що увій



13    

1842 року. Ситуація була вкрай скрутною. Молодого композитора з Прилуччини під-
тримали його колеги в Товаристві ім. М. Леонтовича – Пилип Козицький і Микола 
Грінченко. За їх рекомендацією Левка Ревуцького запросили до Києва викладати 
в Музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка, де вже працював старший брат 
Дмитро (консерваторія входила до загальної структури Інституту). Педагогічна робо-
та захопила молодого «лектора» (так тоді називалася його посада). Спочатку викладав 
музично-теоретичні дисципліни на диригентсько-хоровому відділенні, а через 4 роки 
(від 1928 р.), тільки-но відкрили композиторський факультет, набрав власний клас.

Життя було не з легких, далися взнаки роки громадянської війни та економічної 
розрухи. Утім побутові негаразди компенсувала активна творча праця та громадська 
діяльність у Товаристві ім. М. Леонтовича (з 1925 р. Ревуцького ввели до правління). 
Композитор активно діяв по всіх напрямках: писав нові фортепіанні прелюдії (ор. 7, 
ор. 11), романси, хорові композиції «Ой чого ти почорніло» на вірш Тараса Шевченка, 
«Уперед, хто не хоче конати» на слова Павла Грабовського, «Сльози дівочі» на вірш 
Івана Франка. Його хори друкували в знаменитій збірці «Червоний заспів» (1924) 
поряд із творами Миколи Леонтовича, Пилипа Козицького, Миколи Коляди, Василя 
Верховинця.

Новим захопленням стала для Ревуцького праця над обробками українських на-
родних пісень. Ця галузь – справжня творча лабораторія, де він вільно експеримен-
тував із найрізноманітнішими засобами композиторського письма – як традиційними, 
вже випробуваними попередниками, так і оригінально-пошуковими. Перший тип ми-
тець втілив у обробках, написаних для окремих виконавців, збірочці «12 народних 
пісень» та ряді «Козацьких пісень», два випуски яких підготував брат Дмитро. Но-
ваторський підхід особливо яскраво позначився на музиці циклів «Сонечко» (1925) і 
«Галицькі пісні» (1927).

Наприкінці 1926 року Товариство ім. М. Леонтовича оголосило Всеукраїнський 
музичний конкурс на створення масштабного твору. Офіційним приводом стало від-
значення 10-ї річниці Жовтневої революції. Перше місце отримали Симфонія під 
гаслом «Будуймо» (Льва Ревуцького) та Фантазія (увертюра) на чотири українські 

Пікнік родини Ревуцьких: ліворуч 2-й – Микола Гаврилович (батько),  
5-та – Катерина (дружина Дмитра), 6-й – Дмитро,  

7-ма – Олександра Дмитрівна (мати), 8-й – Яків Персидський (кузен),  
з рушницею в руках Левко. 1905 р. Світлина Л. Ревуцького
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теми під гаслом «Новому українському 
мистецтву потрібна симфонічна музика» 
(Бориса Лятошинського). Симфонія № 2, 
E-dur Ревуцького стала етапним явищем. 
У ній щасливо поєдналися два зазначених 
автором крила творчості: «українізація» 
та «європеїзація». Опус із часом визна-
ли першим національним твором у цьому 
жанрі в ХХ ст. [1, с. 100–101].

Важлива віха в житті митця – майже 
20-річна праця над редакцією опери «Та-
рас Бульба» Миколи Лисенка [6], розпо-
чата 1936 року за державним замовлен-
ням (Максим Рильський – лібрето, Лев 
Ревуцький – музичний матеріал, Борис 
Лятошинський – оркестрування). В архі-
ві Лятошинського зберігся текст догово-
ру, де зазначено термін завершення праці 
над новою редакцією «Тараса Бульби» – 
1 жовтня 1936 року [7, c. 596]. У резуль-
таті постало три редакції (прем’єра пер-
шої відбулася у березні 1937 року), було 
дописано ряд номерів, уведено героїчний 
фінальний хор, створено знамениту увер-
тюру, що стала музичним символом укра-
їнської національної ідеї у світі.

Паралельно митець компонував й інші 
твори, у тому числі – кілька симфоніч-
но-хорових обробок та хорів ораторіаль-
ного масштабного звучання. На музичних 

сценах України та Росії широко виконувалися його Симфонія № 2 і новостворений 
Концерт для фортепіано з оркестром № 2, який захоплено сприймала публіка, однак 
ганьбила офіційна критика як зразок формалізму.

Та на заваді здійсненню всіх планів знову постала війна – 1941–1945 років. Ревуць-
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А брата 
Дмитра, який хворим залишився в Києві, жорстоко вбили 29 грудня 1941 року [2].

Творче натхнення згасло. Сум оповив душу. Нова музика не писалася. Щоправда, 
був таки один-єдиний випадок – 1956 року, коли Максим Тадейович Рильський спо-
двиг свого друга на створення масштабної «Оди пісні» (y видавництві, готуючи до 
друку цей твір, вдалися до «езопових хитрощів» – написали присвяту Володимирові 
Леніну). Справжня ж причина появи «Оди пісні» відома тільки вузькому ґрону вта-
ємничених – тим, хто пам’ятав, що 1956 року минало 35 років Музичному товариству 
ім. М. Леонтовича, а також 75 – від дня народження Дмитра Ревуцького.

Мудра воля Майстра виявилася в тому, що в повоєнні часи він усі зусилля пере-
ключив на педагогічну діяльність. Це була, після композиції, друга улюблена справа 
його життя, якій він віддав 40 років, з них 32 – безпосередньо роботі зі студентами-
композиторами (від 1924 р. – у Музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка, з 
1934 р. – у Київській консерваторії ім. П. Чайковського та музичному училищі, що 
нині є Київським інститутом музики ім. Р. Глієра; від 1966 р. – в ІМФЕ АН УРСР, 
ще за часів директорства М. Рильського).

Водночас, за збігом фатальних обставин повоєнні часи у творчому плані стали для 
Л. Ревуцького «реставраційним періодом». Адже найвагоміші його твори були в руко-

Левко Ревуцький – учень з композиції 
класу Р. Глієра. 1915 р.

http://www.etnolog.org.ua

І
Концерт для фортепіано з оркестром №

І
Концерт для фортепіано з оркестром №
ганьбила офіційна критика як зразок формалізму.Іганьбила офіційна критика як зразок формалізму.

Та на заваді здійсненню всіх планів знову постала війнаІТа на заваді здійсненню всіх планів знову постала війна
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. Ікого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. АІЙого син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. Ікого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 

Дмитра, який хворим залишився в Києві, жорстоко вбили 29ІДмитра, який хворим залишився в Києві, жорстоко вбили 29ІТворче натхнення згасло. Сум оповив душу. Нова музика не писалася. Щоправда, ІТворче натхнення згасло. Сум оповив душу. Нова музика не писалася. Щоправда, 
був таки один-єдиний випадокІбув таки один-єдиний випадок
двиг свого друга на створення масштабної «Оди пісні» (y видавництві, готуючи до Ідвиг свого друга на створення масштабної «Оди пісні» (y видавництві, готуючи до 

Много масштабного звучання. На музичних Много масштабного звучання. На музичних 
сценах України та Росії широко виконувалися його Симфонія №Мсценах України та Росії широко виконувалися його Симфонія №
Концерт для фортепіано з оркестром №МКонцерт для фортепіано з оркестром № 2, який захоплено сприймала публіка, однак М2, який захоплено сприймала публіка, однак 
ганьбила офіційна критика як зразок формалізму.Мганьбила офіційна критика як зразок формалізму.

Та на заваді здійсненню всіх планів знову постала війнаМТа на заваді здійсненню всіх планів знову постала війна
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. Мкого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. АМЙого син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. Мкого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 
Його син Євген воював на Московському фронті, отримав тяжке поранення. А
кого було евакуйовано до Ташкента, в Узбекистан, де він викладав у консерваторії. 

Дмитра, який хворим залишився в Києві, жорстоко вбили 29МДмитра, який хворим залишився в Києві, жорстоко вбили 29М
– учень з

М
– учень з композиції 

М
композиції 

Глієра. 1915

М
Глієра. 1915 р.

М
р. Ф

ру, де зазначено термін завершення праці 

Ф
ру, де зазначено термін завершення праці 
над новою редакцією «Тараса Бульби»

Ф
над новою редакцією «Тараса Бульби»
1

Ф
1 жовтня 1936

Ф
жовтня 1936

таті постало три редакції (прем’єра пер

Ф
таті постало три редакції (прем’єра пер
шої відбулася у березні 1937

Ф
шої відбулася у березні 1937
дописано ряд номерів, уведено героїчний Фдописано ряд номерів, уведено героїчний 
фінальний хор, створено знамениту уверФфінальний хор, створено знамениту увер
тюру, що стала музичним символом украФтюру, що стала музичним символом укра
їнської національної ідеї у світі.Фїнської національної ідеї у світі.

Паралельно митець компонував й інші ФПаралельно митець компонував й інші 
твори, у тому числіФтвори, у тому числі
но-хорових обробок та хорів ораторіальФно-хорових обробок та хорів ораторіальФЕ
ням (Максим Рильський

Е
ням (Максим Рильський

– музичний матеріал, Борис 

Е
– музичний матеріал, Борис 

Лятошинський

Е
Лятошинський – о

Е
– оркестрування). В

Е
ркестрування). В

ві Лятошинського зберігся текст договоЕві Лятошинського зберігся текст догово
ру, де зазначено термін завершення праці Еру, де зазначено термін завершення праці 
над новою редакцією «Тараса Бульби»Енад новою редакцією «Тараса Бульби»

жовтня 1936Ежовтня 1936 рокуЕроку [7, c.Е[7, c. 596]. УЕ596]. У
таті постало три редакції (прем’єра перЕтаті постало три редакції (прем’єра пер
шої відбулася у березні 1937Ешої відбулася у березні 1937
дописано ряд номерів, уведено героїчний Едописано ряд номерів, уведено героїчний 



15    

писах і залишися під час війни у Києві. 
Людина, яка опікувалася помешканням 
Ревуцьких на Банковій, цими аркушами 
розпалювала «буржуйку» в холодні зими 
1941/42/43 років. Так «димом пішли» пар-
титури 1-го Концерту для фортепіано, 1-ї 
та 2-ї симфоній, 3-х частин кантати «Щоро-
ку», ряду оркестрових і вокальних творів. 
Партитура 2-го фортепіанного концерту 
згоріла в товарних вагонах у Дарницькому 
депо навесні 1944 року, куди перевезли з 
Уфи бібліотеку Радіокомітету. Саме на ті 
вагони впала остання ворожа авіабомба, 
скинута на Київ. Понад два десятиліття 
витратив Майстер на поновлення втраче-
ного – іноді за окремими оркестровими 
партіями – Симфонія № 2, іноді за кла-
вірним відбитком – Концерт для фортепі-
ано F-dur [6], а іноді – просто з пам’яті – 
Симфонія № 1 «Юнацька» (з 4-х частин 
зрештою вийшла одночастинна). До того ж 
митець за своєю природою був «перфекціо- 
ністом» і прагнув увесь час удосконали-
ти свій твір, що викликало нові редакції, 
переробки музичної форми, тематичного 
матеріалу, пошуки нових тембрових спо-
лучень. А це все потребувало значного часу, здоров’я, яке не ставало кращим, доброго 
зору – а він катастрофічно падав, світлої думки – з цим, слава Богові, все було гаразд.

Тож оглядаючи музичний доробок Левка Ревуцького – він, порівняно з набутками 
інших композиторів, не дуже великий (увійшов у 10 томів) – вражаєшся досконалості 
творів письма Майстра, діапазону його стильових пошуків – від етнографічного ро-
мантизму до модерних ескізів та імпресіонізму. А над усе мене дивує «мудрість му-
зики» Левка Ревуцького, особлива логіка її розгортання. Це як мудра філософська 
книга, зміст якої всотуєш думкою і серцем, а її фонові вібрації заставляють жити й 
дихати з нею в одних вимірах. Не дивно, що земляк композитора, видатний вчений-
медик Костянтин Бутейко наголошував – весь секрет його унікального лікування 
криється в музиці Левка Ревуцького.

Музика Л. Ревуцького натхненно поєднує мудре «раціо» і романтично-піднесе-
не духовне світовідчуття. Логіка їх органічного синтезу вражаюча, під корює думку 
людини, здатної сприймати оточуючий світ крізь призму звуків. Спробую окреслити 
головні віхи розгортання логіки тієї «мудрої музики».

1) Високоетичні виміри творчого задуму митця. У його доробку не знай демо жод-
ного музичного відображення негативного, злого, антигуманного начала, хоча в житті 
йому не один раз доводилося з цим стикатися на грані життя і смерті. Частково об-
рази наступального агресивного характеру можна простежити у фіналі струнного 
Квартету (заснованого на темі розбійницької пісні) та третьої прелюдії, ор. 4 (cis-
moll). У митця знаходимо інший аспект рішення таких колізій – через рефлексію 
на зло у трагедійному образі. Це ми чуємо в другій частині та середньому розділі 
фіналу Квартету. А найбільш потужним характером трагедійної образності вражає 
його Балада для віолончелі з фортепіано, написана в дні стражденного для України 
голодомору 1932/33 року 2.

2) Ставлення до народного джерела як до сакральних витоків духов ності нації. 
Музиканти позначають музичний матеріал такого типу літерами c. f. – cantus firmus 

Софія Писарева та Левко Ревуцький.  
Фінляндія. 1913 р.
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(незмінний, твердий наспів, голос), що ставить перед митцем серйозне художнє зав-
дання, що вимагає якнайдосконалішого володіння професіональними знаннями з 
композиції – форми, гармонії, поліфонії, фактури, оркестровки тощо, і постійного 
пошуку. Саме це й властиве мистецьким обробкам фольклорних зразків Л. Ревуць-
кого – для соло з супроводом (у тому числі «Сонечко» й «Галицькі пісні»), для хору 
a cappella, хору із супроводом фортепіано та оркестру (їх понад 200). Мимоволі на 
думку приходить паралель з унікальним доробком Й. С. Баха, відомим як «Добре 
темперований клавір». Доробок Л. Ревуцького хотілося б назвати «Добре опрацьова-
ний фольклор». Адже в цій галузі український автор ретельно відбирав і осмислю-
вав різні засоби композиторської техніки. І кожен раз, здається, швидше як вчений- 
експериментатор, а не «вільний художник» інтуїтивно-натхненного типу.

Зазначу головні методи й форми тих багатовекторних пошуків опрацювання: 
2.1) розкладки для хору a cappella на три голоси для хору хлопчиків та юнаків 
(22 зразка), зроблені спеціально для книжки Дмитра Ревуцького «Українські думи 
та пісні історичні» (К., 1919) – одного з перших україномовних підручників проголо-
шеної 1918 року незалежної Української республіки. (До речі, це була перша нотна 
публікація Левка Миколайовича.) Здійснюючи такі хорові розкладки – «Гей, не ди-
вуйте, добрії люди», «Ой на горі та женці жнуть», «Максим козак Залізняк», «Гомін, 
гомін по діброві» тощо, – молодий композитор орієнтувався здебільшого на класичну 
гармонію і, вочевидь, мав на увазі хори типових для того часу чоловічих гімназій, 
зокрема Прилуцької.

2.2) гармонізація народної мелодії з фортепіанним супроводом – типова для 
більшості композиторських обробок ХІХ – початку ХХ ст., зокрема Л. ван Бетхове-
на, М. Лисенка, Я. Степового та ін. Таких обробок небагато, вони теж засновані на 
канонах класичної гармонії, як-от чуємо в історичній «Пісні про Кармелюка» [10, 
с. 67], бурсацькій «Як засядем, браття, коло чари» [10, с. 79], жартівливій «Прийшов 

Повернення Ревуцьких у рідну домівку: Софія Андріївна, син Євген, 
Лев Миколайович. Київ. Травень 1944 р.
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до дівчини» [10, с. 176] (принагідно 
зазначу, в архіві композитора зберіга-
ється аркуш з позначкою 1908 рік, де 
записано олівцем гармонічну задачу 
на c. f. народної мелодії «Думи мої»).

2.3) гармонізація зі збагаченими 
альтерованими акордами, що особли-
во вирізняють звукову палітру компо-
зитора, додаючи їй імпресіоністичних 
барв – «Сіно моє, сіно» [10, с. 87], 
«Я в квартироньці сиджу» з «Галиць-
ких пісень» [10, с. 101–102].

2.4) підголосковість у фактурі 
супроводу, що органічно випливає з 
логіки національного музичного мис-
лення митця. Фрагментарно вона при-
сутня у багатьох обробках – «Наїхали 
гірмани» [10, с. 84], «Чи це ж тая кри-
ниченька» [10, с. 148–149], «Черво-
ная ружа» з «Галицьких пісень» [10, 
с. 96–98] тощо. Іноді цей прийом на-
бирає значної тривалості й переростає 
у справжній контрапункт до мелодич-
ної лінії – «З під темного гайка» [10, 
с. 84], «Ой ти гарний, Семене» [10, с. 
153]. Спостерігаємо в супроводі й син-
тез підголоска (вгорі) з контрапунк-
том (у баса), як-от у пісні «Ой поплив, поплив» [10, с. 61]. Найширше засоби полі-
фонічного письма – підголоски, контрапункти, фугатні проведення – використано в 
обробках для мішаного хору з супроводом фортепіано чи оркестру – трьох веснянках, 
двох рекрутських, «Дід іде», «Селецький став» тощо.

2.5) Одна з найулюбленіших форм опрацювання народного наспіву – куп летно-
варіаційна, де композитор вільно використовує розмаїті прийоми, показує різні ва-
ріанти фактурного викладу, розквітчує різнобарвними гармоніями, заглиблено роз-
криває художній зміст: «Не віддала мене мати» [10, с. 70–72], «Перепеличенька, 
невеличенька» [10, с. 73–77], «Та ой крикнули журавлі» [10, с. 81–83], «А наша 
хазяєчка» [10, с. 89–91], «Ти, кропивонько» [10, с. 173–175], «Як ми пришла карта» 
з «Галицьких пісень» [10, с. 109–112].

2.6) При опрацюванні низки народних мелодій Л. Ревуцький ставить перед собою 
програмно-зображальне завдання і створює ніби музичну мініатюрну картину: об-
раз кобзаря – «Ой сидить пугач» [10, с. 85–86], повернення чумака-наймита в село 
«Ой, гей! Та ой хто горя не знає» [10, с. 62–63], сценку сільських вечорниць – «На 
вулиці скрипка грає» з «Галицьких пісень» [10, с. 99–100], прощання дівчини з коза-
ком (майже за Миколою Пимоненком) – «Їхав стрілець на війноньку» з того самого 
 циклу 3 [10, с. 113–115].

3) Унікальне гармонічне чуття, яким обдарувало митця Провидіння. Воно ґрунту-
валося на гострому інтуїтивному сприйманні психологічного наповнення конкретного 
тонального плану, його збагаченні, вияскравленні, відповідно до творчого задуму. 
Назву хоча би два приклади. Перший: Прелюдія Des-dur, ор. 4 – музичний образ Со-
фії Писаревої (майбутньої дружини). Відібрану тональність називають «ангельською, 
співом серафимів» (цими визначеннями серйозно займалися на схилі літ Ф. Ліст, 
Й. Ґете). Саме такі порівняння своєю музикою, а далі й у написаному листі до Софії 
підкреслює молодий закоханий юнак. Більш того, він не маніфестує цю тональність 

Батько й син Євген та Левко Ревуцькі. 
1940 р.
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від початку, а «тремтливо» створює звукове тло 
з м’якої терції на другому щаблі і вже на ньому 
розвиває мелодичний ліричний образ.

Другий, ще переконливіший приклад – Увер-
тюра до «Тараса Бульби» (1936). Л. Ревуцький 
взяв до неї за епіграф 8 тактів закличного ру-
шійного характеру з написаної М. Лисенком 
Інтродукції до опери (щоправда, збережено не-
доторкано лише мелодичну лінію, а гармонічне 
насичення акордів починається вже з другого 
такту). У першому варіанті сонатна форма увер-
тюри повністю відповідала канону її ладо-то-
нальної структури: f-moll як у експозиції, так 
і в репризі. Однак особисте психологічне від-
чуття композитором «похмурої барви» ладу ви-
кликало нову, другу редакцію репризи (1939) 
з перенесенням її на півтора тону вище – gis-
moll, – що дозволило введену в фінал героїч-
ну козацьку пісню «Засвистали козаченьки» 
закінчити грандіозним на ff tutti оркестру зі  
звучанням струнних у зручній їм дієзній то-
нальності Gis-dur, а духовим – у притаманній 
їм бемольній тональності As-dur (використа-

но можливості енгармонізму). Заключні акорди у блискучій «героїчно козацькій» 
тональності відіграли не останню роль у захопливому сприйнятті твору не тільки 
українцями, а й слухачами з різних країн світу. Увертюра Л. Ревуцького до «Тараса 
Бульби» М. Лисенка стала титульним музичним твором національної культури й час-
то звучить як окремий концертний номер симфонічних програм.

4) Відомо, кожен справжній композитор, письменник, поет, що б він не писав, за-
вжди пише й про себе, залишає свій власний «інформаційний знак» – «звуковий об-
раз автора» в творі. Той знак або свідомо планується увести в тканину опусу, або він 
підсвідомо «проростає» (хоча, що то є підсвідомість митця?). А слухачеві, тим більш 
досліднику, такий знак треба шукати, «вилущити» як окремий золотавий камінчик 
смальти з мозаїки. У цьому плані цікаво прослідкувати виокремлення «музичного 
факсиміле» композитора, вияскравленого в його музиці. Я маю на увазі знамениту 
трипеонову ритмоформулу – ‰‰‰│Œ – передиктові три долі з акцентом на сильній 
четвертій (можуть бути як окремо три вісімки, так і тріоль). Відомо, ця ритмічна 
фігура є своєрідним часово організованим «каркасом», який «обростає» звуковими 
вібраціями – інтонемами. У сукупності вони стають виразною ритмо-інтонемою, 
що використовується композиторами для створення авторської інтонації (матеріально 
фіксованої нотними знаками) та втілення її у музичному творі [5].

Особливо рельєфно простежується трипеонова ритмоінтонема (ТРІ) у Прелюді fis-
moll, ор. 4, «Думі про трьох вітрів» на слова молодого П. Тичини, частково Головній 
темі Симфонії № 2, обробці пісні «Чуєш, брате мій» на слова Богдана Лепкого, зна-
менитій «Пісні» з фортепіанного диптиху ор. 17, присвяченого синові Євгену. До речі, 
майже всі ці твори у своєму доробку Лев Миколайович з властивою йому скромністю 
відзначав як «більш-менш вдалі» [4, c. 72].

Особливість звучання ТРІ у Прелюді fis-moll, ор. 4 (січень 1915 р.) полягає в 
її трагічному образному навантаженні. Це символічна зменшена кварта – «хрест-
розп’яття» – eis-a-a | fis. Вона асоціюється з гамлетівським питанням «Бути чи не 
бути?» (доречно зауважити, що у той час це питання звучало зі сцени тільки росій-
ською «Быть иль не быть?» 4, що ритмічно відповідає ТРІ), досягає динамічної дра-
матичної розробки в найширшому регістровому просторі, а завершується авторським 

Дмитро Ревуцький. 1928 р.
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розв’язанням трагічної колізії «пікардійською» 
тонікою (тобто мажорним тризвуком).

У «Думі про трьох вітрів» у вступі, всіх 
міжперіодичних інтерлюдіях та коді звучить 
початкова ТРІ, побудована на тріолі тонічного 
квартсекст акорду (gis-moll) з мелізматичним 
оспівуванням другого щаблю.

Вона виписана в традиціях бандурної пе-
регри, що відповідає жанровій природі твору 
(зміст думи – поезія молодого Павла Тичини – 
дивовижно відповідає сьогоденній політичній 
ситуації в Україні) 5.

Знаходимо ТРІ й у Симфонія № 2 (1927), хоча 
й не початковою маніфестацією. Це пов’язано 
з тим, що тематизм було засновано на фольк-
лорному джерелі (об’єктивна даність). У другій 
поспівці головної теми (веснянки, ведуть 1-ші 
скрипки) використано ТРІ з «мелізмованим» 
першим звуком e-fise-dis-fis→a, а при проведенні 
в наступній фразі це «мелізматичне оспівуван-
ня» ще більш «розцвічується» (секстоль), дода-
ючи нових барв і п’янкого музичного аромату 
народній темі. Сьогодні важко встановити, як 
було в 1-ій редакції симфонії (ноти загублено), але цікаво, що в 2-ій редакції (1947) 
початковий «локрійський пентахорд» фольклорного першоджерела (так, як записав у 
1919 р. Л. Ревуцький і як зазначив у 1927 р. при власному аналізі твору [9]) виявля-
ється саме в ТРІ, а початок «пом’якшено» квартовим заспівом (від VII щаблю E-dur: 
dis–gis).

Обробку пісні «Чуєш, брате мій» на слова Богдана Лепкого 6 (1926, 1942) компози-
тор закінчує фортепіанною постлюдією, сповненою скорботного настрою, пов’язаного 
з думками про трагічну загибель брата Дмитра. Фінальну тоніку Л. Ревуцький «ви-
світлює» ТРІ з еолійською септимою, що в низхідній фігурі тріолі поєднується з 
ІІІ – медіантою: e-a-e→fis, «мерехтливий» натяк на тональність паралельного мажо-
ру. Якесь відчуття просвітленої печалі.

Найбільш проникливо ТРІ як «музичне факсиміле» композитора чуємо у його 
фортепіанній «Пісні» (1929), що по праву визнається шедевром української камерної 
музики. Твір починається тріольною фігурою еолійської домінанти, що готує тоніку 
d-f-a→g. Зазначу, що для музики Льва Миколайовича органічним є використання то-
нічного тризвуку мінорного нахилу з прихованою у товщі фактури еолійською септи-
мою. Акорд звучить збагачено, але м’яко, додаючи звукам якоїсь елегійної меланхолії. 
Ця настроєва палітра підкреслюється і в підведенні останнього тонічного акорду. Тут 
чуємо ТРІ реалізовану, як  подвійну тріоль (тобто – секстоль) a-c-f→d-f-a→g, де 
першим зафіксовано секстакорд еолійського щабля, а другим – еолійська домінанта.

Осмислюючи різні фігури ТРІ бачимо, всі вони несуть глибоке психо логічне наван-
таження, чітко окреслену фіксацію авторської думки та мело-національне наповнення. 

Таїну «мудрої музики» Л. Ревуцького вивчало багато дослідників – композитори 
Анатолій Коломієць і Віталій Кирейко, музикознавці Григорій Кисельов, Михай-
ло Бялик, Микола Гордійчук, Євгенія Столова, Надія Горюхіна, Ніна Герасимова-
Персидська, Тамара Шеффер, Юлія Кроткевич, Аріадна Поставна, Віктор Клин, 
Світлана Мирошниченко, Степан Лісецький та ін. Але світ музики, полишений нам 
Майстром, має такий неосяжний огром, що дає простір для наукового й психологічно-
естетичного пошуку на століття вперед. Кожне покоління зацікавлених і покликаних 
до такої справи знайде в тій царині звуків свою ділянку праці, своє натхнення до 
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 пошуку, свою можливість віддати належну шану видатному діячеві української куль-
тури, який створив новий напрямок музики Українського відродження ХХ ст. і ви-
кохав потужну композиторську школу, паростки якої проростають і в нинішню добу.

1 2 жовтня 1997 року на стіні Прилуцької гімназії було встановлено 2 меморіальні дошки – 
Л. Ревуцькому та Д. Ревуцькому.

2 Це був перший в українській музиці твір, яким митець опосередковано відгукнувся на 
події часу. І лише через 60 років по тому цю тему почнуть активно опрацьовувати в своїй 
музиці інші композитори.

3 У виданнях радянського часу писали назву «Їхав козак на війноньку».
4 Л. Ревуцький добре знав драматургічний доробок У. Шекспіра. Принагідно зауважу, що 

його дядько по матері Микола Ілліч Стороженко – професор Московського університету – 
був президентом Всеросійського Шекспірівського товариства.

5 Твір дуже складний для виконання. Сьогодні він є в репертуарі тільки одного співака – 
соліста оперної студії НМАУ ім. П. Чайковського, лауреата міжнародних конкурсів Маркія-
на Свята.

6 Музичною основою твору є наспів чумацької народної пісні з Наддніпрянщини «Ой по 
горі сірі воли ходили».

1. Бялик М. Г. Л. Н. Ревуцкий : монография / М. Г. Бялик. – Ленинград : Советский компо-
зитор, 1979. – 165 с.

2. Кузик В. В. Дмитро Ревуцький. Репресований посмертно. Ще раз про «міфотворчість» ра-
дянських істориків / Валентина Кузик // Слово Просвіти. – 2006. – Чис. 15. – 13–19 квіт.

3. Кузик В. В. З історії утворення Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Україн-
ський музичний архів. – 1999. – Вип. 2. – С. 4–39.

4. Кузик В. В. Лев Миколайович Ревуцький / Валентина Кузик. – Київ ; Ніжин : Лисен-
ко М. М., 2011. – 83 с.

5. Кузик В. В. «Музичне факсиміле» Левка Ревуцького (стильові модифікації трипеонової 
ритмоінтонеми) // Музика. – 2014. – № 2. – С. 62–63.

6. Кузик В. В. Опера «Тарас Бульба». Микола Лисенко – Левко Ревуцький – Борис Лятошин-
ський // Українське музикознавство. – Київ, 2012. – Вип. 11. – С. 74–89.

Відкриття Музею-садиби Л. М. Ревуцького.  
с. Іржавець Ічнянського р-ну Чернігівської обл. Липень 1989 р.
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SUMMARY

The name of Levko Revutskyi (1889–1977) is the whole epoch in the development of Ukrai nian 
music, the formation of the national style trends in European culture, the relevant categories of 
high spirituality and professionalism. Particularly fruitful for the artist were 1920–1930’s, a time 
when his music has become the reference value for the contemporaries and had a significant influ-
ence on the formation of new generations of artists.

Revutskyi taught more than 50 composers, created his own school of composers, who, like the 
junior professional colleague B. Liatoshynskyi, were the ornament and pride of Ukrainian musical 
culture in the world. L. Revutskyi’s creativity was honoured with the State (then – Stalin’s) Prize 
of the USSR (1941) and T. Shevchenko State Prize of the USSR (1966), a golden star of the Hero 
of Labour (1969). He was rewarded with the title of People’s Artist of the USSR (1944), academi-
cian of the Academy of Sciences – the first one in the art of music (1957).

The composer was proud of his music teachers – famous M. Lysenko (studied in 1907–1908) 
and R. Glier – studied at the Kiev Conservatory from its opening in 1913. The training was 
stopped with the World War I.

Active composer activity of 1920–1923 is the so-called Prylutskyi period. A number of vocal 
and instrumental works, including the famous cantata Khustyna by the text of T. Shevchenko was 
written. In 1924 the composer moved to Kyiv, where he lived for all his life (except for three years 
of evacuation to Tashkent – Uzbekistan – during World War II). In Kyiv he taught at M. Lysenko 
Music and Drama Institute and from 1934 – at the Conservatory. He also wrote two symphonies, 
concertos for piano and orchestra, symphonic-choral works, piano and instrumental compositions, 
songs and romances. He prepared and published three editions of M. Lysenko opera Taras Bulba 
and numerous adaptations of folk songs. The cycles Sun, Halychyna Songs, Cossack Songs, etc. 
have become innovative for this genre and opened new ways of composer search.

L. Revutskyi’s music inspiration combines wise rational and the romantic sublime spiritual at-
titude. The logic of organic synthesis impresses with wins and a man capable to perceive the world 
through the sounds. We’d like to describe some of the major milestones in the logic development 
of this wise Music:

1) High ethical measurement of the artist creative vision, the absence of the picture of evil in 
human beginning.

2) Folk tunes as the sacred source of the spirituality of the nation.
3) The unique harmonious scent based on acute intuitive perception of psychological filling of 

a specific tonal plan, its enrichment with respectively creative vision.
4) Highlight in sound image of the author refers to some of the most important works of the 

composer. This concerns rhythm-formula, which became a kind of musical facsimile of the 
author. 

The works of Revutskyi are studied by many researchers, but obviously each new generation of 
persons called for such work, find themselves in the area of sound niche, his inspiration to search, 
the opportunity to pay tribute to the outstanding figure of Ukrainian culture.

Keywords: Levko Revutskyi, Mykola Lysenko, Reinhold Glier, Ukrainian music, composers 
school, Symphony, Concerto for pіano, Prelude, adaptations of folk songs, folklore.
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УДК 78.071.1(477)Рев Михайло Бялик 
(Гамбург, Німеччина)

УРОКИ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО *

У статті дано оцінку творчості Л. Ревуцького, визначено її окремі стильові ознаки – став-
лення до народнопісенного джерела, роль гармонії, хроматизмів, оригінальність кадансів 
тощо. Зазначено високу громадянську позицію митця, попри існуючу тогочасну політичну 
ситуацію сталінського тоталітаризму.

Ключові слова: Лев Ревуцький, композитор, українська симфонічна музика, фольклор, гар-
монія, хроматизм, обробка народної пісні.

В статье дана оценка творчества Л. Ревуцкого, отмечены её отдельные стилевые призна-
ки – отношение к народнопесенному источнику, роль гармонии, хроматизмов, оригинальность 
кадансов и т. д. Подчёркнута высокая гражданская позиция художника, вопреки существую-
щей в те времена политической ситуации сталинского тоталитаризма.

Ключевые слова: Лев Ревуцкий, композитор, украинская симфоническая музыка, фольк-
лор, гармония, хроматизм, обработка народной песни.

The appraisal of the works by Levko Revutskyi is given, its separate stylish features, like the 
attitude to folk song source, the role of harmony, chromatic scales, originality of cadences, etc. are 
determined. High civic position of the artist in spite of the existed political situation of Stalinist 
totalitarianism of that time is emphasized. 

Keywords: Levko Revutskyi, composer, Ukrainian symphonic music, folklore, harmony, chro-
matic scale, adaptation of folk song.

Мистецька доля Левка Миколайовича Ревуцького в певному розумінні унікальна. 
Він жив довго – 88 років, писав же зовсім нетривалий час: період розквіту, активної 
творчості вичерпується, по суті, п’ятьма роками: з 1923 до 1927-го. Його обдарован-
ня проявилося набагато раніше – у фортепіанних прелюдіях (перші – в 1914 році), 
Першій симфонії (1916–1921), але все це була лише підготовка до самобутньої твор-
чості. Урожайний 1923-й, коли з’явилися «Хустина» на вірші Тараса Шевченка, 
«Серце музиќи» (пам’яті Миколи Лисенка) і «Гукайте їх» на слова Миколи Фі-
лянського, «Східна мелодія» на вірші Лесі Українки, «Тиша» на власні вірші, «Ну, 
розкажи ж» на вірші Хоменка, – був у цьому плані переломним. Але  абсолютно 
визначено його індивідуальність виявилася в наступному, 1924 році, – він тоді звер-
нувся до жанру обробок народних пісень і створив у ньому справжні шедеври. Пора 
щасливого натхнення завершується створенням Другої симфонії – першого й етап-
ного твору в цьому жанрі української радянської музики. Саме протягом згаданого 
короткого відтинку часу постав феномен, що має назву «світ Ревуцького». Йому 
чимало вже присвячено проникливих дослідницьких суджень. Мені хотілося б торк-
нутися двох сторін цього світу, почавши з параметрів власне музичних: гармонії і 
форми його творів.

Загальновідома викладена Левком Миколайовичем у «Автобіографічних записках» 
причина його звернення до обробок: «...близько 1924 р. я ясно почав відчувати недо-
статність своєї теоретичної бази. І слід сказати, що педагогічна діяльність (з гармо-
нії), а особливо робота над гармонізацією народних пісень врятували справу. Достат-
ньо взяти один рік такої моєї праці, щоб побачити, що вона у багато разів перевищує 
будь-який академічний курс спеціальної гармонії». Отже, робота ця видавалася ав-

* Уперше україномовний варіант цієї статті було надруковано в ювілейному журналі 
 «Музика» № 1 за 2014 рік (с. 50–53). – Ред.
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тору «підсобною», результат же виявився високохудожнім, суспільно цінним. У тій 
праці викристалізувався індивідуальний музичний стиль Ревуцького.

Якщо, за необхідності схематизуючи, поставити питання, що найхарактерніше для 
цього стилю, за якими ознаками, почувши, скажімо, по радіо музику, можна відразу 
визначити: це – Ревуцький? Відповідь: поєднання діатонічної, народнопісенної за ви-
токами мелодії із рясно хроматизованою гармонією.

Походження хроматизмів у Ревуцького – неоднорідне. Як відомо, вони притаманні 
окремим жанрам українського фольклору. Мінор з підвищеними IV і VII щаблями 
та його різновиди (наприклад, альтерований фрігійський лад) властиві думам, тра-
пляються й у деяких інших типах пісень. Дуже характерна для української народної 
творчості ладова змінність. І коли композитор гармонізує мелодії такого плану, він не 
просто вводить в акомпанемент ті самі хроматичні підвищення і пониження, що є в 
наспіві, а примножує й ускладнює їх.

Однак основне джерело хроматизмів у музиці Ревуцького – інше. Найхарактерні-
ше для нього – альтеровані гармонії, що супроводжують суто діатонічну за складом 
мелодію, тобто з неї не випливають. До речі, схильність до багатозвучних альтерова-
них акордів проявилася вже у ранніх, переважно фортепіанних творах композитора, 
де зв’язки з українським фольклором ще не відчуваються. Узагалі хроматизм у Ре-
вуцького – інструментального походження. Його витоки – у тому загальному прагнен-
ні постромантичної європейської музики кінця XIX – початку ХХ ст. до ладового та 
гармонічного ускладнення, що по-різному виявляється у національних річищах цієї 
музики – німецькому (Ріхард Ваґнер, Ріхард Штраус), французькому (Клод Дебюссі, 

Л. Ревуцький з учнями. 1-й ряд: композитори А. Коломієць, П. Майборода, 
Л. Ревуцький, О. Андреєва, Г. Майборода. 2-й ряд: композитори О. Зноско-

Боровський, Л. Грабовський, І. Хуторянський, О. Левич, Я. Лапинський, 
Г. Жуковський, музикознавець В. Довженко. 1969 р.
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Моріс Равель), італійському (Джакомо Пуччіні, Отторіно Респігі), угорському (Бела 
Барток, Золтан Кодай).

Стиль гармонії Ревуцького формувався, звичайно ж, головним чином під впливом 
російської музики, насамперед пізнього Миколи Римського-Корсакова, Олександра 
Скрябіна, Олександра Глазунова, Сергія Рахманінова. Однак це не спричинилося до 
ослаблення національної специфіки творчості Ревуцького. Навпаки, його індивіду-
альна стилістика сприймається як уособлення українського начала в музиці. Поясню-
ється це, по-перше, тим, що національну характерність, думається, визначає насампе-
ред мелодика, а вона у зрілого Ревуцького завжди самобутньо українська. По-друге, 
і в гармонії, попри всю її витонченість і широке застосування «інтернаціональних» 
засобів, панують усе ж основні, фундаментальні властивості української народної 
ладо-гармонічної системи.

Кістяк, утворений опорними моментами акордового руху, в музиці Ревуцького за-
звичай виявляється досить простим і національно специфічним. Це проступає в ори-
гінальності кадансів з увіднотоновими гармоніями (причому II щабель часто низький, 
а VII – натуральний), низці інших ознак: вживанні дорійської сексти, неясно вираже-
ній тоніці, функції якої розпорошені між двома-трьома опорними точками звукоряду, 
застосуванні орґанного пункту, що зазвичай протиставляється хроматичному рухові 
середніх голосів. Українській ліричній пісні притаманні численні, але завжди дуже 
природні модуляційні відхилення, і ця риса отримує у Ревуцького розвиток, багато в 
чому обумовлюючи те відчуття свободи, яке викликає його музика.

Сказане щодо гармонічної системи подає ряд серйозних уроків. Перший. Існує два 
шляхи розвитку національного музичного стилю. Один – за рахунок внутрішніх ре-
сурсів, заглиблення у власний ґрунт, пошуку і розробки ще недостатньо освоєних цін-
ностей рідного фольк лору та професійної творчості. Другий – збагачення національ-
ного інонаціональним, синтезування прийомів, споконвіку властивих даній культурі, з 
виробленими іншими народами. Обидва шляхи діалектично взаємопов’язані, у реаль-
ному мистецтві важко виявити їх у чистому вигляді. Можна лише констатувати пере-
важання однієї з названих тенденцій, що наочно демонструє, наприклад, зіставлення 
Модеста Мусоргського й Петра Чайковського. Тяжіння у певний бік визначається не 
лише індивідуальними схильностями художника, а й історичними завданнями часу.

Коли українська професійна композиторська школа зароджувалася й проходила ран-
ні етапи еволюції, і функція утвердження її національної самобутності окреслювалася 
як головна, тоді завдання розкрити «внут рішні ресурси» ставало найактуальнішим. 
Його виконували насамперед Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Микола Леонтович.

У Левка Ревуцького натомість переважає інша тенденція – збагачення національ-
ного інтернаціональним. Він розширив і доповнив уявлення про відображений у му-
зиці український характер, представивши в ньому незнану до того психологічну ви-
тонченість, емоційну складність.

Я не згоден із думкою, що класики XIX ст. повністю вичерпали скарби народної 
творчості (така точка зору існує). Згадаймо Ігоря Стравинського. Той вибух у світо-
вому композиторському процесі, який спричинила поява «Весни священної» і «Весіл-
лячка», чи не був обумовлений глибоким зануренням митця безпосередньо у народний 
ґрунт? А ось інший приклад. Чверть століття тому, коли в нашій музиці піднялася 
так звана нова фольклорна хвиля, молоді в ту пору композитори Родіон Щедрін, 
Сергій Слонімський, Борис Тищенко, Валерій Гаврилін, Микола Сидельников, Лео-
нід Грабовський, Євген Станкович, Леся Дичко, Гія Канчелі, Вельо Торміс та інші, 
захопившись народною піснею в її природному побутуванні, виявили самобутні при-
йоми виразності, дивовижно співзвучні сучасним тенденціям розвитку музичної мови. 
І знову, на новому витку історії, метод внутрішніх ресурсів довів свою дієздатність. 
Але одночасно вступив у права й метод взаємообміну. Інколи обидва вони суміщалися 
у творчості одного художника. Так, скажімо, метод внутрішніх ресурсів породив один 
з найоригінальніших творів української музики – «Візерунки» Леоніда Грабовського. 
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Його ж «Чотири українські пісні» для хору з оркестром більшою мірою демонструють 
метод міжнаціонального збагачення.

Традиція використання інтернаціонального досвіду в національному мистецтві, 
яку пов’язують в українській музиці з ім’ям Льва Ревуцького, нині, на мій погляд, 
надзвичайно актуальна. Слухаючи нові твори Євгена Станковича, Валентина Силь-
вестрова, Мирослава Скорика, Лесі Дичко, Івана Карабиця, Валентина Бібіка, Олега 
Ківи, Володимира Зубицького, Юрія Іщенка та багатьох інших митців, спостерігаю-
чи, як зростає до них інтерес не тільки на батьківщині, а й за кордоном, я переконую-
ся в тому, якою мірою важлива ця традиція для виходу української композиторської 
творчості на міжнародну арену.

А тепер – урок на тему «гармонія Ревуцького». Колись – Лев Миколайович згадує 
про це в «Автобіографічних записках» – до занять у класі композиції допускалися 
лише учні, які пройшли обов’язковий і спеціальний курси гармонії. Оволодіння гар-
монією справляло всебічний виховний вплив на майбутнього автора, розвивало в ньо-
го вміння логічно мислити й позитивно позначалося на мелодиці та формі його творів. 
Показово, що в написаній Ревуцьким для «Української радянської енциклопедії» те-
оретичній статті «Гармонія» він звертає на цю властивість особливу увагу: «Гармонія 
відіграє велику роль дієвого фактора формоутворення і вважається основою основ 
композиторської майстерності, досконалого володіння засобами розвитку музичного 
матеріалу і технікою голосоведення». Цікавим видається також наступний уривок зі 
спогадів про Ревуцького його учня Анатолія Коломійця: «Зіставляючи специфіку ви-
вчення поліфонії і гармонії та спираючись на свій величезний досвід викладання цих 
дисциплін, Лев Миколайович говорив: “Контрапункт можна завжди “наздогнати” 
самоосвітою: у середньому віці, в зрілому. З гармонією справи гірші: її засвоюють у 
роки навчання, знання її важко поліпшити, якщо колись засвоєння було неякісним. 
Однак зіпсувати добре опанований матеріал з курсу гармонії мало кому вдається”».

А тепер звернімося до сьогодення. Достатньо зараз прослухати твори молодих і 
старших композиторів, щоб без жодних тестів визначити: більша половина їх базо-
вим курсом гармонії не володіє. І тоді неповноцінними виходять і композиція опусу, 
і якість тематичного матеріалу, і цілеспрямованість його розвитку. Творчість Левка 
Ревуцького переконує в значущості універсального впливу гармонії: з рідкісною по-
слідовністю гармонія у вузько музичному сенсі перетворюється у нього на гармонію в 
широкому, філософському розумінні цього слова.

Щодо форми творів Левка Миколайовича, то мені хотілося б звернути увагу на 
принцип, який митець формулював як найважливіший у своїй педагогічній роботі й 
непохитно втілював у творчості: у процесі розвитку слід гранично використовувати 
всі можливості, закладені в темі. Твори Ревуцького (симфонія це чи невелика об-
робка) яскраво ілюструють згадане правило. Зазвичай усе починається з короткої та 
рельєфної поспівки, і сама тема її логічно та всебічно розвиває. Подальша розробка 
слугує природним продовженням форми і триває доти, доки розгортання не при-
водить до якогось висновку. Ця розумність, доцільність, «вичерпність» структури 
у Ревуцького також обумовлює якість вищого ґатунку: урівноваженість, класичну 
стрункість його музичного світосприйняття.

Знову пригадаймо чимало творів останніх років. Поширені нині зразки, що відобра-
жають у музиці «потік життя» або ж «медитативне осягнення дійсності», часто під 
химерною, алогічною рапсодичністю насправді маскують звичайне невміння, нена-
вченість їхніх авторів розвивати тематичний матеріал. Досвід Ревуцького і тут може 
виявитися корисним, повчальним уроком.

Такими є деякі окремі та загальні властивості стилю і, ширше, музичного світу 
видатного українського композитора. І все це сформувалося, викристалізувалося, по-
вторимо, до кінця 1920-х років. А що відбувалося потім?

Інтенсивність творчості Ревуцького починає знижуватись. Утім, з’являються ще 
чудові хорові обробки, дивовижна фортепіанна «Пісня», нарешті, у першій половині 
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1930-х років Левко Миколайович працює над Фортепіанним концертом. Твір цей 
виявився, однак, менш органічним і досконалим, ніж Симфонія. Удалися дві серед-
ні, жанрові частини – «Скерцо» і «Пісня». Крайні ж розділи, в яких, головне, мав 
реалізуватися програмний задум, пов’язаний з утіленням масового ентузіазму 1930-х 
років, мені здалися не достатньо переконливими: коротке мелодичне дихання й при-
скорена гармонічна пульсація робить головні теми цих частин метушливими, закладе-
ний у них пафос видається трохи штучним, пишномовним.

Тієї ж пори у Ревуцького з’являється ще один твір, зовсім невеликий, у формі 
періоду, який, проте, відіграв значущу роль у його долі. Ідеться про пісню на вірш 
Максима Рильського «Із-за гір та з-за високих». Як співали в іншій, дитячій пісні 
Віктора Косенка, «Піснею про Сталіна починаймо день». Насправді обидві ці пісні, 
а пізніше й пісня Пилипа Козицького «Про батька народного, про Сталіна рідного» 
звучали скрізь постійно. І до Ревуцького прийшло офіційне визнання. У 1920-ті роки 
йому довелося зазнати чимало образ та утисків через дворянське походження – вони 
так глибоко вразили його душу, що й десятиліття по тому він розповідав мені про них 
із почуттям невиліковного болю. Тепер усе це опинилося позаду. Митця поступово 
удостоюють усіх можливих звань і нагород, але... як художник він  замовкає.

Становище Ревуцького ускладнювалося тим, що в іншого видатного українського 
композитора, товариша по навчанню у класі Рейнгольда Глієра, найближчого колеги 
по педагогічній роботі у консерваторії, редагуванню «Тараса Бульби» Миколи Ли-
сенка – Бориса Лятошинського  – доля вдалася інакше. У 1920–1930-ті роки його 
звинувачували за впливи модернізму, а 1948 року він зазнав офіційно вчиненого 
цькування як голов ний представник «антинародного формалістичного напрямку» в 
Україні. Левко Миколайович, який тоді мовчав, змушений був сидіти в президії 
«проработочных» зборів, а Борис Миколайович із великою мужністю відбивався від 
поціленого в нього критичного каміння, і пізніше, коли постанову ЦК ВКП(б) «Про 
оперу “Велика дружба” В. Мураделі», а слідом за нею і відповідну постанову ЦК 
Компартії України скасували, різниця у статусі двох видатних композиторів усе одно 
зберігалася. Обставини зіштовхували їх, провокували на недоброзичливість, але ні-
коли жоден з них не дозволив собі говорити нешанобливо про іншого. Це – теж урок 
нинішнім поколінням. Приклад високої інтелігентності й усвідомлення потреби кон-
солідувати сили перед загрозою спільної небезпеки.

Левкові Миколайовичу довелося бути присутнім і на кількох інших сумно пам’ятних 
«викривальних» і, на жаль, неправедних зборах. За все це він сплачував дорогу ціну 
болісних переживань і творчих пауз, що ставали хронічними.

За життя Ревуцького розмірковувати про причину кризи не було можливос-
ті: надто явними були страждання, які він із цього приводу відчував. Але за-
раз варто замислитися над чинниками його мовчання. Із цього приводу мо-
жуть існувати різні думки. Та й причина, ймовірно, не одна – багато. Про деякі 
мені доводилося писати раніше. Загострене почуття обов’язку – одна з ознак ви-
сокої інтелігентності Ревуцького – спонукало його на повну силу абсолютно сум-
лінно виконувати численні обов’язки, якими його нещадно завантажували, – ака-
деміка, завідувача кафедри, педагога, редактора, депутата тощо. В одному із 
записників Левко Миколайович із властивою йому самокритичністю зауважив:  
«маючи погані організаційні здібності й не вміючи залучати інших людей до роботи, 
сам нав’ючував на себе непосильний тягар, і ефект від роботи був незначним». Творчі 
паузи ставали все тривалішими, ритм композиторської діяльності збивався.

Іще одна причина – він був невільником постійної пристрасті до вдосконалення. 
Не раз повертався до старих опусів у пошуках все нових варіантів, й на це теж ішли 
час і сили.

Але головний привід, я вважаю, усе-таки інший. Визначна, гармонійна особис-
тість, людина високої порядності та чесності, він не міг лукавити. Сталінський терор 
розгортався зі страшною жорстокістю, забираючи життя мільйонів, серед яких були й 
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шановані Ревуцьким, близькі йому люди, у тому числі – талановиті діячі української 
культури. М’який, доб рий і скромний, він за вдачею не був бійцем.

Ревуцький з’явився на світ, щоб проспівати власну пісню, і вона була неголосна, 
суто лірична й дуже щира. Пісні ж офіціозно-декларативні, сповнені показного пафо-
су, яких від нього вимагали, у нього би просто не вийшли, і він замовчав, що можна 
сприймати як прямий докір сталінщині. Про це теж потрібно пам’ятати – то історич-
ний урок.

Сталінщина по-різному розправлялася з митцями. Одних, як Всеволода Мейєр-
хольда чи Леся Курбаса, знищувала фізично; інших, як Дмитра Шостаковича чи Бо-
риса Лятошинського, – переслідувала тупою нормативною критикою і заборонами. Та 
хоча чудові майстри не корилися й у творчості протистояли утискам, вони водночас 
зазнавали гірких втрат. Для мене приклад такої втрати – написаний Лятошинським 
під тиском новий фінал Третьої симфонії (композитор розповідав мені, що поліфоніч-
ний характер музики йому підказав Рейнгольд Глієр). Я мрію, щоб видатна симфонія 
звучала з набагато переконливішим первісним фіналом.

Життя Ревуцького – теж приклад насильницького втручання у долю художника, 
тиску на нього, «підкупу» нагородами й почестями, спробою перетворити живого, 
трепетного музиканта на ікону. У виданій у Києві книзі спогадів про Левка Миколайо-
вича міститься приголомшливе свідоцтво музикознавця Миколи Гордійчука. Разом з 
композитором вони поверталися (це було 1951 року) із філармонії, де прослуховували, 
а потім «обговорювали» Третю симфонію Лятошинського, що була ошельмована. Ре-
вуцького болюче схвилювало те, що сталося, він не розумів, як можна було лаяти таку 
глибоку, майстерну, справді національну музику! «На Хрещатику <...> він зупинився 
і, надзвичайно пригнічений, вимовив: “Але ж і я закінчив Третю симфонію. Та її ніхто 
ніколи не почує!..”» [1, c. 130]. На жаль, рукопис цього твору досі так і не виявлено.

Скільки ще прекрасної музики міг би створити Ревуцький, якби інакше, сприятливі-
ше для нього склалися життєві обставини! Однак нині, у 125-ту річницю Левка Мико-
лайовича подякуємо йому, порадіймо тому, що була в його житті плодоносна творча вес-
на. Її світло осяває нинішній день нашої сучасної музики і буде, вірю, сяяти ще довго.

1. Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи. Воспоминания / сост. В. Кузык. – Киев : Музична 
Україна, 1989. – 268 с.

SUMMARY

Art life of Levko Revutsky is unique. He lived for a long time – 88 years. The composer also 
had quite short period of active creativity (five years, from 1923 to 1927), when he wrote Khus-
tyna by the poems of Taras Shevchenko, The Heart of Music (to honour Mykola Lysenko) and 
Hook them by the words of Mykola Filianskyi, Oriental Melody on poems by Lesia Ukrainka, 
Silence by his own poems, Well, Tell by Khomenko’s verses. But his personality was defined in 
1924, when he turned to the genre of arrangements of folk songs and made real masterpieces. It has 
already been mentioned that a phenomenon called the world of Revutskyi appeared in a short time.

The style of Revutskyi and his music can be characterized by a combination of diatonic folk-
song melodies on the origins of chromatic harmony. The most typical for him is altered harmony 
accompanying purely diatonic melody composition. But Revutskyi’s chromatic has an instrumen-
tal origin, peculiar for the postromantic European music of late XIXth – early XXth centuries. 
Modal and harmonic complexities are manifested differently in national streams of music (German, 
French, Italian, Hungarian ones).

The style of Revutskyi’s harmony has been formed, of course, mainly under the influence of 
Russian music, but his individual style is perceived as the embodiment of principles in Ukrainian 
music. The harmonic system of the composer gives us some serious lessons. The first one concerns 
to the enriching of national international. Revutskyi’s expanded and supplemented idea of music 
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is reflected in the Ukrainian character, presenting it to the unknown psychological subtlety and 
emotional complexity. The second one are the words of the composer: Harmony played a major 
role of effectively shaping factor and is considered as the bedrock of the composer’s skill, fluency 
means of musical material and voice line technique.

As for the form of his works, he firmly embodied the principles concerning the development 
process in maximum use of all possibilities inherented in the subject. Revutskyi’s works (little or 
processing symphony) clearly illustrate those rules.

The speculation on the causes of his creative crisis is impossible, as his suffering about it is too 
obvious. But now it is necessary to think about the reasons of his silence. The main motive is a re-
markable, harmonious personality, a man of high integrity and honesty, that he could not dissemb-
le. Stalin’s terror unfolded with terrible cruelty, took the lives of millions, including Revutskyi 
and respected people close to him, – talented leaders of Ukrainian culture. We are sure, Levko Re-
vutskyi could create much more beautiful music if there were not life circumstances preventing it!

Keywords: Levko Revutskyi, composer, Ukrainian symphonic music, folklore, harmony, chro-
matic scale, adaptation of folk song.
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У статті йдеться про творчий доробок, стильові особливості композиторського письма, пе-
дагогічні засади викладання композиції та незабутні моменти особистого спілкування автора 
зі своїм педагогом – видатним українським митцем Левком Ревуцьким.
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В статье речь идет о творческом наследии, стилевых особенностях композиторского письма,  
основах преподавания композиции и незабываемых моментах личного общения автора со сво-
им педагогом – выдающимся украинским композитором Львом Ревуцким.
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The article describes the works, stylish features of the composer’s writing, pedagogical princip-
les of the teaching of composition and unforgettable moments of personal contact of the author 
with his teacher, an outstanding Ukrainian composer Levko Revutskyi.

Keywords: L. Revutskyi, V. Kyreiko, symphonic music, cantata Hustyna (Shawl), folk song, 
musical education, composition.

У далеких 30-х роках минулого століття натрапив я, десятирічний хлопець, у до-
машній бібліотеці мого батька – любителя музики – на ноти творів Л. Ревуцького. 
Було то декілька обробок українських народних пісень для голосу й фортепіано та 
хору, які я програв на домашній фісгармонії із чималим, звичайно, зусиллям. Музич-
на мова цього композитора одразу вразила мене своєрідною красою.

Уперше зустрівся я зі Львом Миколайовичем 1944 року. Тодішній ректор столичної 
консерваторії, відомий піаніст А. Луфер, дав домашню адресу композитора й велів 
з ним побачитися. І досі яскраво пам’ятаю знаменну для мене зустріч у помешканні 
композитора на теперішній Банковій вулиці. Сивоусий чоловік з блакитними добрими 
очима, милою усмішкою, потиснувши руку, запитав про стан моєї музичної грамоти 

* Перший варіант цієї статті під назвою «Видатний учитель-творець» було опубліковано в 
ювілейному номері журналу «Музика» № 1 за 2014 рік (с. 20–23). – Ред.
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та що я з творів написав. Потім Лев Миколайович перевірив слух та читання з листа 
на фортепіано. Композиторські спроби (пісні для хору, романси) попросив залишити 
в нього, а мені дав клавіри опер «Князь Ігор» О. Бородіна та «Казка про царя Сал-
тана» М. Римського-Корсакова. Із захопленням засів я в гуртожитку за читання на 
фортепіано цих ще невідомих мені творів. Уже, здається, на третій день поспішив 
повернути клавіри Льву Миколайовичу в нього вдома.

– Так мало грали? – запитав він. – Треба було б пограти довше, щоб одержати від 
музики побільше насолоди.

Десь у серпні того самого року зі Свердловська повернулася Київська консервато-
рія, а я на кілька днів поїхав додому (у Полтавську область) і там записав декілька 
народних пісень. Одну з них – «Не питай» – Лев Миколайович гармонізував для 
голосу й фортепіано.

У вересні розпочалося навчання в консерваторії. Справжньою відрадою стали для 
мене заняття в класі Ревуцького. Він створював довкола себе атмосферу якоїсь ду-
шевної теплоти, духовного піднесення. Я приходив на уроки то в клас, то додому до 
професора. Найчастіше, здається, – у неурочні години, коли не терпілося показати 
йому свої нові музичні спроби. І майже в будь-який день і час Лев Миколайович з 
незмінною доброзичливістю вислуховував мої ще незграбні творіння, потім сідав за 
рояль та ретельно їх програвав, не минаючи найдрібнішої ноти.

Правив він моє голосоведення наполегливо, досить часто висловлював переконан-
ня, що на першому та другому курсах консерваторії студенту-композитору слід було 
б менше писати музику, натомість ґрунтовно пройти повний курс гармонії, поліфонії, 
формотворення. Ревуцький-викладач не обмежувався творчими порадами. Незмінну 
«участь» в уроках брала його дивовижна музична пам’ять, а будь-який задум учня 
супроводжувався музичним прикладом із класики – російської, західноєвропейської.

– Це щось подібне до вашого задуму, тільки техніка вам ще не дозволяє зробити те 
як слід, – говорив Лев Миколайович, знайомлячи мене з творами класиків.

Однак він не обмежувався лише поправками чи музичними прикладами з нот або 
пам’яті. Іноді брав мої твори (та й твори інших учнів) додому, а на наступний урок 
приносив ту саму музику… власноручно (уривком чи повністю) переписану в покра-
щеному, м’яко кажучи, варіанті. Музика та мов би відроджувалася у витонченому 
щодо голосоведення й фактури вигляді («Воно, здається, лишилося по-вашому, але 
так буде де в чому краще», – делікатно зауважував професор). Такий спосіб навчання 
підвищував, безумовно, майстерність нашу не менше, аніж перечитування нарисів з 
питань про музичну композицію.

У кожному з переглянутих класичних творів Ревуцький наголошував на певних 
моментах, які для учнів ставали часто художнім відкриттям. Так одного разу, про-
гравши романс О. Бородіна «Фальшива нота», він лукаво запитав, де там звучить 
саме ота нота. Я став шукати очима якийсь особливий дисонанс у фортепіанному 
супроводі, де всі дисонанси звучали досить м’яко. Виявляється, ту «фальшиву» ноту 
зображує настирливе від початку до кінця звучання звуку «фа» першої октави.

Відносно Е. Гріга Лев Миколайович говорив, що цей композитор, начебто «ску-
пий» на музичний матеріал, розвиває з нього оригінальну, винятково красиву музику. 
Тут він згадував і про нашого М. Леонтовича, адже в нього «Щедрик» і «Дударик» 
побудовані на простенькому мотиві з трьох звуків, а скільки ж там самобутньої і 
прос то гарної музики!

У бесідах про музичну форму Ревуцький підкреслював, що композитору важливо 
знати не тільки стрій, форму музичного твору, а добиватися розробки, перевтілення 
музичного матеріалу, повторення, скажімо, одного й того самого музичного речення в 
модулюванні, у так званій вільній поліфонії. Пам’ятаю ще його напівжартівливий ви-
слів: «У тричастинній формі всякий ремісник може створити, а ось твір двочастинної 
форми не так часто і знайдете». І як приклад двочастинності наводив свою незрівнян-
ну «Пісню» для фортепіано.
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Про всякі складності композиторської техніки Лев Миколайович висловлювався 
дохідливо і влучно. Обширних теоретизувань не любив, оминав їх. Ніколи не ставив 
перед учнями вимог щодо ідеального виконання навчальної програми. Творча «плодо-
витість» його особливо не захоплювала, проте витонченість письма, винахідливість 
гармонії чи поліфонічних прийомів незмінно радували вчителя у творах його учнів.

Висота художнього смаку була девізом його педагогічної діяльності. Одного разу 
він сказав: «Головне в мистецьких творах – поезія. І не все те, що у віршованих 
творах заримовано, буває поезією. Як окрім рим у поезії, так і окрім академічно 
“правильних” акордів та вишуканих ритмів у музиці обов’язково має бути художній 
вислів, художній образ». З творів модерністського нахилу, надуманих Ревуцький не 
відмовляв собі в задоволення покепкувати. Так, музику одного із сучасних компози-
торів він назвав «коричневою», водночас визнаючи здатність цього автора творити 
добротне мистецтво.

На другому курсі консерваторії вивчали варіації, яким Лев Миколайович надавав 
особливого значення. Окрім варіацій російських і західноєвропейських авторів він 
захоплювався розвитком музичної теми композиторами Бєляєвського гуртка під на-
звою «Парафрази». Протягом не одного уроку ми насолоджувалися такими п’єсами, 
як «Траурний марш», «Реквієм» О. Бородіна, «Полька» й «Мазурка» А. Лядова, ва-
ріації М. Римського-Корсакова (у тональності Des-dur у той час, як сама тема лиша-
ється в тональності… C-dur!). Одну з варіацій ми, студенти, писали на оригінальну 
тему Л. Ревуцького. 

Мушу зізнатися, що своїми не досить зрілими творчими потугами я робив до-
рогому вчителю й деякі прикрощі. Він часто нагадував, що моя музика не схожа на 
музику композиторів-класиків і сучасних.

– Навіть найвизначніші композитори відштовхувалися від попередників. В інтона-
ціях, окремих художніх засобах вони були більш-менш схожими на них, – доводив 
Лев Миколайович. У той час мені – зарозумілому не в міру – здавалося, що бути у 
творчості ні на що та ні на кого не схожим – прикмета великого, непересічного за 
значенням художника. Улещую себе думкою, що незабаром я все ж опам’ятався і в 
музиці своїй став на декого до певної міри схожим.

– У музиці щодо звукової вишуканості перепробувано геть усе, – сказав мені одно-
го разу Лев Миколайович.

Л. Ревуцький 
з учнями 
В. Кирейком  
та А. Коломійцем.  
1946 р.
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– Музику й нині обов’язково слід писати від душі, від серця, щоб вона становила 
художню цінність не тільки для одного автора.

Улюбленим композитором професора до останніх днів його життя був С. Рахма-
нінов, любов до музичного доробку якого він плекав і в нас, учнів. Зворушливою 
пам’яттю є для мене подаровані вчителем «Прелюдії» та збірка романсів Рахманінова. 
У дарчому написі на титульній сторінці цієї збірки Лев Миколайович напівжартома-
напівповажно називає ці романси вітаміном «М», тобто «Музикою» у високому зна-
ченні цього слова.

З російських композиторів – його сучасників Лев Миколайович любив М. Мяс-
ковського, С. Прокоф’єва, Ю. Шапоріна, М. Коваля. Дещо з музики Прокоф’єва він 
грав напам’ять, клавір ораторії Коваля «Омелян Пугачов» давав знайомитися додому.

Про Ревуцького-педагога прийнято говорити, що він прищеплював своїм учням 
любов до народної пісні, розкривав її багаті художні джерела. До речі, Лев Микола-
йович нікому не насаджував відкрито своїх творчих засад і вподобань. Він підводив 
до них учнів поступово, обережно, проте постійно. Народну пісню Ревуцький глибоко 
любив, його чудова самобутня творчість – яскравий тому доказ.

Про його шанобливе ставлення до своїх сучасників та попередників на ниві україн-
ської музики свідчить і редагування «Тараса Бульби» М. Лисенка, і присвята форте-
піанного концерту пам’яті Лисенка. Часто в розмовах Лев Миколайович тепло зга-
дував і свого побратима – Віктора Степановича Косенка та його музику. Пригадую 
вечір у класі під час навчання в аспірантурі, коли Лев Миколайович програвав мені 
свої обробки народних пісень «Ой сидить пугач», «Ой гей, та хто горя не знає», «Про 
Кальнишевського». Для гармонізації пісні «Ой гей, та хто горя не знає» в першо-
му куплеті характерним є низхідний рух голосів супроводу в нижній регістр («віз 
з’їжджає з гори» – пояснював Лев Миколайович), а в другому куплеті – безперервне 
підвищення всіх голосів у високий регістр («це наймит з возом їде з долини нагору»). 
В останньому третьому куплеті – звуковий «передзвін» між низьким басом та верхнім 
«відголоском» («віз в’їжджає в село, лунає вечірній дзвін сільської церкви»).

Коли я висловив захоплення красою гармоній у цьому творі, Л. Ревуцький відпо-
вів: «Бачите, музикознавство не схвалює звукозображання в музиці у великих “до-
зах”. Ця сама пісня, до речі, використана П. Чайковським в опері “Мазепа” в сцені 
страти. Мелодія там набирає похмурого настрою».

Зайшла мова про те, які різноманітні сюжети перевтілення завдяки художнім за-
собам таїть у собі народна пісня, і ми разом пригадали пісню «Пливе човен», вико-
ристану М. Лисенком у світлих ліричних тонах у вокальному дуеті та фортепіанній 
п’єсі «Баркарола» й ту саму пісню в опері «Мазепа» П. Чайковського (у сцені сварки 
Мазепи та Кочубея). При своїй художній схильності до барвистої витонченої музич-
ної мови Л. Ревуцький незрідка дотримувався «звукової економічності» викладу. Як 
приклади він показував і деякі власні обробки народних пісень, і романси класиків. 
Так, у пісні «Ой у полі вітер віє» перші такти партії фортепіано становлять немов 
«підголосок» до співу. Подібними засобами в дусі народної підголос кової полі фонії 
створено й обробку пісні «Червоная ружа трояка» (цикл «Галицькі пісні»), деякі об-
робки із циклу «Сонечко». Як тут не пригадати чарівного початку повільної другої 
частини Симфонії № 2 Л. Ревуцького – тему, що проводиться октавами флейтою і 
фаготом, супроводжують октавні підголоски скрипок (тремоло). А в яких барвистих 
повнозвучних шатах та тема виступить далі…

Переглядаючи на уроці оперу «Кармен» Ж. Бізе, Лев Миколайович вказував на 
«несподівані» цікаві тональні зміщення в гармонії, а в опері «Турандот» Дж. Пуччі-
ні – на музичну мову, інструментовку, цікаві тональні місця відповідно змісту в одній 
із частин твору. Потішила Л. Ревуцького й тема (лейтмотив) китайців, побудована на 
безсумнівних інтонаціях російської бурлацької пісні «Эй, ухнем!»:

– Певне, для Пуччіні й Росія знаходилася десь в Азії, – сказав, посміхнувшись, 
Лев Миколайович, який полюбляв гумор і жарти.
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Коли йому хто-небудь розповідав цікаву, смішну новину чи бувальщину, обличчя 
його спалахувало від передчуття задоволення. Власні дотепи Льва Миколайовича 
були напрочуд образними, у них немов би відсвічувалася його незмінна доброзичли-
вість. Одного разу на уроці зайшла в нас мова про те, що мистецтво інструментування 
для оркестру є досить складне, належно оволодіти ним можливо тільки на практиці.

– Отож, як на репетиціях вашого твору оркестранти ввічливо штрикнуть вас у 
спину чи в бік смичком («маестро, як цей такт можна зіграти?»), от тоді чого-небудь 
й навчитеся, – сказав одного разу вчитель.

У повсякденному побуті Л. Ревуцький був досить скромною людиною. Часто мож-
на було його побачити десь у магазині, на роботу та з роботи завжди ходив лише 
пішки. У перші повоєнні роки йому було надано автомашину (як депутату Верховної 
Ради) та незабаром він від неї відмовився, пояснивши, що вгору (по дорозі додому) їй 
начебто важко «підійматися».

– Та й взагалі, коли іноді з вікна кімнати спостерігаєш, як з протилежного будинку 
однієї високої установи (ЦК КП України) виходить поважний чоловік і втискується 
в мало не меншу від нього машину, увесь згинаючись, пихкаючи від напруження, то 
аж жаль за нього бере.

Любив Лев Миколайович пригадувати забавні епізоди зі свого минулого. Так, 
у 1920-х роках працював він у Прилуках на Чернігівщині концертмейстером хорової 
капели. Одного разу перед початком якогось урочистого концерту начальник клубу 
почав роздавати команди всім учасникам:

– Хористи! Шикуйтеся на сцені! Де диригент? Товаришу рояліст (це до Л. Ре-
вуцького), сідайте вже за інструмент (тобто за рояль).

– Отак несподівано я попав у монархісти, – жартував Лев Миколайович.
Духовне, так би мовити, бачення особи Л. Ревуцького в мене нерозривно пов’язане 

з його музичною творчістю («Стиль – це людина», – сказав один із французьких 
енциклопедистів ХVІІІ ст.). Вишукана краса Другої симфонії, неповторний за худож-
ньою самобутністю фортепіанний концерт, просвітлена лірика та глибинний трагізм 
кантати «Хустина» на поезію Т. Шевченка, принадна лірична ласкавість його форте-
піанних (соната, прелюди, вальси) та інших камерних творів, а також хорів і пісень, 
виключно високохудожні обробки українських народних пісень – усе це справжні 
скарби нашої національної музичної культури.

Були і є на світі композитори, які кількісно більше від Л. Ревуцького склали му-
зичних творів, чимало серед них, безумовно, віддали данину модним «сучасним» ху-
дожнім (частенько сумнівно художнім) засобам. Ревуцький-композитор обходився без 
будь-яких стилістичних вивертів, претензійної надуманості. Усіма своїми художніми 
особливостями – мелосу, ладу, гармонії та поліфонії – його музика створює досте-
менне, на рідкість самобутнє явище. Вона – саме втілення найкращих рис нашого на-
роду, його щедрої поетичної душі. За соціальною та художньою значимістю творчість 
Л. Ревуцького посідає почесне місце в царині літератури та мистецтва найвидатніших 
представників українського народу.

SUMMARY

I met as a child with the music of Revutskyi. But personal acquaintance took place in 1944. 
I showed him my youthful composer samples, and he gave me music of the opera Prince Ihor by 
A. Borodin and The Tale of Tsar Saltan by N. Rymskyi-Korsakov for more details. My study at the 
conservatory in Revutskyi class started from that moment. Teacher worked carefully with thoughts 
and skills of the students, sometimes they took extra activities as the home task and then brought 
their solutions of the problem of composing. Revutskyi, of course, always had much more advanced 
exercise for the students. Generous amount of illustrations and examples of classical Ukrainian, Rus-
sian and Western music was used, an important place was given to the study of musical form com-
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position (two-part, variations, etc.), instrumentation, polyphonic techniques, harmony. My favorite 
teacher was the composer S. Rakhmaninov, while analyzing the works of contemporary authors and 
S. Prokofiev, N. Miaskovskyi, Y. Shaporin, M. Koval. A significant work was done by Revutskyi by 
the words of the opera Taras Bulba by M. Lysenko, as he told the students. There were also diffe-
rent interpretations of observations on folk sources in the works of P. Tchaikovskyi and M. Lysenko.

Spiritual vision of a person, a student is inseparable for teacher from his work (style – a man), 
because it is a true treasure of national musical culture of Ukraine.

Keywords: L. Revutsky, V. Kyreyko, symphonic music, cantata Hustyna (Scarf), folk song, 
music pedagogy, composition.

УДК 78.071.1(477)Рев Анатолій Калениченко 
(Київ)

КОМПОЗИТОРСЬКО-ОСОБИСТА ДРАМА ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО

У статті розглянуто причини творчої трагедії обласканого владою композитора Л. Ревуць-
кого, який за останнє 20-річчя свого життя, у 1957–1977 роках, не написав жодного твору.

Ключові слова: Л. Ревуцький, творча трагедія, соціалістичний реалізм, постромантизм, 
мовчазний протест, Молдавська АРСР.

В статье рассматриваются причины творческой трагедии обласканного властью композито-
ра Л. Ревуцкого, который в последнее 20-летие своeй жизни, в 1957–1977 годах, не написал 
ни одного произведения.

Ключевые слова: Л. Ревуцкий, творческая трагедия, социалистический реализм, постро-
мантизм, молчаливый протест, Молдавская АРСР.

The article studies the reasons of creative tragedy of the composer L. Revutsky loved by 
authority, who didn’t write a new work during the last 20 years of his life, in 1957–1977.

Keywords: L. Revutsky, creative tragedy, socialist realism, postromanticism, silent protest, 
Moldavian ASSR.

Рішення видати цю статтю, більшість тексту якої вже було надруковано в моїй пу-
блікації «Мовчазний протест Левка Ревуцького» в першому числі журналу «Музика» 
за 2014 рік, присвяченому 125-річчю уродин Левка Ревуцького (його з любов’ю підго-
тували головний редактор Ольга Голинська й визнаний ревуцькознавець, старший на-
уковий співробітник відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни, кандидат мистецтвознавства Валентина Кузик), викликано двома причинами.

По-перше, унікальною для мене є передісторія написання. У 2004 році в Інституті 
відбулася спеціальна ювілейна вчена рада, присвячена 115-річчю від дня народження 
композитора. На ній змістовну доповідь виголосила Валентина Кузик. Для виступу 
на цьому заході я підготував головні тези. Мій висновок щодо страху композитора 
перед більшовицькою владою, з яким погодився і присутній тоді учень і послідовник 
Л. Ревуцького – композитор Віталій Кирейко, – з часом перестав мене задовольняти. 
Бо я збагнув, що це був не страх, а мовчазний протест, що незалежно від мене під-
твердив і музикознавець Михайло Бялик у своїй статті у згаданому вище ювілейному 
номері журналу «Музика».

До того ж під час редагування моєї названої статті в цьому журналі Ольга Го-
линська висловила застереження, що висновок не досить обґрунтовано наведеними 
в тексті аргументами. Я з цим погодився, відтак дописав істотний, гадаю, абзац та 
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 переслав його Інтернетом до неї. Але було вже запізно вставити цей абзац у текст 
статті, яка й вийшла без нього.

По-друге, спонукали до написання статті спогади шкільного дитинства і студент-
ської юності. З Левком Миколайовичем я не був знайомий, хоч здалеку бачив його 
тричі – на концерті у Великому залі Київської консерваторії з нагоди її 50-річчя 
(1963), на авторському концерті в Колонному залі ім. М. Лисенка тодішньої Київ-
ської філармонії (мабуть, 1969 р.) та вже на громадській панахиді у фойє Президії 
АН УРСР (1 квітня 1977 р.).

До того ж серед випускників Левка Ревуцького на композиторському факульте-
ті Київської консерваторії був піаніст і мій педагог із фаху (фортепіано), світлої 
пам’яті Данило Юделевич, який навчав мене протягом усіх 11-ти років студіювання 
в Київській середній спеціальній музичній школі ім. М. Лисенка. Тож, нехай і дуже 
опосередковано, почуваюся причетним до видатної мистецької постаті Л. Ревуцького. 
Відтак увійшов до складу державного Оргкомітету з відзначення 125-річчя від дня 
народження Левка Ревуцького і вважаю обов’язком знову відгукнутися на цю подію.

Загальновідомо, що до небагатьох українських митців більшовицька влада була та-
кою прихильною, як до Левка Ревуцького. Він – Герой Соціалістичної Праці, народний 
артист СРСР, лауреат Сталінської і Шевченківської премій, академік Академії наук 
УРСР, орденоносець. Після смерті митця на його батьківщині, в Іржавці, було відкри-
то Меморіальний музей-садибу, ім’я композитора присвоєно Чоловічій хоровій капелі, 
Чернігівському музичному училищу, Дитячій музичній школі № 5 та одній з вулиць 
Києва, а також ДМШ у Прилуках і школі мистецтв у Бучі, що поблизу столиці, одному 
з дніпровських теплоходів. Видано Повне зібрання творів у 11-ти томах, запроваджено 
Премію ім. Л. Ревуцького, його твори входять до навчальних програм музичних закла-
дів тощо. Однак визнання владою постаті Льва Миколайовича не стало запорукою щас-
ливої творчої долі митця – насправді глибоко драматичної, навіть, сказати б, трагічної.

Останнє виявляється вже навіть при більш пильному огляді композиторської спад-
щини Ревуцького в проекції на його життєвий шлях. Насамперед впадає у вічі її кіль-
кісний і якісний дисбаланс. Свої шедеври – Другу симфонію, Другий фортепіанний 
концерт, кантату «Хустина», цикли обробок народних пісень «Сонечко», «Козацькі 
пісні», «Галицькі пісні» мистець створив у 1920-х – на початку 1930-х років. Твори, 
що з’явилися з другої половини 1930-х, на мою думку, в мистецькому сенсі в цілому 
менш цікаві. Такий дисбаланс спостерігається й у творчості багатьох інших тогочасних 
українських композиторів. А от від 1957-го й до смерті в 1977 році Лев Ревуцький не 
оприлюднив, крім «Оди пісні» на вірші Максима Рильського, жодного (!) нового опу-
су, тільки поновлював по пам’яті або робив нові редакції творів, написаних раніше. 

Аналітичний погляд на тематику й стилістику композиторської творчості митця 
дозволяє точніше визначити дату «водорозділу» цього дисбалансу. Якщо практично 
вся музика Левка Ревуцького 1920-х – початку 1930-х років наскрізь пройнята ін-
тонаціями українського фольклору, а в хорових і камерно-вокальних творах митець 
звертається до поезій Тараса Шевченка й українських поетів – своїх сучасників, то 
вже з 1932 року він відходить від рідної тематики й народної музики, використовуючи 
музику інших народів СРСР, що входило до канонів «соціалістичного реалізму». Того 
самого року в його доробку з’явилася «Молдавська колискова» для гобоя і струн-
ного оркестру. Адже 1924 року з окремих земель Вінниччини й Одещини у складі 
УСРР було утворено Молдавську Автономну Соціалістичну Радянську Республіку 
(нині – Придністров’я), де поряд з українцями мешкали молдовани, росіяни, гагаузи 
та представники інших етносів. Через два роки Ревуцький звертається до фольклору 
інших народів: 1934 року митець пише цикли обробок «Єврейські народні пісні» й 
«Балкарські народні пісні».

Свій Другий концерт для фортепіано з оркестром (1928–1934) Левко Ревуцький 
спочатку хотів назвати «Поемою змагання» з програмними підзаголовками до кожної 
з чотирьох частин – «Заклик до змагання», «Танці та спортивні ігри», «Змагання 
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співаків» і «Парад переможців». Згодом він зняв програму, яка кореспондувала по-
пулярним тогочасним суспільно-культурним дійствам.

У 1933 році Левко Ревуцький створив один із небагатьох інструментальних ан-
самблів – Баладу для віолончелі й фортепіано. В основі головної музичної теми 
твору, написаного у простій тричастинній формі, лежить українська народна пісня 
«Яром, хлопці, яром» (збірка Андрія Хвилі «Українські народні пісні»). Але в се-
редньому розділі композитор вдався до бітональності далекого ступеня спорідненості: 
f-moll – D-dur, що властиво вже не фольклоризмові, який яскраво виявлявся в ком-
позиторській творчості як ХХ, так і ХІХ ст., а неофольклоризму ХХ ст. (яскравим 
зразком першої хвилі неофольклоризму в Україні є опера «Золотий обруч» Б. Лято-
шинського). Потім у жодному творі Левко Миколайович не застосовував таких смі-
ливих прийомів. 

Тож зазначений «водорозділ» припадає на 1932–1934 роки, що загалом зрозуміло. 
Пригадаймо, що починаючи з кінця 1920-х в Україні розпочалися послідовні полі-
тичні репресії: Шахтинська справа, процес Спілки визволення України, заслання на 
Соловки. 1932 року з’явилася Постанова ЦК ВКП(б) від 23 квітня «Про пере будову 
літературно-художніх організацій», де йшлося, зокрема, про ліквідацію різноспрямо-
ваних мистецьких угруповань і запровадження єдиних творчих спілок, у тому чис-
лі й Спілки радянських композиторів, яка стала знаряддям уніфікації музичного 
мислення й нав’язування «методу соціалістичного реалізму». У 1932–1933 роках в 
Україні було штучно організовано Голодомор, припинено українізацію, розпочалося 
масове примусове зросійщення українців. Відбулось остаточне одержавлення освітніх 
закладів, театрів, художніх колективів тощо. Про все це добре знав Левко Ревуцький.

У 1935 році Левко Миколайович спільно з поетом Максимом Рильським написав 
пісню про Йосипа Сталіна «Із-за гір та з-за високих сизокрил орел летить». Її музика, 
заснована на інтонаціях добре відомих композиторові козацьких пісень, беззапереч но 
вдала. Однак поява цієї пісні у творчому доробку Майстра пояснюється суто ідео-
логічними чинниками. Як відомо, Максим Рильський, який разом із репресованими 
Освальдом Буркґардтом, Михайлом Драй-Хмарою, Миколою Зеровим та Павлом Фи-
липовичем входив до групи поетів-неокласиків, був заарештований і кілька місяців 
відсидів у камері попереднього ув’язнення НКВС у Жовтневому палаці в Києві. Після 
звільнення його знову викликали до «компетентних органів» і наполегливо  порадили 

Л. Ревуцький 
у робочому 
кабінеті.  
1969 р.

http://www.etnolog.org.ua

І
шинського). Потім у жодному творі Левко Миколайович не застосовував таких смі

І
шинського). Потім у жодному творі Левко Миколайович не застосовував таких смі

прийомів. Іприйомів.
Тож зазначений «водорозділ» припадає на 1932–1934ІТож зазначений «водорозділ» припадає на 1932–1934

Пригадаймо, що починаючи з кінця 1920-х в Україні розпочалися послідовні поліІПригадаймо, що починаючи з кінця 1920-х в Україні розпочалися послідовні поліІтичні репресії: Шахтинська справа, процес Спілки визволення України, заслання на Ітичні репресії: Шахтинська справа, процес Спілки визволення України, заслання на 
року з’явилася Постанова ЦК ВКП(б) від 23Іроку з’явилася Постанова ЦК ВКП(б) від 23

літературно-художніх організацій», де йшлося, зокрема, про ліквідацію різноспрямоІлітературно-художніх організацій», де йшлося, зокрема, про ліквідацію різноспрямо
ваних мистецьких угруповань і запровадження єдиних творчих спілок, у тому чисІваних мистецьких угруповань і запровадження єдиних творчих спілок, у тому чис
лі й Спілки радянських композиторів, яка стала знаряддям уніфікації музичного Ілі й Спілки радянських композиторів, яка стала знаряддям уніфікації музичного 

М
– Баладу для віолончелі й фортепіано. В

М
– Баладу для віолончелі й фортепіано. В

твору, написаного у простій тричастинній формі, лежить українська народна пісня 

М
твору, написаного у простій тричастинній формі, лежить українська народна пісня 
«Яром, хлопці, яром» (збірка Андрія Хвилі «Українські народні пісні»). Але в се

М
«Яром, хлопці, яром» (збірка Андрія Хвилі «Українські народні пісні»). Але в се
редньому розділі композитор вдався до бітональності далекого ступеня спорідненості: 

М
редньому розділі композитор вдався до бітональності далекого ступеня спорідненості: 

, що властиво вже не фольклоризмові, який яскраво виявлявся в ком

М
, що властиво вже не фольклоризмові, який яскраво виявлявся в ком

позиторській творчості як ХХ, так і ХІХМпозиторській творчості як ХХ, так і ХІХ ст., а неофольклоризму ХХМст., а неофольклоризму ХХ
зразком першої хвилі неофольклоризму в Україні є опера «Золотий обруч» Б.Мзразком першої хвилі неофольклоризму в Україні є опера «Золотий обруч» Б.
шинського). Потім у жодному творі Левко Миколайович не застосовував таких сміМшинського). Потім у жодному творі Левко Миколайович не застосовував таких смі

Тож зазначений «водорозділ» припадає на 1932–1934МТож зазначений «водорозділ» припадає на 1932–1934
Пригадаймо, що починаючи з кінця 1920-х в Україні розпочалися послідовні поліМПригадаймо, що починаючи з кінця 1920-х в Україні розпочалися послідовні поліМтичні репресії: Шахтинська справа, процес Спілки визволення України, заслання на Мтичні репресії: Шахтинська справа, процес Спілки визволення України, заслання на 

року з’явилася Постанова ЦК ВКП(б) від 23Мроку з’явилася Постанова ЦК ВКП(б) від 23

Ф
співаків» і «Парад переможців». Згодом він зняв програму, яка кореспондувала по

Ф
співаків» і «Парад переможців». Згодом він зняв програму, яка кореспондувала по
пулярним тогочасним суспільно-культурним дійствам.Фпулярним тогочасним суспільно-культурним дійствам.

році Левко Ревуцький створив один із небагатьох інструментальних анФроці Левко Ревуцький створив один із небагатьох інструментальних ан
– Баладу для віолончелі й фортепіано. ВФ– Баладу для віолончелі й фортепіано. В основі головної музичної теми Фоснові головної музичної теми 

твору, написаного у простій тричастинній формі, лежить українська народна пісня Фтвору, написаного у простій тричастинній формі, лежить українська народна пісня 
«Яром, хлопці, яром» (збірка Андрія Хвилі «Українські народні пісні»). Але в сеФ«Яром, хлопці, яром» (збірка Андрія Хвилі «Українські народні пісні»). Але в се
редньому розділі композитор вдався до бітональності далекого ступеня спорідненості: Фредньому розділі композитор вдався до бітональності далекого ступеня спорідненості: 

, що властиво вже не фольклоризмові, який яскраво виявлявся в комФ, що властиво вже не фольклоризмові, який яскраво виявлявся в комФЕ
співаків» і «Парад переможців». Згодом він зняв програму, яка кореспондувала поЕспіваків» і «Парад переможців». Згодом він зняв програму, яка кореспондувала поЕЛ.ЕЛ.

уЕу робочому Еробочому 
кабінеті. Екабінеті. 
1969Е1969



36    

написати твір про «великого вождя». Поет звернувся по допомогу до давнього спів-
автора й друга – Левка Ревуцького, і, кажуть, вони створили цю пісню за одну ніч. 
Опісля Максим Рильський терміново виїхав до Москви, де йому пощастило потрапи-
ти на прийом до Йосипа Сталіна. «Вождеві», який мав добрий (нехай і специфічний) 
музичний смак, пісня сподобалася. Згодом вона не раз рятувала життя і Максимові 
Рильському, і Левкові Ревуцькому. Адже в Постанові Радіокомітету УРСР 1937 року 
зазначалося, що націоналісти брати Дмитро й Левко Ревуцькі та Вік тор Косенко 
«провадили націоналістично-фашистську лінію в музичному мистец тві України».

У 1938 році композитор написав «Пісню про Пашу Ангеліну» на відверто «соц-
реалістичні» слова. Вочевидь Левко Ревуцький відчував, що така пересторога не буде 
зайвою. Події життя справдили найстрашніші очікування. Наприкінці 1941 року під 
час гітлерівської окупації «ліквідатор» із НКВС по-звірячому вбив у Києві старшого 
брата митця – музикознавця та етномузиколога Дмитра Ревуцького – і його дружину.

З огляду на цю трагедію не дивує те, що 1951 року, після прем’єри й нищівної кри-
тики офіційними колами першої редакції Третьої симфонії Бориса Лятошинського, 
Лев Миколайович у приватній розмові з музикознавцем Миколою Гордійчуком ска-
зав: «Адже я також закінчив Третю симфонію. Але її ніхто ніколи не почує». Так і 
сталося. Ніхто не лише не почув, але й не побачив ані клавіру, ані партитури нового 
твору. Мабуть, композитор їх знищив.

В історії музики були випадки, коли митець певний час (навіть тривалий) не пи-
сав музики, не маючи натхнення або накопичуючи враження для істотних змін у 
своїй творчості. Гадаю, Левко Ревуцький не лише мав натхнення, але й писав музи-
ку. Однак написаних творів не оприлюднював. Переконаний, що, з одного боку, це 
був мовчазний протест митця проти злочинів тогочасної влади, а з другого, – він не 
хотів наражати на небезпеку родину й свою композиторську спадщину. Адже в разі 
репресій його музику, природно, було б вилучено з обігу. Нині невідомо, скільки і які 
твори, крім Третьої симфонії, написав і знищив композитор у післявоєнний період. 
Не виключаю, що поміж них були й справжні шедеври. Можливо, він змінив стиль.

Достеменно відомо те, що у період 1935–1977 років у житті Левка Ревуцького роз-
горталася справжня творча трагедія. Офіційне визнання владою його особи, численні 
нагороди і звання вимагали від митця поступливості панівній ідеології у сфері, яка 
вимагає свободи вислову – творчості. Гадаю, саме тому з 1957 року у творчій біографії 
композитора запанувало мовчання. Цим мовчазним протестом він чинив опір владі.

SUMMARY

Levko Revutsky’s tragedy can be seen through his composer’s heritage. First of all it struck 
with its qualitative and quantitative imbalance. He created his masterpieces in 1920s – early 
1930s, when composer was quite comfortable in terms of Ukrainization offered by bolshevists’ 
power. After a while as loyal citizen of USSR (since 1936 – Ukrainian SSR) despite discomfort 
he wanted to make creative compromise with authority trying to adapt himself to ideological-
aesthetic socialist realism ruling at that time. But the works appeared in the second half of 1930s 
were not so interesting in artistic sense. Such imbalance can be seen not only in Revutskyi’s works 
but in the piecies of many other Ukrainian composers of that time. Since 1957 untill his death in 
1977 Levko Revutskyi didn’t create new (!) opus; he only renewed by the memory or made new 
versions of his works created before. This fact can be considered as conscious opposition to the 
above situation.

So during 1935–1977 there was a real creative tragedy of Levko Revutskyi. Authority just hugged 
him but didn’t kill. Bolshevist’s machine ran over Levko Revutsky’s fate thus breaking it into pieces 
but from 1957 he stopped his activity and probably opposed to the authority keeping silence.

Keywords: L. Revutsky, creative tragedy, socialist realism, postromanticism, silent protest, 
Moldavian ASSR.
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(Київ)

СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ  
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ  

НОВИХ ВЕКТОРІВ СТИЛЕУТВОРЕННЯ 
(на матеріалі творчості Левка Ревуцького)

У статті виокремлено історичний період 1920-х років, коли в Україні відбувалися карди-
нальні зміни політичної ситуації. Вони позначилися на творенні ряду хорових композицій і 
таких масштабних музичних жанрів, як кантата й ораторія (на Заході країни – С. Людкевич, 
на Сході – К. Стеценко, М. Вериківський та Л. Ревуцький). Дано розгорнутий аналіз кантати 
«Хустина» на слова Т. Шевченка та хору «Зима» з поеми «Щороку» на слова О. Олеся, напи-
саних Л. Ревуцьким; визначено особливості їх стильових, формотворчих та інтонаційних засад.

Ключові слова: Лев Ревуцький, Тарас Шевченко, Олександр Олесь, українська музика, 
композиторський стиль, музичний жанр, хорова творчість, кантата, український фольклор.

В статье отмечен исторический период 1920-х годов, когда в Украине происходили карди-
нальные изменения политической ситуации. Они оказали влияние на создание ряда хоровых 
композиций и таких масштабных музыкальных жанров, как кантата и оратория (на Западе 
страны – С. Людкевич, на Востоке – К. Стеценко, М. Вериковский и Л. Ревуцкий). Дан раз-
вёрнутый анализ кантаты «Хустына» на слова Т. Шевченко и хора «Зима» из поэмы «Що-
року» на слова О. Олеся, написанных Л. Ревуцким; обоначены особенности их стилевых, 
формообразующих и интонационных основ. 

Ключевые слова: Лев Ревуцкий, Тарас Шевченко, Александр Олесь, украинская музы-
ка, композиторский стиль, музыкальный жанр, хоровое творчество, кантата, украинский 
фольклор. 

The article notes the historical period of the 1920s, when fundamental changes of the political 
situation took place in Ukraine. They have influenced the creation of a number of choral compo-
sitions and such large-scale musical genres as a cantata and oratorio (in the west of the count-
ry – S. Liudkevych, in east – К. Stetsenko, M. Verykivskyi and L. Revutskyi). The unwrapped 
analysis of the cantata Khustyna by T. Shevchenko verces and the choir Winter from the poem 
Every Year by O. Oles verces, written by L. Revutskyi is given. Their particular style, shaping 
and intonation basics are pointed out.

Keywords: Levko Revutskyi, Taras Shevchenko, Oleksandr Oles, Ukrainian music, composing 
style, genre, choral works, cantata, Ukrainian folklore.

Три десятиліття, що розпочали двадцяте століття, збурені потрясіннями Першої 
світової війни і політичними переворотами, змінюючи географію Європи і соціальний 
устрій країн, несли людству нечувані біди й страждання. У Російській імперії пер-
ша стадія цього часового відтинку була пов’язана з нуртом демократичних процесів, 
кульмінацією яких стали революційні події 1905 та 1917 років. До того ж між цими 
роками Росію було втягнуто в жорстоку, кровопролитну імперіалістичну війну, а 
після жовтневого перевороту 1917 року – у трагічно незрозуміле громадянське проти-
стояння. За цих умов монархічний російський уряд послабив увагу до національних 
проб лем, зокрема в Україні, на що одразу ж зреагували прогресивно налаштовані 
кола української інтелігенції, робітників, селянства. Усвідомлення самодостатнос-
ті нації та реальність перспективи кардинальних змін в історії країни уможливили 
створення самостійної незалежної держави, відокремлення її від імперської метро-
полії, заклопотаної в цей час власними політичними проблемами. У проголошеній 
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Українській   Народній Республіці (20 листопада 1917 р.) ідея Незалежності набрала 
реальних форм і надалі, майже десять років поспіль, за будь-яких політичних на-
станов урядів, що постійно змінювалися, живила культурні процеси. За цих умов 
мистецько-творчий аспект набрав особливо важливого значення.

Схід і Захід України одностайно чуйно зреагували на зміни політичної ситуації в 
країні, а національна ідея потужно визначилася в усіх проявах соціокультурного бут-
тя тоді ще розрізнених кордоном регіонів України. Так, у музично-хоровій культурі, 
зокрема в кантатах і ораторіях, що були на той час в українській музиці наймасш-
табнішими музичними жанрами, найбільш послідовно спрямованими на відтворення 
важливих громадянських проблем суспільства, прогресивне національне спрямуван-
ня на Заході України маніфестував «Кавказ» С. Людкевича, на Сході – у продовжен-
ня засад вокально-інструментальної творчості М. Лисенка – історичні кантати-поеми 
К. Стеценка та кантатно-ораторіальні твори М. Вериківського й Л. Ревуцького.

Розвиткові хорових жанрів у період перших десятиліть минулого століття, попри 
вагомі традиції, усталені у творчості попередніх років, сприяв могутній сплеск хоро-
вого руху, значне посилення соціальних функцій його різноманітних форм, а також 
активна просвітницька позиція молодої плеяди талановитих митців, які прийшли на 
зміну М. Лисенкові та його оточенню. Звернення композиторів до значних задумів 
хорової музики, здатних у найбільш демократичних формах втілювати широкоохо-
плюючі концепції, багатопланову образність, динамічну дію, активізувала також ді-
яльність видатних диригентів, метрів хорового виконавства, які очолювали не лише 
високопрофесійні академічні, але й великі аматорські колективи. Появу таких колек-
тивів усіляко ініціювало та підтримувало створене у 1921 році Всеукраїнське музичне 
товариство ім. М. Леонтовича, філії якого, засновані в багатьох містах і містечках 
України, об’єднували також молодих авторів, які, переважно, активно залучалися до 
виконавства і, поряд із суто композиторською діяльністю, обіймали посади диригентів 
хорових та оркестрових колективів, концертмейстерів, ставали активними організато-
рами-популяризаторами музичної справи. Саме такою ренесансною особистістю, усе-
бічно задіяною в культурно-музичному процесі, був Левко Миколайович Ревуцький.

У 1915 році композитор достроково закінчив нововідкриту в Києві консерваторію 
(через воєнні події іспити складав у Ростові-на-Дону), де, як і Б. Лятошинський, на-
вчався в класі композитора Р. Глієра, діяльність якого в столиці України посприяла 
вивищенню музичного професіоналізму, що надалі зумовило появу в українській му-
зиці масштабних, концептуально значущих, сучасних за мовою творів. Як зазначає 
біограф Л. Ревуцького Валентина Кузик, перебування в Києві Р. Глієра «ознаменува-
ло привнесення у сферу музичної громади міста “естетики модерну”» [5, с. 27].

Навесні 1920 року Л. Ревуцький, який воював на фронті, шукаючи після мобіліза-
ції хоч яку-небудь роботу, опинився в Прилуках, де працював діловодом на залізнич-
ній станції. У цьому невеликому містечку нещодавно організували філію Товариства 
ім. М. Леонтовича, і найбільш яскравим проявом активності новоствореного куль-
турно-громадського осередку була діяльність місцевої співацької капели, очільником 
якої став палкий ентузіаст хорової справи О. Фарба. Із прилуцьким колективом ком-
позитор активно співпрацював: акомпанував хору, виступав у концертах як піаніст-
соліст та, насамперед, оскільки вже мав неабиякий композиторський досвід, писав 
для поповнення репертуару капели хорові твори.

Ще на зорі своєї творчості, у ранніх фортепіанних Прелюдіях, позначених op. 4, 
Л. Ревуцький демонструє чуйну реакцію на зміни в музично-естетичній ситуації часу. 
Його пошук інноваційних засад музичного відтворення дійсності був альтернативним 
і до усталеного так званого академічного реалізму, і до гранично сміливих експеримен-
тів авангарду. Композитор пристає до поширеного як в європейському, так і в укра-
їнському мистецтві тих років модерно-сецесійного напрямку, визначеного симбіозом 
національних фольклорно-етнічних і загальноєвропейських модерністських тенден-
цій, що вже знайшли переконливе втілення в творчості українського письменництва, 
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в образотворчому, ужитковому мистецтві, 
театрі. У музиці це спрямування визначило 
особливу увагу і до народної пісенності, що, 
за визначенням композитора, сприяло «по-
силенню українізації» тематизму, і до вияву 
тенденцій пізнього романтизму, позначеного 
вишуканістю семантики імпресіонізму, асо-
ціативністю ваґнерівської символіки тощо. 
Особливо переконливо це спрямування 
визначилося у вокально-хорових компози-
ціях, пов’язаних з вербальністю, зокрема, 
кантатно- ораторіального жанру.

Поняття стилю є відносно новим, до му-
зичної науки воно залучилося лише на зламі 
ХІХ–ХХ ст., тоді ж, із суміжних мистецтв 
та літератури музикознавство запозичило 
також терміни для означення певних куль-
турно-мистецьких явищ і спрямувань (ба-
роко, класицизм, романтизм, імпресіонізм, 
експресіонізм тощо). Це поняття розширю-
валося до визначення епохи чи художнього 
методу, а часом звужувалося до формально- 
виражальних засобів, навіть до манери пись-
ма чи виконання. У цьому вимірі важливого 
значення набувало розуміння національного 
стилю, що в українській музичній творчос-
ті виявляє органічну співдію етнотрадиції 
(її генетично збережені ментальні озна-
ки особливо увиразнило народне мистец- 
тво, об’ємний багатожанровий шар музичного фольклору) і творчо засвоєних іннова-
ційних здобутків тогочасних європейських культур.

На відміну від формального експериментаторства рішучо наступаючого мистецько-
го авангарду, інновації в творах Л. Ревуцького переважно гармонійно співвідносилися 
з національною традицією, а народна образність, ознаки вокально-інструментальної 
думи, ліричної пісенності та особливості інших традиційних жанрових форм увираз-
нювали в річищі модернізму концепти вже поширеного на той час в Європі неофольк-
лоризму, що асоціювався з певним стильовим напрямом.

Процес інтеграції професійної музики з фольклором на різних етапах становлення 
тих або інших стильових засад позначений не лише репродуктивним, а й новатор-
ським характером. Звернення до фольклору часом не лише розглядається як окрема, 
хоча й універсальна на всі часи ознака професійної творчості, оскільки колективний 
досвід народу є завжди присутнім у формуванні всіх проявів культури, а й виростає 
до категоріальної знаковості стилю. Спосіб реалізації цього досвіду має вельми ши-
рокий спектр: від цитування до притаманних пізньоромантичній творчості художніх 
метафор, прихованих алюзій, інтуїтивно-чуттєвих рефлексій тощо.

На початку 1920-х років Л. Ревуцький компонує чи не найкращі свої твори – серед 
них: Прелюди op. 4 та інші п’єси для фортепіано, Симфонія № 2 та численні хорові 
композиції, зокрема такі розгорнуті монументальні полотна, як «На ріках круг Вави-
лону» (за «Псалмами Давидовими» Т. Шевченка), «Серце музики» на слова М. Воро-
ного з присвятою М. Лисенкові, кантата «Хустина» за поемою Т. Шевченка та перша 
частина вокально-симфонічного циклу «Щороку» на слова О. Олеся.

Творчість композитора цього періоду, що складалася в умовах соціального збурен-
ня й активізації національного самоусвідомлення українців, була суголосною поезії 

Левко Ревуцький. 1939 р.
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Тараса Шевченка. Українська ідея, що визрівала на зламі епох, ще не втратила своєї 
динаміки, а інспіровані нею імпульси живили культуру нового суспільства. І хоча 
таке поняття як народність офіційно вже скеровувалося до соціальної, демографічної 
площини, засадничим у його розумінні ще залишалися етнічні, щільно пов’язані з 
національними ознаки.

Саме в цьому річищі Л. Ревуцький прочитав вірш Т. Шевченка, підкреслюючи 
в його музичній інтерпретації найбільш прикметні ознаки – народність, соціальне 
спрямування, а на семантичному рівні – особливу музикальність поетики, її зв’язок 
з українською піснею.

«Хустина» Левка Ревуцького – один з вершинних творів української хорової твор-
чості й, на думку композитора П. Козицького, «заслуговує на високу оцінку» [7, 
с. 16] 1. «Музика “Хустини” написана в благородних традиціях Лисенкових кантат», – 
справедливо констатував П. Козицький [7, с. 16]. Вона записана до золотого фонду 
Українського радіо, на платівки, касети та електронні диски і до сьогодні не зникає з 
репертуару багатьох хорових колективів 2.

В українській музичній культурі таке поняття як народність завжди вирішувало-
ся через залучення народно-пісенних ознак. Ця настанова була однією з важливих 
передумов широкого звернення композиторів до творчості Т. Шевченка, національно- 
демократичний світогляд якого визначав кровний зв’язок з народом, його долею, істо-
рією, побутом, творчістю, зокрема музично-пісенною. Однак вражає, насамперед, не 
збіг тематики, образності поезії Т. Шевченка й народної пісні, навіть не сміливе за-
гострення в умовах імперського соціуму соціального спрямування вірша («Молодую 
мою силу багаті купили»), а вужча проблема – як впливає мелодика народної пісні на 
внутрішні засади віршотворення і, водночас, як народно-пісенні засади шевченкової 
поетики співвідносяться з музикою Л. Ревуцького 3.

В українській пісні найбільш суттєвим елементом є саме наспів, мелодія, що не 
лише у варіативному колі пісенної парадигми виокремлює її варіанти, а й підкорює 
слово, визначає ритмічну розміреність вірша, навіть довільно змінює наголоси і т. ін. 

Прилуцький український хор. У центрі другого ряду – хормейстер Олекса Фарба 
і Левко Ревуцький. м. Прилуки. 1922 р.
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Приклад – перетворення дводольного парного поетичного розміру простих пісенних 
форм на тридольний музичний у початковій темі кантати Л. Ревуцького, що виказує 
особливу чуйність композитора до народних прикмет у творчості Т. Шевченка і вод-
ночас до української музично-пісенної лірики.

Л. Ревуцький у кантаті «Хустина» демонструє тонке відчуття народнопісенного ха-
рактеру шевченкового поетичного формотворення. Приміром, музичний ритм першої 
фрази відображає не графічну схему вірша, а його більш наспівне реальне звучання. 
Композитор пом’якшує перший акцент (дрібна тривалість), натомість підкреслює на-
ступний (удвічі дов ша тривалість, атака низхідного ходу, нова гармонічна барва – 
пов ний субдомінантовий тризвук). До цього Л. Ревуцький додає ще й розспів остан-
нього безакцентного складу, остаточно перетворюючи поетичний хорей (U∪U∪) у 
більш гнучкий, кантиленний анапест із дактильним закінченням (∪∪U∪∪).

На основі першої фрази кантати формується хорова тема, що стає провідним об-
разом, лейттемою твору і наскрізно проходить через всю його форму. Музичні вито-
ки цієї теми сягають народних ліричних пісень, зокрема, виразно простежується її 
жанрова спорідненість із народними обрядовими веснянками: тридольний метр, вузь-
кий діапазон в обсязі чистої кварти, кружляюча повторність варіаційного розвитку, 
тоніко- домінантові опори верхнього тетрахорду, підкреслення лідійського забарвлен-
ня в її наступних проведеннях тощо.

Спільні засади мелодики кантати «Хустина» й народних веснянок підтверджує 
також порівняння лейттеми кантати з популярними до сьогодні українськими веснян-
ками: «А вже весна», «Женчичок-бренчичок», «Ой весна, весниця», «Вийди, вийди, 
Іванку» (записана на Чернігівщині) тощо.

Ритмоструктури обрядових веснянок у музичній літературі, і не лише в україн-
ській, а й загалом у слов’янській, найчастіше пов’язані з життєствердними, просвіт-
леними, ліричними настроями (перша частина кантати М. Лисенка «Радуйся, ниво 
неполитая», фінал 1-го фортепіанного концерту П. Чайковського, хори в опері «Сні-
гуронька» М. Римського-Корсакова, симфонічна сюїта «Веснянки» М. Вериківсько-
го, побічна партія кантати-симфонії А. Штогаренка «Україно моя», тематизм хорової 
опери «Ятранські ігри» І. Шамо, кантата «Весна» М. Скорика та «Чотири пори року» 
Л. Дичко тощо).

«Веснянкова» семантика значною мірою визначає національно самобутній стиль 
Л. Ревуцького. Однак, створюючи провідний лейтмотив кантати «Хустина», компо-
зитор не обмежується ознаками цього жанру. Він «укрупнює» поетичний зміст вірша 
(«У неділю не гуляла, та на шовки заробляла»), його лірико-побутову інтонацію від-
творює не лише безжурний світлий характер веснянок, а й тематизм епічного забарв-
лення. Композитор звертається також до властивих кантатам характерних барокових 
ознак: фактурний виклад – щільні, повнозвучні акорди хорового tuttі, дубльовані 
оркестровою партією, симетрична побудова восьмитактового періоду; діатоніка консо-
нансних гармонічних вертикалей, що відтворюють у сфері повного G-dur’ного звуко-
ряду класичну модель ладу, тощо. Ці ознаки посилюють доказовість тлумачення теми 
як утілення образу народу. Додамо, що не лише об’єктивно-епічний характер і щільні 
зв’язки з обрядовим фольклором, а й роль цієї теми в загальній архітектоніці твору 
(вона проходить у всіх важливих моментах його драматургічного розвитку) підтвер-
джують її провідне значення в образному розкладі кантати.

Пісенність як спільна риса мелодики Л. Ревуцького й поезії Т. Шевченка значною 
мірою визначила в «Хустині» прекрасний союз музики і слова. Тематизм кантати, за-
галом щільно пов’язаний з народним мелосом, виявляє зв’язки з його різноманітними 
жанрами: вже згадуваними веснянками (лейттема), ліричними побутовими (аріозо 
дівчини) та чумацькими (аріозо чумака) піснями, обрядовими «заплачками» (хор 
чумаків). З народнопісенних джерел приходить опора тематизму на народні лади 
та особливості варіантно-підголоскового, на зразок народного гуртового, співу, полі-
фонічного викладу тематизму.

http://www.etnolog.org.ua
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Варіативність, що стає домінантною і в розвитку лейттеми кантати, і в постійно-
му оновленні всього комплексу виражальних засобів, забезпечує логіку послідовного 
розгортання наскрізної форми. Постійні видозміни лейттеми, яка проходить, ніде не 
повторюючись дослівно, через увесь твір, пов’язані з відтворенням основних моментів 
поетичної розповіді й спрямовані на посилення сумних, скорботних, трагічних по-
чувань, що особливо експресивно увиразнюються в симфонічних епізодах і остаточно 
стверджуються у фіналі твору.

На початку кантати, в експозиційному викладі провідна тема звучить упевнено й 
радісно, узгоджуючись із поетичною образністю дівочих мрій і надій. У надрах по-
дальшого ладо-інтонаційного розвитку цієї теми поступово розкривається її краса й 
виразність. Перша істотна трансформація звучить на стику двох композиційно важ-
ливих розділів кантати: після закінчення експозиції та перед початком центрального 
епізоду, де вона безпосередньо готує настрої тривоги й відчаю, пов’язані з подальшою 
розповіддю про долю молодого чумака. В інтонаційному обрисі теми з’являється ха-
рактерний інтервал збільшеної секунди (у кобзарських думах, за лисенковими спосте-
реженнями, – емоційний виразник «жалощів»). Драматизації епізоду сприяє також 
розвиток вихідного зерна теми, де, на відміну від «веснянкових» кружлянь-повторів 
у експозиції, наявний низхідний секвенційний ланцюг мотиву, що є варіантом теми- 
зерна, а чисту діатоніку змінює хроматика. Поряд з емоційним навантаженням ця 
тема включає також конкретно-зображальний елемент: поступове підключення хо-
рових голосів (імітації в діапазоні чотирьох октав) створює враження наростання 
тривожного гомону натовпу, що коментує трагічну ситуацію. Нарешті в заключному 
епізоді, останньому проведенні теми, напружено лунають повнозвучні акорди хору й 
оркестру на , остаточно визначаючи однойменний до вихідної тональності мінорний 
лад, де перевага домінантової сфери нагнітає нестійкість і напруження. Варіантність 
сприяє створенню різноманітних відтінків настрою, образній конкретизації змісту, 
що, при відсутності яскравого контрасту тематизму, привносить до лірико-епічної 
палітри твору драматичні барви.

Присутнє в «Хустині» драматично-театралізоване начало підтверджує наскрізний 
драматургічний розвиток її образів-персонажів: дівчини (сопрано), чумака (тенор), 
побратимів героя (чоловічий хор), конкретизовані відповідним сольним і хоровим 
тембром та характерною інтонаційністю, наближеною до фольклорних зразків лі-
ричних або чумацько-козацьких пісень. Аналізуючи жанрову приналежність твору 
Л. Ревуцького і вказуючи на поемні засади кантати, музико знавець Н. Горюхіна під-
креслювала саме її «наближення до побутової драми – сцени» [7, с. 133].

Досвід інтеграції професійної музики з фольклором на різних етапах становлення 
стильових засад творчості виявляє не лише репродуктивні, а й новаторські, аван-
гардистські ознаки. Засади народного мислення, що поширюються на всі параметри 
кантати «Хустина» й надають їй яскраво національного забарвлення, мають уже дещо 
нову стилістичну спрямованість, натякаючи у творчості Л. Ревуцького на концепти 
такого поширеного на той час в Європі спрямування, як неофольклоризм.

Успіх «Хустини» зродив імпульс до написання наступного вокально-інструмен-
тального твору великої форми. У річищі пошуків синтезу національної традиції та 
ознак модерної неостилістики Л. Ревуцький задумував масштабну вокально-сим-
фонічну композицію, за жанровими рисами наближену до чотиричастинної ора-
торіальної форми, на вірші поеми Олександра Олеся «Щороку». Орієнтири цього 
задуму визначив модерністський контекст молодої вітчизняної поезії, де поряд із 
неонародництвом увиразнювалися ознаки символізму, сецесії, імпресіонізму, екс-
пресіонізму тощо.

Літературно-мистецька творчість першого двадцятиліття ХХ ст., адаптуючись до 
нових політичних умов, поряд із прагненням до подальшого розвитку національної 
традиції демонструвала впливи перманентних естетичних пошуків тогочасної західної 
культури. Взаємодія цих тенденцій, що суттєво вплинула на своєрідність української 
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музики цього періоду, особливо позначилася на розвитку вокально-хорової творчості, 
іманентно пов’язаною з вербальністю.

У духовній ситуації художнього модернізму прикметною ознакою мистецької твор-
чості стає притаманне ще міфологічному світосприйняттю наших предків відтворен-
ня гармонічної єдності людини з природним довкіллям. Ця ознака знаходила ви-
раження, насамперед, в українській поезії пантеїстичного спрямування: П. Тичини, 
М. Вороного, Б.-І. Антонича, О. Олеся та інших, а невдовзі – у музичній творчості, 
насамперед у різний спосіб пов’язаній з поезією: камерно-вокальній, хоровій, опер-
ній. Кантата й ораторія, де органічно поєднано поетичне слово, вокальний елемент 
(сольний і хоровий) та інструментальну виражальність, посідають у цьому ряду по-
мітне місце.

Для українського музичного мистецтва тих років, яке маніфестувало модерністські 
художньо-естетичні засади національного стилеутворення, стала прикметною дифузія 
стильової семантики як межових, так і віддалених епох. Ознаки пізнього романтиз-
му поєднувалися з образно-семантичними засадами музично-поетичних першоджерел 
національної культури, зокрема архаїкою пісень дохристиянських обрядових дійств, 
поетикою культури княжої доби й героїкою середньовічного думного епосу, формаль-
ними прикметами та патетичною риторикою бароко – «золотої доби» вітчизняної хо-
рової культури ХVII – початку ХІХ ст.

Суміщення ознак художньо відмінних парадигм привело до вирізнення в україн-
ській творчості того періоду, зокрема й кантатно-ораторіальній, так званих «ретро-
спективних» стильових течій. Подібною ретроспекцією позначені й новаторські твори 
Л. Ревуцького, до яких належать і композиція «Зима» незакінченого циклу «Щоро-
ку». В її контрастних частинах композитор прагнув утілити поетичну образність, у 
різний спосіб визначену характером змін природи, явищ, настроїв, пов’язаних з пере-
бігом річного коловороту.

Досвід О. Кошиця, який у 1913–1918 роках організовував зі студентським хором 
театралізовані «Різдвяні концерти», що відвідував консерваторський (і університет-
ський) студент Л. Ревуцький, згодом зорієнтував композитора на привнесення до во-
кально-симфонічної композиції ознак оперно-сценічної дії. «Левко Ревуцький замис-
лив створити щось на кшталт хорової опери: перша частина “Снігу, ой снігу якого!” 
вийшла досить динамічною, друга – “Весна” – замріяна, третя “В полі хуга” – у дусі 
стрімкого скерцо-козачка», – зазначала В. Кузик [5, с. 34–35].

Творчість Олександра Олеся користувалася в ті роки особливою увагою. На слова 
поета писали пісні, романси, хори композитори як східного, так і західного регіонів 
України 4. Згодом видатний український поет М. Рильський, близький друг родини 
Ревуцьких, у вступній статті до збірки поезій Олександра Олеся підкреслив у твор-
чості поета, зокрема в його поемі «Щороку», «високу музичність, яка, при всій її 
простоті і відсутності фокусів a la Бальмонт, не могла не припасти до серця компози-
торам. У поєднанні з прозорістю малюнку музичність ця глибоко хвилює, скажімо, в 
поемі “Щороку”, особливо в її заспіві “Снігу, ой снігу якого!”» [6, с. 18].

Молодий Л. Ревуцький теж захоплювався поетичним твором О. Олеся, романтич-
но-символічна образність якого переконливо відтворена, за словами Т. Гундорової: 
«в тонкій духовно-дисгармонійній і водночас рухливо-змінній архітектоніці поезій в 
пантеїстичному універсумі голосів природи, людини та історії» [1, с. 18].

До написання чотиричастинної композиції, яку, як і поет, композитор назвав «Що-
року», Л. Ревуцький приступив у 1923 році. Зміст і характер масштабно задуманого, 
однак так і не викінченого твору, увиразнює його перша, вповні завершена композито-
ром частина «Зима», смислові комплекси якої актуалізуються симультанною взаємо-
дією матеріального й духовного, природними явищами та особистісними чуттєвими 
проявами їх сприйняття, а картинність зображувального ряду метафорично відтво-
рює як настроєвість світовідчуття, так і психологізм осмислення людського буття. По-
дібні ознаки жанрово наближують першу частину твору до викінченої кантати-поеми.
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Однак уповні композиторський задум розгорнутого циклічного твору лишився не-
завершеним. О. Олесь емігрував до Чехословаччини, а його поезію на тривалий час 
було вилучено з культурно-мистецького обігу, що надалі й стало на заваді продовжен-
ня Л. Ревуцьким роботи над цим твором.

Кілька років по тому композитор передав через свого старшого брата – вченого-
лінгвіста, мистецтвознавця Дмитра Миколайовича Ревуцького – рукопис свого за-
вершеного клавіру, щоб показати своєму консерваторському професорові Р. Глієру, 
який на той час жив і працював у Москві. Про відвідини професора Дм. Ревуцький 
розповів у листі до брата. З листа відомо, що, попередньо ознайомившись із клавір-
ним викладом першої частини циклу «Щороку», Р. Глієр просив передати «своєму 
улюбленому учневі» ряд фахових зауважень. Наводимо уривок з листа Дм. Ревуць-
кого (мовою оригіналу): «...смотрели с Глиэром “Снігу, ой снігу якого...”. Он нашёл, 
что слишком густо в смысле регистра, в левой руке слишком полно. Следует обратить 
внимание при инструментовке и меньше пользоваться этим регистром. Некоторые мес-
та очень понравились, особенно конец. “Ишь ты, с хитрецой конец!”», – цитує Дм. Ре-
вуцький слова Р. Глієра [5, с. 38].

Щодо «хитрощів» у фіналі першої частини, то, мабуть, ідеться про внутрішній 
контраст заключного акорду, в якому на тонічне завершення основної тональності 
(Еs-dur) накладено її субдомінантовий септакорд, до того ж, що особливо важливо, 
лідійського забарвлення (мажор з високим IV щаблем), що властиво веснянкам, се-
мантику яких і надалі композитор використовуватиме у своїй творчості. Тут, імовір-
но, «нестійке» завершення й лідійський нахил першої частини («Зима») повинні не 
лише провокувати продовження циклічної форми, а й анонсувати настрої наступної 
частини («Весна»), де заявлена в першій частині життєдайна енергія первісної обря-
довості мала б увиразнити, як це спостерігається надалі в тематизмі Другої симфонії 
та інших творах композитора, пробудження сил, радісні світлі весняні образи.

У річищі модерністських пошуків того часу особливий інтерес представляє ладо-
гармонічна складова зазначеного твору Л. Ревуцького. У контексті української музики 
початку 1920-х років гармонічна мова Л. Ревуцького в цьому творі є майже унікальною. 
І все ж європеїзми в поєднанні з національним забарвленням у ранній творчості Л. Ре-
вуцького мають свою генезу. Так, О. Козаренко, аналізуючи музичну мову М. Лисен-
ка останнього періоду його творчості, зазначав властиві їй «сміливі гармонічні плани 
 пізньоромантичного походження, що відтіняють по-українському пластичний мелодич-
ний контур <...> і резонують із подіб ними явищами Стеценка, Ревуцького» [3, с. 75].

Залишаючись, як і його духовний наставник М. Лисенко, у тональній системі, ком-
позитор демонструє дивовижне різноманіття її основних ладових функцій. Поліладо-
вість, постійне мерехтіння мажору-мінору, малотерцієві співставлення дисонантних 
співзвуч, ланцюги секвенцій, в основі яких – хроматизовані обігрування звуків змен-
шених тризвуків або септакордів тощо. Композитор вдається до одночасного поєднан-
ня в опорних акордових вертикалях кількох видів терцієвих або квінтових звуків. 
Приміром, на початку частини, у поліфонічному епізоді рефрену (друге проведення 
основної теми) квінтовий звук тонічної опори (Еs) подано в усіх трьох варіантах 
(В, Вes – у партіях сопрано div., h – у басах).

Модерні європейські тенденції твору Л. Ревуцького підтверджує його звернення до 
пізньоромантичних стильових орієнтирів, зокрема ваґнерівського «незавершеного» 
тематизму (на зразок «трістанівських акордів» у Вступі до «Трістана і Ізольди»), що 
знаходить вираження в постійному використанні в кадансових закінченнях (речень, 
фраз, епізодів, частин) тонічного акорду з прихованою септимою (або секстою) і 
«розмиває», послаблює тональну визначеність. В. Кузик підтверджує притаманність 
подібних акордів загалом ладо-гармонічному мисленню композитора тих років. Не-
стійкі, ладо-тонально «розмиті» акордові завершення зустрічаються в різних жанрах 
його творчості: «Пісні» для фортепіано (ор. 17), сольних обробках народних пісень, 
зрештою, викладі головної партії Другої симфонії тощо.

http://www.etnolog.org.ua
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З гармонічними засадами Р. Ваґнера пов’язані в цьому творі також широко вжива-
ні зменшені септакорди, що нагадують «трістанівські» лейткомплекси, а також ладові 
співставлення паралельних тональностей зі спільним терцієвим звуком (у Вступі до 
«Трістана» – а–С; в оркестровому вступі «Зими» Л. Ревуцького – с–Еs), постійне ме-
рехтіння мажоро-мінорного забарвлення однойменних тональностей, хроматизованих 
пасажів висхідного або низхідного спрямування тощо. Впливи ваґнерівських оперних 
засад підкреслює також гранична насиченість оркестрової фактури, що проглядає на-
віть у фортепіанній партії клавірного викладу («слишком густо», – зазначає Р. Глієр 
у згаданому вище листі Дм. Ревуцького до брата).

Ремінісценції стилю Р. Ваґнера в ранніх творах Л. Ревуцького мотивуються за-
хопленням молодого музиканта творами композитора, який, по суті, уже відчував 
дихання музики ХХ ст. [2, с. 84–185]. Л. Ревуцький добре знав опери останнього 
німецького романтика, зокрема його «Трістана і Ізольду». Про це свідчить хоча б той 
факт, що, перебуваючи в 1916–1918 роках на Ризькому фронті й маючи при собі ки-
шенькове видання партитури цієї опери, під час затишшя він робив її переклад для 
двох фортепіано в чотири руки.

Загалом, ускладненість гармонічних засобів, надмірна хроматизація є притаман-
ними не лише оркестровій, а й, хоча меншою мірою, хоровій і сольним партіям твору 
Л. Ревуцького. Подібні виражальні засоби, що приховують внутрішній контраст, по-
силюють експресію, напругу тематизму і стимулюють його подальший розвиток. А в 
іншому контексті – привносять до музичного висловлювання модерний флер, роз-
пливчастість чітких контурів, своєрідне музичне сфумато – сприйняття реалій ніби 
крізь заткане інеєм скло, що породжує аналогії з естетичними вимірами творчості 
французьких імпресіоністів.

За жанрово-композиційними ознаками перша частина циклу являє собою рондо, де 
функції рефрену, тричі проведеного в основній тональності (третє проведення скоро-
чене), виконує сповнена радісним подивом хорова заставка («Снігу, ой снігу якого!»). 
Натомість фрагменти із сольною звучністю (solo мецо-сопрано з хором та solo тенора), 
в яких пантеїстичну образність відтворено на межі народно-побутового й модерно-сим-
волічного, є двома розгорнутими епізодами в загальній побудові форми. У хоровому 
дійстві твору саме в цих епізодах найбільш переконливо увиразнюються театралізова-
ні ознаки драматургії. Однак якщо ліричними персонажами «Хустини» стають «опо-
етизовані герої народної творчості», що наближають твір, за спостереженням Н. Горю-
хіної, до «народно-побутової драми-сцени», то в поемі «Зима» зникає побутовий вимір, 
її образність, зберігаючи національне забарвлення, орієнтує слухача на чуттєве сприй-
мання поетичного тексту, ілюзійність, ірреальність у відтворенні образів природи.

Намічені в рефрені символічні асоціації зимового пейзажу з реаліями сільського 
життя (приміром, вкриті снігом «гори, степи і долини» нагадують «свитку з найбі-
лішої вовни») продовжуються в першому сольно-хоровому епізоді (Meno mosso), де 
зимові картини сприймаються то як «білий гусячий пух», то як «хвилі вишневого цві-
ту». Зрештою в цьому символічному ряду вирізняється майже реалістично унаочнене 
відтворення образу-персонажу «свавільної й гордої багатирки», яка «всюди розкида-
ла рядна й полотна» – свій випраний, вибілений шлюбний посаг. Сюжетний розвиток 
цього образу також пов’язаний із сутністю веснянкової обрядовості, що символізує не 
лише пробудження життєдайних сил землі, а й продовження людського роду, початок 
подружнього життя.

Секвенційний розвиток музичного матеріалу кожного зі згаданих образів-асоці-
ацій, позначений півтоновим сповзанням ладотональних опор (а–аs–g), є ще одним 
доказом рясної хроматизації тематизму – і не лише по вертикалі, а й по горизонталі. 
Саме про подібні часто вживані прийоми хроматизації згадує Р. Глієр у вище цитова-
ному листі Дм. Ревуцького («ползучесть, хроматичность»).

Серед моментів, що підсилюють театралізовану наочність композиції, особливо 
важливу роль відведено двом епізодам за участю солістів. Образ молодої селянської 

http://www.etnolog.org.ua

І
ні ознаки драматургії. Однак якщо ліричними персонажами «Хустини» стають «опо

І
ні ознаки драматургії. Однак якщо ліричними персонажами «Хустини» стають «опо
етизовані герої народної творчості», що наближають твір, за спостереженням Н.Іетизовані герої народної творчості», що наближають твір, за спостереженням Н.
хіної, до «народно-побутової драми-сцени», то в поемі «Зима» зникає побутовий вимір, Іхіної, до «народно-побутової драми-сцени», то в поемі «Зима» зникає побутовий вимір, 
її образність, зберігаючи національне забарвлення, орієнтує слухача на чуттєве сприйІїї образність, зберігаючи національне забарвлення, орієнтує слухача на чуттєве сприй
мання поетичного тексту, ілюзійність, ірреальність у відтворенні образів природи.Імання поетичного тексту, ілюзійність, ірреальність у відтворенні образів природи.ІНамічені в рефрені символічні асоціації зимового пейзажу з реаліями сільського ІНамічені в рефрені символічні асоціації зимового пейзажу з реаліями сільського 
життя (приміром, вкриті снігом «гори, степи і долини» нагадують «свитку з найбіІжиття (приміром, вкриті снігом «гори, степи і долини» нагадують «свитку з найбі
лішої вовни») продовжуються в першому сольно-хоровому епізоді (Ілішої вовни») продовжуються в першому сольно-хоровому епізоді (
зимові картини сприймаються то як «білий гусячий пух», то як «хвилі вишневого цвіІзимові картини сприймаються то як «білий гусячий пух», то як «хвилі вишневого цві

М
За жанрово-композиційними ознаками перша частина циклу являє собою рондо, де 

М
За жанрово-композиційними ознаками перша частина циклу являє собою рондо, де 

функції рефрену, тричі проведеного в основній тональності (третє проведення скоро

М
функції рефрену, тричі проведеного в основній тональності (третє проведення скоро
чене), виконує сповнена радісним подивом хорова заставка («Снігу, ой снігу якого!»). 

М
чене), виконує сповнена радісним подивом хорова заставка («Снігу, ой снігу якого!»). 
Натомість фрагменти із сольною звучністю (

М
Натомість фрагменти із сольною звучністю (

М
яких пантеїстичну образність відтворено на межі народно-побутового й модерно-сим

М
яких пантеїстичну образність відтворено на межі народно-побутового й модерно-сим

волічного, є двома розгорнутими епізодами в загальній побудові форми. УМволічного, є двома розгорнутими епізодами в загальній побудові форми. У
дійстві твору саме в цих епізодах найбільш переконливо увиразнюються театралізоваМдійстві твору саме в цих епізодах найбільш переконливо увиразнюються театралізова
ні ознаки драматургії. Однак якщо ліричними персонажами «Хустини» стають «опоМні ознаки драматургії. Однак якщо ліричними персонажами «Хустини» стають «опо
етизовані герої народної творчості», що наближають твір, за спостереженням Н.Метизовані герої народної творчості», що наближають твір, за спостереженням Н.
хіної, до «народно-побутової драми-сцени», то в поемі «Зима» зникає побутовий вимір, Мхіної, до «народно-побутової драми-сцени», то в поемі «Зима» зникає побутовий вимір, 
її образність, зберігаючи національне забарвлення, орієнтує слухача на чуттєве сприйМїї образність, зберігаючи національне забарвлення, орієнтує слухача на чуттєве сприй
мання поетичного тексту, ілюзійність, ірреальність у відтворенні образів природи.Ммання поетичного тексту, ілюзійність, ірреальність у відтворенні образів природи.

Намічені в рефрені символічні асоціації зимового пейзажу з реаліями сільського МНамічені в рефрені символічні асоціації зимового пейзажу з реаліями сільського 

Ф
ними не лише оркестровій, а й, хоча меншою мірою, хоровій і сольним партіям твору 

Ф
ними не лише оркестровій, а й, хоча меншою мірою, хоровій і сольним партіям твору 

Ревуцького. Подібні виражальні засоби, що приховують внутрішній контраст, по

Ф
Ревуцького. Подібні виражальні засоби, що приховують внутрішній контраст, по

силюють експресію, напругу тематизму і стимулюють його подальший розвиток. А

Ф
силюють експресію, напругу тематизму і стимулюють його подальший розвиток. А

– привносять до музичного висловлювання модерний флер, роз

Ф
– привносять до музичного висловлювання модерний флер, роз

пливчастість чітких контурів, своєрідне музичне сфумато

Ф
пливчастість чітких контурів, своєрідне музичне сфумато
крізь заткане інеєм скло, що породжує аналогії з естетичними вимірами творчості Фкрізь заткане інеєм скло, що породжує аналогії з естетичними вимірами творчості 

За жанрово-композиційними ознаками перша частина циклу являє собою рондо, де ФЗа жанрово-композиційними ознаками перша частина циклу являє собою рондо, де 
функції рефрену, тричі проведеного в основній тональності (третє проведення скороФфункції рефрену, тричі проведеного в основній тональності (третє проведення скоро
чене), виконує сповнена радісним подивом хорова заставка («Снігу, ой снігу якого!»). Фчене), виконує сповнена радісним подивом хорова заставка («Снігу, ой снігу якого!»). 
Натомість фрагменти із сольною звучністю (ФНатомість фрагменти із сольною звучністю (soloФsolo мецо-сопрано з хором та Ф мецо-сопрано з хором та Фяких пантеїстичну образність відтворено на межі народно-побутового й модерно-симФяких пантеїстичну образність відтворено на межі народно-побутового й модерно-сим

Е
роках на Ризькому фронті й маючи при собі ки

Е
роках на Ризькому фронті й маючи при собі ки

шенькове видання партитури цієї опери, під час затишшя він робив її переклад для 

Е
шенькове видання партитури цієї опери, під час затишшя він робив її переклад для 

Загалом, ускладненість гармонічних засобів, надмірна хроматизація є притаманЕЗагалом, ускладненість гармонічних засобів, надмірна хроматизація є притаман
ними не лише оркестровій, а й, хоча меншою мірою, хоровій і сольним партіям твору Еними не лише оркестровій, а й, хоча меншою мірою, хоровій і сольним партіям твору 

Ревуцького. Подібні виражальні засоби, що приховують внутрішній контраст, поЕРевуцького. Подібні виражальні засоби, що приховують внутрішній контраст, по
силюють експресію, напругу тематизму і стимулюють його подальший розвиток. АЕсилюють експресію, напругу тематизму і стимулюють його подальший розвиток. А

– привносять до музичного висловлювання модерний флер, розЕ– привносять до музичного висловлювання модерний флер, роз
– сприйняття реалій ніби Е– сприйняття реалій ніби 

крізь заткане інеєм скло, що породжує аналогії з естетичними вимірами творчості Екрізь заткане інеєм скло, що породжує аналогії з естетичними вимірами творчості 



46    

дівчини стає центром не лише першого з них, а й усього твору. При тому мецо-со-
прановий сольний тембр, яким розпочинається перший сольний епізод (Тempo I), не 
стає засадничим у відтворенні цього образу, а лише акцентує слухацьку увагу, ніби 
унаочнює присутність нового персонажу в подальшій дії. Пряму мову дівчини-бага-
тирки відтворює хорова звучність: партія перших і других сопрано на тлі протяжних 
вигуків «Гей!» у інших хорових голосах (ланцюгове дихання басів, альтів, тенорів на 
квінтовій опорі Еs), а в подальшому розвитку – щільний акордовий виклад поділених 
divisi всіх хорових партій.

Поступове насичення хорової звучності увиразнює, персоніфікує багатогранний, 
експресивний образ. Кульмінація його розвитку, що водночас стає головною кульмі-
нацією тематичного викладу всього епізоду, позначена співставленням виявлення пев-
них ознак еротики (дівчина мріє про чуттєве кохання – парубочі обійми, поцілунки) 
і страху, побоювання можливої зради. Напруженість, екзальтацію почуттів героїні 
підкреслюють висока теситура хорового унісону сопрано й тенорів, експресивну звуч-
ність якого підсилює оркестр – акцентовані, на посиленій динаміці (), септакорд 
малотерцієвої будови й наступні хроматизовані вертикалі оркестро вого tutti.

У другому епізоді – Piú tranquillo (соло тенора), що контрастує з по переднім, зимо-
вий пейзаж, як у поезії, так і музиці, змальовує не реальна картинність, властива ес-
тетиці пантеїзму, а трансформований образ природи, відтворений у її «зимових снах». 
Крихка грань реального й фантастичного єднає світ людини і природи, якій сняться 
«прозоре море», «дно його яснозелене», «хвилі чи хмари над ним», «ночі в серпанках 
сріблястих», «зорь тихосяйні лампади», «крики пташечі», «шелест шовковий степів» 
тощо. Психологічний підтекст цих снів-спогадів символізує мрію, чекання, надію на 
радісні зміни не лише в часовому колообігу, а й людському житті. Реальний час також 
визначає образ-алегорія: ірреальний мірошник засипає землю снігом – «сіє крізь хмари 
муку». Саме в епізоді тенорового соло відверто відчутні постімпресіоністичні рефлексії 
модерністських засад Л. Ревуцького: образи сну втілюють стишена звучність тенора-со-
ло (тут відсутня хорова партія), тріольний баркарольний рух оркестрових фігурацій, 
насичені хроматикою вишукані гармонічні комплекси, складні політональні поєднання 
та хроматичні зсуви секвенцій у тематизмі як сольної, так і оркестрової партій.

Початкову фразу останнього проведення хорового рефрену повторює оркестр tutti, 
його акорди звучать могутньо, marcatissimo, на  (головна кульмінація всього тво-
ру). Однак напруга інструментальної звучності поступово згасає. Стишені звуки хору, 
на тлі прозорих оркестрових тремоло й поступово затухаючої динаміки (до ), за-
вершують композицію майже реальним відчуттям тиші застиглого зимового пейзажу 
(«В білих снігах потонули гори, степи і долини»).

Авторську оркестрову партитуру твору, на жаль, втрачено; у рукописі клавіру за-
значено лише окремі інструменти (приміром, в оркестровому вступі має домінувати 
світлий тембр валторн і труб). Проте на сьогодні оркестрова партитура існує в кількох 
варіантах, здійснених учнем композитора В. Кирейком, а згодом їхнім послідовником 
В. Степурком (першим лауреатом премії ім. Л. Ревуцького), що й посприяло вклю-
ченню твору до концертного виконання. Вперше твір з оркестровим аранжуванням 
В. Кирейка виконали на фестивалі «Музичні прем’єри сезону–2003» колективи На-
ціональної радіокомпанії України – Хорова капела ім. П. Майбороди (хормейстер 
Лариса Бухонська) і симфонічний оркестр (диригент В’ячеслав Блінов) [4, с. 54–55]. 
А невдовзі кантату-поему «Зима» Л. Ревуцького – О. Олеся, цього разу в окестровціі 
В. Степурка, почули в Чернігові, де вона прозвучала у виконанні Муніципального 
хору під керуванням Любомира Боднарука й симфонічного оркестру Чернігівського 
музичного училища ім. Л. Ревуцького.

Задум вокально-симфонічного циклу «Щороку» не зміг остаточно реалізуватися, 
однак схвальна оцінка Р. Глієром його першої частини, а також його настійні реко-
мендації братися за симфонічні та інші твори великої форми («подавайте концерт, 
сонату, симфонію, оперу») скерували Л. Ревуцького до написання в найближчі п’ять 
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років таких масштабних композицій, як «Дума про трьох вітрів» для голосу й форте-
піано на слова П. Тичини (1923), «Уперед, хто не хоче конати» для хору із симфоніч-
ним оркестром, на слова П. Грабовського (1924), Друга симфонія (1926–1927), музика 
до театральної інсценізації «Каменярів» за віршем І. Франка (1926), Концерт для 
фортепіано з оркестром F-dur (1928–1934) та ін.

На жаль, властиві ранній творчості композитора сміливі пошуки нової виражаль-
ності було загнано в глухий кут жорсткими реаліями радянської дійсності. Тавро 
шляхетського походження переслідувало його родину й призвело до трагічних подій 
в особистому житті 5. Л. Ревуцький був далеко не поодиноким у ряду переслідуваних 
владою митців. Творче життя багатьох українських письменників, поетів, композито-
рів, режисерів, художників того періоду, який трагічно увійшов до вітчизняної історії 
культури як «розстріляне відродження», по суті було призупинено, зламано, поні-
вечено. На довгі роки замовкла муза композитора, надалі лише його окремі твори, 
переважно малої форми, піднялися до рівня ранніх геніальних опусів, що по праву 
увійшли до духовної скарбниці національної культури. Поміж них – ранні вокально-
симфонічні твори: інспірована поезією Т. Шевченка кантата-поема «Хустина», якій 
засади народного мислення, поширені на всі параметри семантики й форми, надали 
яскравого національного забарвлення, визначивши до певної міри неофольклористич-
не спрямування його стилістики, і вокально-симфонічна композиція «Зима» на вірші 
О. Олеся, де інноваційна образність і суголосна засадам пізнього романтизму музич-
на виражальність намітили не лише в творчості композитора, а й загалом українській 
музиці вектор модерністського спрямування.

1 Статтю «Тарас Шевченко і музична культура» П. Козицький написав до 100-річчя з дня 
смерті Т. Шевченка.

2 Існують дві авторські редакції цього твору: для хору, солістів та фортепіано (1922), а та-
кож для хору, солістів та симфонічного оркестру (1944).

3 В основу кантати покладено вірш «У неділю не гуляла...» зі збірника Т. Шевченка «Три 
літа». «Хустина» – назва іншого, сюжетно схожого вірша поета «Чи то на те божа воля? Чи 
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SUMMARY

The time of civil strife in 1917 is comprehended as the period of self-consciousness of Ukrainian 
nation formation.  It caused cardinal changes and creation of independent Ukraine, its separation 
from the empire’s metropolis. Proclamation of Ukrainian People’s Republic (November, 20, 1917) 
and the idea of Independence gained real forms and has enlivened culture processes. So, musical 
and choral culture, in particular in cantatas and oratorіos, consistently shown important issues for 
Civil Society. Progressive national focus on Western Ukraine manifest World by S. Liudkevych, 
the East – Cantata-poem by K. Stetsenko and cantata-oratorio works by M. Verykivskyi and 
L. Revutskyi. Stepped cultural processes created in 1921 in Ukrainian Music Society the name of 
M. Leontovych, who combined many professional and amateur musicians and bands. Active mem-
ber of the Society of Pryluky branch was L. Revutskyi. The composer worked with Pryluky Choir 
(director O. Farba), accompanied choir and wrote the chorus works for the repertoire.

In early 1920s L. Revutsky wrote his best works, including: Preludes op. 4 for Piano, Sym-
phony No. 2 and choral compositions – By the Rivers of Babylon round about (for Psalm of Da-
vid, versions by T. Shevchenko), The Heart of Musician by the verces of M. Voronyi, dedicated to 
M. Lysenko, cantata Khustyna by T. Shevchenko text, the first part of the vocal- symphonic cycle 
Every Year by the text of O. Oles.

L. Revutskyi Khustyna is one of the outstanding works of Ukrainian choral works, written 
in the tradition of Lysenko’s cantata. Composer shows subtle sense of folk-song, character of 
Shevchenko poem. On the basis of the first sentence choral cantata emerging theme has become 
the leading image, the leading idea passes through all its form. Music origins are dated back to 
the topic of folk lyric songs, including clearly traces of folk ritual kinship.

Combining distinctive features of artistic paradigms with the characteristics of Art of New era 
led to the discrimination in Ukrainian creativity of this period, the so-called retrospective stylistic 
trends. Similarly marked Retrospection and innovative works of L. Revutskyi such as Winter from 
unfinished cycle Every Year by the text of O. Oles. Special interest to tune-harmonic component 
of this work by L. Revutskyi is almost unique.

Poliharmony, constant flicker major-minor, dissonant harmonies of minor third’s comparison, 
chain sequences are based chromatist harping sounds like. In general, harmonic complexity means 
excessive chrematistic characteristic not only orchestral, choral and solo but work parties. Such 
means of expression, hiding internal contrast, increase the expression of theme tension and stimu-
late its further development.

The idea of vocal-symphonic cycle Every Year, could not be fully realized, however approv-
ing R. Glier score his first part as well as pressing a teacher recommendations to tackle other 
symphonic works of great shape by L. Revutskyi was admitted to be written for the next 5 years 
of large-scale compositions Duma about the three Winds based on text of P. Tychyna (1923), 
Forward, Who does not Want to Convince choral with symphony orchestra, by the text of 
P. Hrabovskyi (1924), the Second Symphony (1926–1927), music for theater staging Minerva by 
verse of I. Franko (1926), Piano Concerto F-dur (1928–1934) and others.

Keywords: Levko Revutskyi, Taras Shevchenko, Oleksandr Oles, Ukrainian music, composing 
style, genre, choral works, cantata, Ukrainian folklore.
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УДК 78.071.1(477.83/.86) Богдана Фільц 
(Київ)

ЛЕВКО РЕВУЦЬКИЙ І МИТЦІ ГАЛИЧИНИ

У статті розглянуто мистецький доробок корифея української музичної культури Левка Ре-
вуцького і його творчі зв’язки з митцями Галичини: композиторами, вченими та виконавцями 
його творів, які ввійшли в музичний побут Львова від кінця 1920-х років. 

Ключові слова: композитор, піаніст, фортепіанна музика, симфонічний оркестр, хорова 
творчість, самобутність стилю, новаторство.

В статье рассмотрено композиторское наследие корифея украинской музыкальной культу-
ры Льва Ревуцкого и его творческие связи с художниками Галичины: композиторами, учены-
ми и исполнителями его произведений, которые вошли в музыкальный быт Львова, начиная 
с конца 1920-х годов.

Ключевые слова: композитор, пианист, фортепианная музыка, симфонический оркестр, хо-
ровое творчество, самобытность стиля, новаторство.

The artistic works of the leading figure of Ukrainian music culture Levko Revutskyi and his 
creative relations with the artists of Halychyna: composers, scientists and executors of his works 
who formed musical way of life of Lvіv from late 1920s. 

Keywords: composer, pianist, piano music, symphonic orchestra, choral creation, originality of 
style, innovation.

Мистецький доробок славетного корифея української музичної культури, видатного 
композитора і педагога, академіка АН УРСР Левка Ревуцького, що є автором багатьох 
шедеврів у різних жанрах української фахової музичної творчості ХХ ст., здобули 
безперечну прихильність численних виконавців в Україні та за її межами. Його тво-
ри здебільшого одразу після їх написання були емоційно сприйняті й високо оцінені 
фаховими музикантами перш за все за самобутність і вишуканість особливої манери 
письма та оригінальність творчого стилю майстра, його вміння надати своїм компози-
ціям індивідуальної неповторності, національної визначеності. Він зумів глибоко роз-
крити особливості образного змісту музики в різних сферах і галузях: камерної, хоро-
вої, симфонічної, вокально-симфонічної, інструментальної (передусім фортепіанної), 
скрипкової літератури тощо. При чому переважна більшість його творів стала еталоном 
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Я безмежно вдячна долі й насамперед Божому провидінню за те, що мала щастя 
вчитись у цього славетного Маестро в аспірантурі й пізнати його ближче як людину 
великого творчого інтелекту, надзвичайно людяну і благородну. Приїхавши зі Львова 
до Києва, як дуже скоро виявилося, я приїхала на навчання саме до Нього. Вважаю, 
що цей факт, такий доленосний у моїй особистій творчій біографії, безпосередньо сто-
сується й обраної теми про зв’язки Л. Ревуцького з Галичиною. Цей період мого життя 
я завжди згадую з теплотою, душевним трепетом і навіть ностальгією. Адже це був 
час прилучення до нових знань і відкриттів, нового етапу творчого самоствердження 
і нових надій.

Незабутній Левко Миколайович Ревуцький завжди виринає в моїй пам’яті як най-
рідніша людина – світла, делікатна, дуже доброзичлива і шляхетна, сповнена любові 
до музики й людей. Радію, що доля подарувала мені можливість пізнати його ближ-
че, стати аспіранткою і систематично протягом усіх років навчання поглиблювати 
свої знання в галузі теоретичних проблем музичної творчості, і при тому не тільки 
як музикознавця, а й у практичній площині, – як композитора. Передусім це стосу-
ється мого тодішнього безпосереднього палкого бажання знайти конкретні шляхи 
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оновлення  й розширення стильових індивідуальних особливостей у власній компози-
торській творчості, збагачення її образної палітри, у чому за зразок мені правило ви-
вчення розмаїття гармонічно-поліфонічних комплексів його музики, з якою він мене 
постійно ознайомлював. Знач ною мірою це стосувалося його майстерних хорових і 
сольних обробок українських народних пісень, аналіз яких входив у розділи моєї 
дисертації «Методи хорових обробок українських народних пісень у творчості укра-
їнських радянських композиторів».

У Східній Галичині музика Левка Ревуцького і сама його особистість органічно 
увійшли в культурний простір з кінця 20-х років, коли було написано його славно-
звісні симфонії, зокрема поетичну й колоритну Другу симфонію, і фортепіанні опу-
си, а також не менш знамениті «Галицькі пісні». Його музика полонила відомих 
львів’ян з артистичного світу, дарма, що вони були відмежовані кордоном, і їхнє 
ознайомлення з конкретними щойно створеними опусами Л. Ревуцького проходило 
не так вже й легко та просто. Але галичанам попри все таки вдалося цього домогтися. 
Одним з перших галицьких композиторів, якому особисто пощастило поспілкувати-
ся з Левком Ревуцьким, був Василь Барвінський. Останній гастролював на Великій 
Україні (тоді так називали в Галичині Наддніпрянщину) в 1928 році разом з віо-
лончелістом Богданом Бережницьким, де надзвичайно успішно пройшли авторські 
концерти Василя Барвінського в Харкові, Києві та Одесі. У Харкові Барвінський 
особисто зустрівся з Левком Ревуцьким під час прем’єрного виконання там його Дру-
гої симфонії. Василь Барвінський був зачарований глибиною її змісту, особливо пере-
конливим поєднанням у симфонії сучасної музичної мови з українським мелосом. Це 
йому було близьким, бо сам притримувався таких засад. Зі своєї поїздки з Великої 
України він привіз до Львова подаровані йому Л. Ревуцьким фортепіанні прелюдії, 
які згодом уперше в Галичині було виконано його ученицями Дарією Герасимович і 
Дарією Гординською. А про другий візит до Києва в лютому 1941 року, де його тепло 
приймали в себе вдома Левко Ревуцький із дружиною Софією Андріївною,  свідчить 

З групою львівських діячів культури. 1-й ряд: О. Лисенко, Л. Ревуцький, 
С. Крушельницька, Ф. Колесса, С. Людкевич, В. Барвінський.  

2-й ряд: А. Штогаренко, Ю. Крих, Р. Сімович, І. Москвичів, М. Михайлов, 
Т. Шухевич, В. Тіпаков, Д. Залеська-Колесса, М. Колесса. Львів. 1946 р.
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фото В. Барвінського, подароване їм із підписом на згадку і словами подяки за 
щиру гостинність.

Мені як уродженці Західної України та ще й колишній аспірантці Льва Микола-
йовича приємно було дізнатися, що його творчість увій шла в музичний побут Гали-
чини ще в 1930-х роках. Про це я довідалася з об’ємних книжок, а саме: «Станіслав 
Людкевич. Дослідження, Статті, Рецензії, Виступи» [1; 2], монографії З. Штундер 
«Станіслав Людкевич. Життя і творчість» [3; 4]. У них то тут, то там трапляються 
відомості про виконання творів Ревуцького різними артистами й колективами на різ-
них сценах у довоєнній Галичині. Так, на вечорі нових хорових і фортепіанних творів 
східно- і західноукраїнських композиторів, організованому Станіславом Людкевичем 
20 березня 1929 року в залі Товариства ім. М. Лисенка, прозвучали хорові твори 
Л. Ревуцького «Ой чого ти почорніло» й «У перетику ходила» у виконанні «Львів-
ського Бояну», яким диригував С. Людкевич, а також його фортепіанні прелюдії 
Es-dur і b-moll (ор. 7), що зіграли піаністки Дарія Герасимович і Дарія Гординська. 
А через місяць, 21 квітня, в Оперному театрі відбувся Шевченківський концерт. На 
ньому Людкевич знову диригував «Бояном» і симфонічним оркестром, повторивши 
названі вище хорові композиції Л. Ревуцького.

У рецензії С. Людкевича «Фортепіанний концерт Р. Савицького», опублікованій 
9 жовтня 1932 року в газеті «Діло», згадуються «цікаві прелюди Ревуцького», ви-
конані піаністом у його сольному концерті, що відбувся 6 жовтня 1932 року в залі 
ім. М. Лисенка у Львові. У 1920-1930-х роках першою почала популяризувати укра-
їнську фортепіанну музику і здійснила найбільшу кількість прем’єр відома піаніст-
ка, випускниця Віденської консерваторії Галя Левицька-Крушельницька (тітка Марії 
Крушельницької). Уперше в Галичині один з її концертів було цілком присвячено 
творчості композиторів Радянської України – Левка Ревуцького, Віктора Косенка, 
Бориса Лятошинського, Пилипа Козицького. Вона також підготувала й виконувала в 
концертах цілу програму винятково з творів Л. Ревуцького. У журналі «Українська 
музика» за 1938 рік у рубриці «Хроніка» згадується про те, що вона грала прелюдії. 
Л. Ревуцького в місті Яворові Львівської області, де я народилася і куди запрошував 
видатних виконавців на різні концерти мій батько Михайло Фільц, який очолював там 
Музичне товариство ім. М. Лисенка. Про це мені особливо приємно було прочитати. 

Найповажнішими подіями в культурному житті Галичини 1933 року було відкрит-
тя 28 травня надгробного пам’ятника на могилі Івана Франка, присвячені поетові 
урочиста академія, наукова конференція в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка і 
два концерти (27, 28 травня) у найбільших концертних залах Львова – колишньої 
Філармонії (тепер Національний академічний драматичний театр ім. М. Заньковець-
кої) та Оперного театру. До програми обох концертів увійшли Друга симфонія Левка 
Ревуцького й увертюра до опери «Захар Беркут» Бориса Лятошинського, тоді вперше 
виконані у Львові під орудою Миколи Колесси. За припущенням дружини Людке-
вича Зеновії Штундер, якій належить ця інформація, партитури названих творів 
привіз із собою Антін Рудницький, повернувшись 1932 року з Радянської України до 
Львова [3, с. 353].

Після 1939 року Левко Ревуцький мав можливість особисто спілкуватися зі Стані-
славом Людкевичем, Василем Барвінським та іншими львівськими композиторами, він 
став приїжджати до Львова на різні імпрези. У травні 1940 року у Львові з творами Ко-
сенка, Ревуцького, Лятошинського та інших авторів виступив Київський симфонічний  
оркестр. У лютому й березні 1941 року пройшли авторські концерти Левка Ревуцько-
го, Рейнгольда Глієра та Станіслава Людкевича в присутності композиторів. На кон-
церті Ревуцького було виконано його Другу симфонію і Фортепіанний концерт, який 
грав Абрам Луфер. Звучала музика Ревуцького також у Львові в червні 1941 року в 
Стрийському парку на літній естраді, у так званій «мушлі», збудованій за київським 
проектом. Про це написав у своїх спогадах про композитора головний диригент львів-
ського симфонічного оркестру і виконавець творів Л. Ревуцького Ісаак Паїн – його 
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колишній учень, який після 1939 року був відряджений до Львова організовувати й 
очолювати в місті симфонічний оркестр.

26 березня 1945 року в Театрі ім. М. Заньковецької відбувся вечір пам’яті М. Ли-
сенка. Із доповіддю виступив Л. Ревуцький, який тоді був головою Спілки компози-
торів України. 26 листопада 1946 року він побував на зборах у Львівській організації 
Спілки композиторів, очолюваній С. Людкевичем, на яких ішлося про творчі плани 
її членів. Тоді ж відбувся авторський концерт композитора. Його Другою симфонією і 
Фортепіанним концертом диригував Ісаак Паїн. На бажання Ревуцького М. Колесса 
познайомив його з батьком, усесвітньо відомим фольклористом та композитором Філа-
ретом Колессою в його помешканні на тодішній вулиці Радянській (тепер Винничен-
ка, 26) у будинку, що належав Науковому товариству ім. Т. Шевченка, і де проживали 
представники наукової та мистецької еліти Галичини. За спогадами Миколи Колесси, 
вони довго говорили про долю національного фольклору, про його значення для роз-
витку фахової музики. 1952 року у Львові знову відбулися авторські концерти Ре-
вуцького, а також Андрія Штогаренка й Бориса Лятошинського. Останній авторський 
концерт Л. Ревуцького з величезним успіхом пройшов у Львові 1964 року. Прозвучала 
його Друга симфонія, Фортепіанний концерт у другій редакції у виконанні Олександ-
ра Александрова. Кантату «Хустина» на вірші Т. Шевченка проспівала «Трембіта» під 
орудою тодішнього її керівника Павла Муравського в супроводі Львівського симфо-
нічного оркестру під керівництвом головного диригента Ісаака Паїна.

Особливо велике місце займали в концертній практиці Львова фортепіанні твори 
Л. Ревуцького. Їх включали у програми досвідченні піаністи, такі як лауреат між-
народного конкурсу Олег Криштальський (він також грав і Фортепіанний концерт), 
відомий популяризатор української фортепіанної музики Костянтин Донченко та ін. 
Ці опуси охоче виконували й студенти Консерваторії, Музичного училища, десяти-
річки (нині – Львівська середня спеціальна музична школа-інтернат ім. С. Крушель-
ницької). Потім до 100-річчя славетного композитора, що відзначалося в 1989 році 
за рішенням ЮНЕСКО в усьому світі, з’явилася грамплатівка із записом майже всіх 
фортепіанних мініатюр і Сонати Л. Ревуцького у виконанні талановитої львівської 
піа ністки, лауреатки Республіканського конкурсу ім. М. Лисенка Марії Крушельниць-
кої, згодом народної артистки України і ректора Львівської консерваторії (до речі, 
вона закінчила Московську консерваторію у класі знаменитого Генріха Нейгауза). Ще 
за життя Левка Миколайовича вона грала його твори, виступала в багатьох сольних 
концертах у різних містах України, в тому числі й Колонному залі ім. М. Лисенка 
столичної філармонії. Тоді вона навіть заходила до нього додому і запрошувала його 
на свій концерт. І хоча Левко Миколайович не міг прийти, він виявив своє шанобливе 
ставлення до артистки як виконавиці його творів, передав їй розкішний букет квітів, 
а також два примірники виданого клавіру Фортепіанного концерту в другій редакції 
з його власноручними правками. Цей концерт згодом чудово грав учень Марії Кру-
шельницької Йожеф Єрмінь (лауреат Премії ім. Л. Ревуцького 1993 року. – Ред.).

Поміж фортепіанних творів композитора найбільш поширеними у Львові були його 
вишукані й різноманітні за емоційним змістом прелюдії, зокрема Des-dur і fis-moll 
(ор. 4), витончена й надзвичайно виразна, спов нена глибокого ліризму «Пісня» 
(ор. 17), а також Cоната h-moll (ор. 1), що приваблювали виконавців новаторством 
музичного висловлювання, багатством образного змісту та своєрідністю форми. На 
державному випускному консерваторському іспиті я також грала Прелюдію Des-dur. 
До слова, її було перекладено педагогами для різних інструментів, що сприяло засво-
єнню студентами інших спеціальностей нової української музики.

Я пишаюся тим, що мені пощастило навчатися у двох могутніх за інтелектом про-
славлених українських композиторів – Станіслава Людкевича й Левка Ревуцького. 
У творчих устремліннях цих великих митців було багато спільного. Їх споріднювало, 
насамперед, почуття громадянського обов’язку перед своїм народом, бажання щоден-
ною працею приносити якомога більше користі своїй рідній культурі, утверджувати  
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ідеали доб ра і справедливості. Вони вписали яскраві сторінки в музичне життя Украї-
ни, створили прекрасні, глибоко національні твори різних жанрів у галузі симфо-
нічної, вокально-симфонічної, інструментальної, хорової та камерно-вокальної му-
зики, які увійшли до репертуарів найкращих наших виконавців, колективів, стали 
їхньою окрасою.

Мені приємно згадати про те, що мій вчитель С. Людкевич щиро тішився й радів, 
коли дізнався, що я буду продовжувати навчання в цього великого майстра й педаго-
га, який виховав цілу плеяду відомих українських композиторів.

Станіслав Людкевич і Левко Ревуцький – видатні особистості музичної культури 
України і, водночас, винятково скромні в повсякденному житті, делікатні й тактов-
ні. До своїх учнів, узагалі до молоді, вони ставилися доброзичливо, з батьківською 
любов’ю і разом з тим дуже вимогливо. Очевидно, те, чим жив і чому присвятив все 
своє життя кожен з композиторів, не могло не викликати в них взаємоповаги до само-
відданої праці й вагомого внеску в українське мистецтво свого «побратима по перу».

Пам’ятаю, як професор С. Людкевич із великим пієтетом говорив про твори Л. Ре-
вуцького, відзначав оригінальний стиль, високий професіоналізм, самобутність і на-
ціональну характерність музики. У своїх теоретичних дослідженнях він приділив ба-
гато уваги вивченню творчості Левка Миколайовича. Слід нагадати працю «Вокальна 
музика на тексти поезій “Кобзаря”», де Людкевич аналізував кантату «Хустина», 
зокрема у сфері оригінального використання гармонічних засобів поряд із поліфоні-
зацією інструментальної фактури (1934). Або ж теоретичне дослідження «Цілотонова 
система і спроби використання її для нової музичної виразовості» (1949), де як при-
клад «спроби різновидних цілотонових ходів» Людкевич наводить коду останньої 
частини Другої симфонії Ревуцького.

Лев Миколайович у свою чергу висловлював слова найвищої похвали на адресу 
творчої діяльності С. Людкевича. Особливо сильне враження справив на нього «За-
повіт», який з величезним успіхом прозвучав у Київській філармонії в присутності 
автора на його ювілейному концерті до 80-річчя від дня народження композитора.

Із творами Л. Ревуцького я ознайомилася ще у Львові під час мого навчання в 
консерваторії. Вони часто виконувалися на академічних концертах і різних вечорах 
камерної музики. Дуже подобалося мені його чарівне «Інтермецо». Напевно, не було 
скрипаля, який би оминув цю п’єсу. Вона, завдяки своєму яскравому мелодизму й 
широкому розливу ліричного почуття, не залишала байдужими ні виконавців, ні слу-
хачів. Ця музика вперше розкрила мені щедрість душі й багатство творчої фантазії 
композитора. Її виконувала моя сестра Іванна Фільц, яка закінчила разом зі мною 
Львівську консерваторію як скрипалька, і я їй часто акомпанувала. Ми переживали 
тоді щасливі й незабутні хвилини спілкування з прекрасною музикою. Це емоційне 
сприймання його творчості через власне виконавство залишилося в моїй пам’яті на 
все життя. І вже потім, коли пройшло багато літ, я дізналася, що «Інтермецо» Л. Ре-
вуцького засноване на народних піснях рідного нам Прикарпаття, зокрема на мелоді-
ях балади «Чи чули ви, люде, о такій новині» й пісні «Ой вербо, вербо кучерявая». 
Можливо, воно було для нас із сестрою таким близьким саме тому, що інтонаційно 
нагадувало музику нашого дитинства.

Пам’ятаю, що підчас вибору й обговорення теми моєї дипломної роботи на історико- 
теоретичному факультеті професор С. Людкевич як мій керівник радив проаналізу-
вати фортепіанну творчість Ревуцького і при тому акцентував увагу на своєріднос-
ті стилю композитора, щедрому мелодизмі, багатстві гармонії, фактури, новаторстві 
форми (маючи на увазі Сонату – перший в українській музиці зразок одночастинної 
композиції того жанру). У моїй уяві тоді виник могутній образ корифея української 
сучасної музики, суворого й недоступного у своїй величі.

Пригадую хвилювання й навіть страх перед зустріччю зі Львом Миколайовичем, 
коли я, аспірантка Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, 
у грудні 1959 року вперше йшла на зустріч до академіка Ревуцького, який погодився 
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бути моїм науковим керівником. Однак почуття незручності й скутості розвіялося од-
разу ж, як тільки-но я зустрілася з допитливим поглядом його світлих і надзвичайно 
добрих очей. Привітна, незабутня для всіх, хто знав Ревуцького, чарівна посмішка, 
вся його особистість випромінювали якусь особливу душевну теплоту й доброзичли-
вість. Уся його істота, сповнена благородства й людяності, спонукала до щирості й 
відвертості. Буквально за лічені хвилини я почувала себе так, ніби ми знали один 
одного давним-давно...

Наше знайомство відбулося за інструментом. Лев Миколайович попросив зіграти 
мої твори, цікавився планами на майбутнє, творчими задумами. Заняття з Ревуцьким 
були  завжди дуже інформаційно насиченими. Він щедро ділився своїми глибокими 
професійними знаннями, обговорював зі мною багато творчих питань. Офіційно він 
був керівником моєї дисертації, проте багато уваги приділяв і композиції, за що я 
дуже вдячна. Це йому було ближче, і, напевно, той факт, що я закінчила компози-
торський факультет, та ще й у Станіслава Людкевича, вирішив мою долю, коли він 
вибирав собі аспірантів.

На заняттях Ревуцький багато часу відводив поліфонії. З яким захопленням і 
благоговінням він відкривав ноти Йоганна Себастьяна Баха! Скільки нового про його 
дивовижну і невичерпну творчу винахідливість і могутню роботу думки я почула тоді 
з вуст Льва Миколайовича! Як багато дізналася про народне багатоголосся!

Наші заняття були систематичними. Я приносила «на його суд» свої твори – ро-
манси, фортепіанні мініатюри, «Верховинську рапсодію» для симфонічного оркестру. 
Писала поліфонічні композиції із застосуванням різних видів техніки контрапункту, 
канони, фуґи на задані Л. Ревуцьким теми. Професор постійно звертав увагу на за-
кони голосоведення, значення окремих поліфонічних прийомів для цілісної заверше-
ності форми. Він наводив приклади використання поліфонічних методів розвитку з 
музики різних композиторів, а також із власних творів.

Лев Миколайович познайомив мене з тоді ще неопублікованими рукописами його 
сольних обробок, таких як «Перепеличенька невеличенька», «Ой сидить пугач» та 
іншими, де інструментальна партія, зокрема гармонічна фактура з послідовною ін-
дивідуалізацією голосів і значною насиченістю останньої елементами поліфонії, ві-
дображає загальну для музики XX ст. тенденцію до «розкріпачення горизонталі». 
У названих обробках, як і багатьох інших творах композитора, принцип щодо само-
стійного руху голосів обумовлював виникнення більш загостреної гармонії. У зв’язку 
з переосмисленням ладової визначеності народних мелодій та їхніх окремих поспівок, 
музика Ревуцького збагатилася новими засобами виразності, «живою» пульсацією 
найдрібніших ладових зрушень. На цій основі побудовано розвиток фортепіанного 
супроводу в його хорових обробках, які я особливо ретельно аналізувала у зв’язку зі 
своєю працею над дисертацією.

Лев Миколайович був небагатослівним, проте його зауваження зав жди були дуже 
влучними й точними. Він висловлював їх тактовно, у формі дружньої поради. Я гли-
боко вдячна своєму вчителеві за щедрість і батьківське ставлення до мене. Він озна-
йомив мене зі своєю творчістю, доклав максимальних зусиль для того, щоб я могла 
проаналізувати всі його твори в жанрі обробки. Наприклад, не маючи у себе вдома 
жодного примірника нот своїх веснянок для хору, він намагався власноруч знайти їх 
у бібліотеці консерваторії. А коли не знайшов, то роздобув їх у капелі «Думка» (про 
ці розшуки нот він написав мені в записці, яку зберігаю дотепер як цінну реліквію). 
Заняття у Льва Миколайовича проходили завжди цілеспрямовано, а творче спілку-
вання з ним як людиною приносило багато радості.

У невеликому за розміром кабінеті його квартири в житловому будинку композиторів 
по тодішній вулиці Калініна (тепер Софіївська, 16, на фасаді встановлено його барельєф 
роботи О. Ковальова) все свідчило про копітку щоденну працю композитора, якій він 
віддавав багато сил і енергії. Це була для нього улюблена справа життя. Тут було повно 
книжок і нотних видань (збірок, клавірів, партитур), рукописів творів. На столі лежали 
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течки з різними матеріалами, пов’язаними з його великою педагогічною і громадською 
діяльністю. Адже він працював тоді професором у Київській консерваторії, викладав 
поліфонію студентам композиторського факультету. Як академік Академії наук УРСР 
брав участь у численних засіданнях Вченої ради із захисту дисертацій трьох гуманітар-
них інститутів Відділення суспільних наук АН за трьома профілями: мови, літератури, 
мистецтвознавства, не раз виступав опонентом (саме на такій раді я захищала свою 
дисертацію). Лев Миколайович входив до складу Вченої ради нашого Інституту (тепер 
Інституту мистецтвознавства, фольк лористики та етнології ім. М. Т. Рильського На-
ціональної академії наук України), Правління Спілок композиторів СРСР і України, 
був членом багатьох відповідальних урядових комісій (наприклад, із присудження Дер-
жавних премій УРСР ім. Т. Шевченка), редколегій багатотомних видань, редакційних 
і художніх рад, у тому числі нашого інститутського журналу «Народна творчість та 
етнографія», депутатом Верховної Ради УРСР чотирьох скликань. Будучи надзвичайно 
сумлінною людиною, виконував свої обов’язки дуже старанно, хоча не раз скаржився 
на те, що йому залишається мало часу для творчості. 

Ревуцький працював тоді над другою редакцією Фортепіанного концерту. Як відо-
мо, довелося відновлювати його по пам’яті, а іноді наново створювати цілі епізоди, 
оскільки ноти було загублено під час вій ни, а врятовані й передані йому музикознав-
цем Валеріаном Довженком сторінки концерту вимагали перегляду й редагування. 
Концерт він готував до виконання, тому на пюпітрі рояля постійно стояла розкритою 
партитура, в яку автор вносив корективи. Робота просувалася досить повільно. Проте 
коли йому вдавалося попрацювати, він радів як дитина і з неприхованим тріумфом в 
очах, що блищали веселими вогниками, показував відредаговані сторінки партитури.

І ось роботу закінчено. Концерт було виконано на урочистому вечорі, присвяче-
ному 50-річчю Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського, що відбув-
ся наприкінці 1963 року. Перша і друга частини цього великого твору прозвучали 
в блискучій інтерпретації доцента консерваторії Олександра Александрова, з яким 
композитор постійно спілкувався, працюючи над другою редакцією опусу, радився з 
приводу зручності виконання окремих фрагментів. Будучи в минулому прекрасним 
виконавцем, Лев Миколайович добре знав і відчував всі тонкощі гри на роялі, але, 
на жаль, тоді через свою хворобу рук не мав можливості особисто перевірити за 
інструментом зручність фортепіанної аплікатури. Гру Александрова супроводжував 
симфонічний оркестр під орудою народного артиста УРСР, чудового диригента, про-
фесора Веніаміна Тольби.

Масштабний чотиричастинний Концерт для фортепіано з оркестром Ревуцького, за 
який автору було присуджено звання Лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Шевчен-
ка, став вершиною творчих досягнень у цьому жанрі. Він рельєфно виявив найхарак-
терніші особливості індивідуального стилю композитора. Тут і багатство мелодійного 
розвитку, насиченого народно-ладовою багатобарвністю, і колоритні гармонічно-по-
ліфонічні звукові сплетіння, і метроритмічна виразність у дивовижному розмаїтті, 
і – головне – всі ці елементи музичної мови підпорядковано глибокій змістовності му-
зики, сповненої романтичної окриленості й національної самобутності. У той час Лев 
Миколайович працював також над удосконаленням багатьох інших творів, створених 
у попередніх роках, бо ставився до власної творчості з винятковою вимогливістю. Він 
часто повертався до раніше написаних композицій, редагував їх, переробляв. Кожне 
заплановане нове виконання його опусів стимулювало потребу перегляду та уточнен-
ня тексту. Тоді, зокрема, готувалася до виконання його «Ода пісні» на вірші Максима 
Рильського, до якої він повертався кілька разів (наприкінці 1920-х років на цей текст 
було написано чоловічий хор із супроводом фортепіано, у середині 50-х з’явилася 
його вокально-симфонічна редакція).

Крім того, у Київському оперному театрі ім. Т. Шевченка мала здійснитися по-
становка опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. Прекрасне знання художньої літерату-
ри, народно-пісенної поетики, а також законів драматургії великою мірою допомогло 
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Ревуцькому в роботі над редакцією опери свого вчителя, здійснення якої він уважав 
своїм почесним громадянським обов’язком. Зустрічався тоді з багатьма виконавцями 
опери, часто пропадав у театрі, дописував і ще раз переглядав партитуру. Саме за-
вдяки самовідданій праці Л. Ревуцького, а також Б. Лятошинського, якому належить 
оркестровка опери, і М. Рильського, який відредагував лібрето опери, гордість укра-
їнської музики, улюблений твір М. Лисенка міг побачити й завоювати світ.

У згаданому вище концерті з нагоди святкування ювілею Київської консерваторії 
«Оду пісні» відтворили об’єднаний хор диригентського й музично-педагогічного фа-
культетів і студентський симфонічний оркестр консерваторії. Вона схвилювала всіх 
присутніх глибиною і щирістю почуттів. Цей твір по праву посів провідне місце в за-
гальному річищі української вокально-симфонічної музики 1960-х років. Того самого 
вечора було виконано й одну з найбільш популярних фортепіанних мініатюр Л. Ре-
вуцького – Прелюдію Es-dur, яку зіграв тоді ще студент IV курсу, згодом педагог 
консерваторії Володимир Лебедєв.

Яскравим завершенням концерту стало виконання симфонічним оркестром, керо-
ваним народним артистом СРСР, професором Натаном Рахліним, увертюри до опери 
«Тарас Бульба» Миколи Лисенка, створеної Ревуцьким ще в 1936–1937 роках як 
творчий подарунок своєму вчителеві – Миколі Лисенку. У різні часи й на багатьох 
сценах згодом її блискуче виконували симфонічні оркестри під керівництвом неза-
бутнього, надзвичайно талановитого українського диригента Стефана Турчака. Вона 
прикрашала й продовжує прикрашати програми всіх найпрестижніших свят України, 
завжди викликає живий відгук у душах слухачів, щире почуття патріотизму та лю-
бові до своєї Батьківщини.

Усі твори Левка Ревуцького увійшли до золотого фонду української музичної куль-
тури, стали нашою класикою, зігравши значну роль у кристалізації національних 
основ українського музичного мистецтва.

У дні, що наближали нас до святкування 125-річного ювілею від дня народження 
митця, я присвятила його світлій пам’яті свій вокальний цикл романсів для високого 

У Меморіальному кабінеті-музеї Л. Ревуцького в Києві. 1-й ряд: Б. Фільц, 
Є. Ревуцький (син композитора), В. Кузик, В. Бєлікова, М. Морозов.  
2-й ряд: А. Калениченко, Н. Костюк, А. Муха, Н. Гречишкіна, NN, 

Л. Пархоменко, Б. Сюта, Ок. Шевчук, І. Сікорська. 2005 р.

http://www.etnolog.org.ua
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голосу (сопрано) на вірші Ліни Костенко під назвою «Калина міряє коралі», що скла-
дається з п’яти солоспівів: «Не час минає», «Самі на себе дивляться ліси», «Калина 
міряє коралі», «Спинюся я і довго буду слухать» та «Дощі програють по городах 
гаму». 26 лютого 2013 року в Колонному залі ім. М. Лисенка Національної філармо-
нії України співачка Ольга Чубарєва й піаністка Неліда Афанасьєва виконали весь 
цикл уперше. Ініціаторкою і авторкою філармонічного мистецького проекту «Великі 
поети в музиці», в рамках якого відбувся концерт вокальної музики на вірші Ліни 
Костенко у двох відділеннях, була Н. Афанасьєва. У першому відділенні прозвучали 
вокальні цикли Дмитра Клебанова та Ірини Кириліної, у другому – вокальний цикл 
авторки цих рядків «Калина міряє коралі» та ще два мої цикли для дитячого хору, 
виконані Великим дитячим хором Національної радіокомпанії України під орудою 
Галини Трофимової та Олени Барановської. Цикл «Калина міряє коралі» в тому са-
мому виконанні прозвучав також 27 травня в камерному концерті ХХІV Міжнарод-
ного фестивалю «Музичні прем’єри сезону–2013» Київської організації Національної 
спілки композиторів України в концертному залі НСКУ.

Мені здається, що завдяки вельми тривалому спілкуванню з Левком Миколайови-
чем Ревуцьким – видатним Педагогом, одухотвореним Майстром української музики 
і, врешті, прекрасною благородною Людиною, наділеною найвищими чеснотами й 
багатством Великої Душі, – мені вдалося багато чому навчитися в нього, засвоївши 
мудрі поради. Тож усе життя я згадую його з щирою любов’ю і вдячністю за науку та 
щедрість подарованих мені знань.
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SUMMARY

Creative relations of L. Revutskyi with the artists of Halychyna as the composers S. Liud-
kevych, V. Barvinskyi, М. Коlеssa and his father, scientist-specialist in folklore F. Kolessa, pia-
nists G. Levytska, M. Krushelnytska, violoncellist B. Berezhnytskyi are exposed in this article. 
The facts are presented regarding the exact dates of the performances of Revutskyi works on 
different stages of Lviv by the pianists R. Savytskyi, D. Herasymovych, D. Hordynska, О. Kry-
shtalsky, J. Jermin, by conductors S. Liudkevych, М. Коlеssa, P. Muravsky, І. Pain, S. Turchak, 
by choirs and orchestras of Lviv.

One of the first Halychyna composers, who had occasion to talk personally with L. Revutskyi, 
was V. Barvinskyi, who toured in 1928 with author concerts in Kyiv, Kharkiv and Odessa. After-
wards, the works presented by L. Revutskyi were performed by many musicians of Lviv. Music 
of L. Revutskyi was performed in the best halls of Lviv: in philharmonic and opera theaters, 
М. Lysenko’s Society, М. Lysenko Higher musical institute and other, and also in different cities 
of Halychyna, in particular in my home town – Yavoriv. Well-known pianist, who graduated Vien-
nese conservatory Halya Levytska visited Yavoriv after invitation of my father Mykhailo Filts, 
chairmen of М. Lysenko’s Musical society. In 1920s–1930s she started to popularize piano music of 
L. Revutskyi and carried out most of premieres. For the first time one of her concerts in Halychyna 
was fully devoted to musical works of composers from Soviet Ukraine – L. Revutskyi, V. Kosenko, 
B. Liatoshynskyi, P. Kozytskyi. The revelation of the monument on the grave of Ivan Franko in 
May, 28, 1933 was the worthiest event in cultural life of Halychyna. A scientific conference in 
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Т. Shevchenko Scientific Society and two concerts took place at that time. The second symphony 
of L. Revutskyi and Overture to Zakhar Berkut opera of B. Lyatoshynskyi were included into the 
programs and performed under the direction of М. Kolessa.

After 1939 L. Revutskyi had possibilities to socialize personally with S. Liudkevych and 
V. Barvinskyi. In February 1941, the second symphony of L. Revutskyi and his piano concert 
were performed by А. Lufer in Lviv. On March, 6, 1945 L. Revutskyi made a report on evening 
of the М. Lysenko’s memory held in М. Zankovetska theater. In 1946 he visited meeting of Lviv 
organization of composers union of Ukraine. Then his author concert took place also in Lviv phil-
harmonics. The performance of his second symphony and piano concert was conducted by І. Pain. 
The last author concert of L. Revutskyi in Lviv took place in 1964. Except the mentioned works, 
his cantata Khustyna by Т. Shevchenko poem also sounded, executed by Trembita choir under 
direction of P. Muravskyi and the Lviv philharmonic symphonic orchestra under the direction of 
І. Pain. On the occasion of the 100th anniversary of L. Revutskyi birthday a plate with the re-
cords of all his piano works was performed and released by the Lviv pianist Maria Krushelnytska.

Keywords: composer, pianist, piano music, symphonic orchestra, choral creation, originality of 
style, innovation.

УДК 78.071.1Рев+78.071.2Тол](477) Володимир Тольба 
(Київ)

ОСЯЙНИЙ ТАЛАНТ

Статтю присвячено спогадам про багаторічну творчу дружбу й співпрацю композитора 
Левка Ревуцького та диригента Веніаміна Тольби.

Ключові слова: Л. Ревуцький, В. Тольба, Симфонія № 2 Л. Ревуцького, Фортепіанний 
концерт Л. Ревуцького, кантата «Хустина», «Ода пісні».

Статья посвящена воспоминаниям о многолетней творческой дружбе и сотрудничестве ком-
позитора Льва Ревуцкого и дирижера Вениамина Тольбы.

Ключевые слова: Л. Ревуцкий, В. Тольба, Симфония № 2 Л. Ревуцкого, Фортепианный 
концерт Л. Ревуцкого, кантата «Хустына», «Ода песне».

The article is devoted to the reminiscences on a long-term creative friendship and cooperation 
of the composer Levko Revutskyi and the conductor Veniamin Tolbа.

Keywords: L. Revutskyi, V. Tolba, Second symphony by Revutskyi, Piano concerto by Revutskyi, 
cantata Khustyna, The Ode to the Song.

«Осяйний талант» – так мій батько, диригент Веніамін Тольба, назвав свої спога-
ди про Левка Миколайовича Ревуцького [2, с. 240–243; 6; 7, с. 6–10], з яким плідно 
співпрацював упродовж останніх 20 років життя славетного композитора. Я бачив, 
а радше слухав, тільки результат цієї співпраці на концертах (мабуть, не всіх), свід-
ком же підготовчої роботи не міг бути, бо навіть коли вони зустрічалися в нас удома 
(на вул. Пушкінській, 21), був відсутнім. Лишень одного разу, пізно ввечері, коли 
несподівано пролунав дзвінок у двері, відчинив і побачив Левка Миколайовича, який 
приніс ноти. Усі мої вмовляння, щоб він увійшов до квартири, виявилися марни-
ми – віддавши мені ноти, композитор швидко пішов, навіть побіг. Це була моя єдина 
зустріч із ним.

А з батьком він познайомився, певно, після війни в спільній роботі в консерваторії. 
Левко Миколайович відвідував вистави батька в оперній студії й оперному театрі. 
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Як свідчать щоденник і лист Л. Ревуцького, у студії він слухав «Віндзорських кумо-
ньок» О. Ніколаї, у театрі – «Честь» Г. Жуковського і «Молоду гвардію» Ю. Мейту-
са [5, с. 118, 119, 125], в оперному класі – «Іспанську годину» М. Равеля [5, с. 216], 
а на спектаклі «Наймичка» М. Вериківського [4] та «Іван Сусанін» М. Глинки на-
писав рецензію (яку чомусь у т. 11 Повного зібрання творів Л. Ревуцького не було 
вміщено [5] 1). У рецензії, зокрема, зазначалося: «Диригент В. С. Тольба правильно 
передає колоритну й задушевну мелодику опери, її ясну й повнозвучну гармонійну 
тканину та виразну майстерність партитури. Упевнено веде В. Тольба складні вокаль-
ні ансамблі, легко й витончено звучить у нього балетна музика. Струнко й злагоджено 
звучать у виставі численні хори» [3].

Тольба неодноразово виконував твори Ревуцького. Так, 15 жовтня 1958 року на 
відкритті сезону в Київській філармонії Державний симфонічний оркестр УРСР під 
його орудою грав щойно відтворену композитором по пам’яті Першу симфонію.

У березні 1959 року на ювілейному концерті Левка Миколайовича з нагоди його 
70-річчя симфонія прозвучала в тому самому виконанні, капела «Думка» в супроводі 
оркестру проспівала «Хустину» на слова Тараса Шевченка, «Оду пісні» й «Партії 
слава» на тексти Максима Рильського, а Борис Гмиря – монолог Тараса Бульби й 
обробку пісні «Чуєш, брате мій». У рецензії на концерт композитор Віталій Кирей-
ко писав: «Диригент В. Тольба зумів проникливо і любовно виконати всю музичну 
 програму» [1].

Того самого року Першу симфонію, «Хустину» та увертюру до опери «Тарас Буль-
ба» В. Тольба виконав з оркестром Оперної студії.

На початку 1960-х років В. Тольба допомагав Левку Миколайовичу в інструменту-
ванні Фортепіанного концерту, який той відроджував. Як згадував батько, «числен-
ні репетиції з консерваторськими оркестрами (студентським і студійним) надавали 
можливість ретельніше, ніж звичайно у філармонії (де на підготовку концерту виді-
лялося дві-три репетиції), не лише розучувати твір, але й перевіряти нові варіанти, 
запропоновані автором у процесі репетицій, вносити зміни, головним чином в інстру-
ментування» [7]. Піаніст Олександр Александров і оркестр студентів консерваторії 
1963 року виконали перші дві частини концерту, що були вже завершені.

Повністю концерт було виконано О. Александровим і Державним симфонічним 
оркестром УРСР під орудою В. Тольби 23 лютого 1964 року на ювілейному вечорі 
Ревуцького у філармонії, де прозвучали також Перша симфонія, «Хустина» та «Ода 

Олександр 
Александров, 

Левко Ревуцький 
і Веніамін Тольба 

під час роботи 
над останньою 

редакцією 
Фортепіанного 

концерту.  
Початок 1960-х рр.
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пісні». Фрагмент виконання «Хустини» можна побачити в документальному фільмі 
режисера Жанни Бебешко «Веніамін Тольба. Романтик ХХ століття».

Фортепіанний концерт Александров і Тольба виконали також 4 квітня 1965 року 
в Жовтневому палаці на музичному лекторії для школярів (у першому відділі зву-
чала Симфонія № 40 В. Моцарта). Порівнюючи різні інтерпретації концерту, Левко 
Миколайович писав О. Александрову: «Щодо партії оркестру, то після Тольби не на 
височині ані Кожухар, ані навіть Турчак» [7]. Вдячний композитор, який так само, 
як і батько, вельми цікавився сучасною музикою, подарував йому копію партитури 
опери А. Берга «Воццек» (рідкісну на той час). Зараз цією партитурою володіє Іван 
Дмитрович Гамкало, якому ми з братом її презентували.

Про роботу над третьою редакцією Другої симфонії згадував М. Гордійчук: «Ве-
лику допомогу Л. М. Ревуцькому в редагуванні Другої симфонії здійснив відомий 
диригент В. С. Тольба – її неодноразовий виконавець, чудовий знавець української 
музики, який часто звертався до її найкращих зразків у процесі своєї оперної і кон-
цертної діяльності. Він виявив себе тонким виконавцем авторської волі Ревуцького. 
Композитор часто заходив до мене в інститут, із задоволенням демонструючи нову 
партитуру, роз’яснюючи зміни, що відбулися в ній. Без авторської волі й згоди в сим-
фонії не було здійснено жодної зміни» [2, с. 132].

Загальні враження від співпраці з уславленим композитором батько сформулював 
так: «Творче спілкування зі Львом Миколайовичем Ревуцьким завжди було дорого 
 по-особливому. Його музика ніби випромінювала якесь рівне, тепле світло, в ній, 
мудрій і натхненній, не можна було не відчути виразу особистих якостей її творця. 
Дуже щиросерда, вона є уособленням душевної витонченості й шляхетності. Жодного 
натяку на зовнішній ефект – справжня глибина, щирість, великі динамічні піднесен-
ня. Проте ніколи почуття не перехльостує через край: будь-яка надмірність чужа ком-
позитору. І тому виконання творів Ревуцького вимагає від інтерпретатора внутріш-
ньої зосередженості, особливої чуйності. <…> Спілкування зі Львом Миколайовичем 
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приносило велике задоволення й тому, що тут виявлялися надзвичайно привабливі 
особисті якості композитора. Весь його вигляд випромінював стільки тепла і доброти, 
стільки шляхетності, чистоти і водночас скромності, майже сором’язливості, що не-
можливо було не піддатися його чарівливості, потрапляючи в сферу його  тяжіння» [7].

1 Користуючись нагодою, хочу виправити недоладний коментар на с. 286 цього видання. 
У записці до батька Левко Миколайович повідомляє, що через забудькуватість підсунув йому 
партії «Тараса Бульби», а в першу чергу мусив дати ноти «Оди пісні», що й робить додат-
ково. Коментатор пояснює, що йдеться про партії опери М. Лисенка «Тарас Бульба» в новій 
редакції Ревуцького. Але не міг Левко Миколайович бути настільки неуважним, щоб знічев’я 
надіслати для симфонічного концерту нотний матеріал опери. Насправді він мав на увазі 
власний «Монолог Тараса Бульби», який разом з «Одою пісні» мав виконуватися в авторсько-
му концерті.

1. Кирейко В. Вшанування видатного композитора // Радянська культура. – 1959. – 5 квіт.
2. Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи. Воспоминания / сост. В. Кузык. – Киев : Музична 

Україна, 1989. – 270 с.
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SUMMARY

L. Revutskyi and V. Tolba got acquainted after the end of World War II in collaboration at the 
Kyiv P. I. Tchaikovskyi conservatoire (now it is The Ukrainian National Tchaikovsky Academy of 
Music). At Kyiv T. H. Shevchenko Opera House (now it is the National Opera of Ukraine) and at 
the conservatoire Revutskyi listened such operas conducted by Tolba as Naimychka by M. Very-
kivsky, Honour by H. Zhukovskyi, Young Guard by Yu. Meitus, Ivan Susanin by M. Hlinka, The 
Merry Wives of Windsor by O. Nikolai, The Spanish Hour by M. Ravel. 

Tolba was the first conductor of The Ode to the Song, the second version of the First symphony 
and the Piano concerto. Numerous rehearsals of this concerto with conservatory orchestras allowed 
to check the new options offered by the author, to make changes to instrumentation. The conduc-
tor helped the composer with edition of the Second symphony as Revutskyi because of an illness 
of eyes couldn’t write, and read the score through magnifying glass. Without author’s will and 
consent in the symphony a change wasn’t done.

Tolba repeatedly conducted other works by Revutskyi, like the overture to the opera Taras 
Bulba, Taras Bulba’s Monologue, Khustyna. It is possible to listen to some records of these 
works on the Internet according to the link http://www.ex.ua/72599428?r=72598965 and to see 
in the documentary Veniamin Tolba. Romantic of the XXth century according to http://www.
ex.ua/6697406?r=72598965 or http://www.ex.ua/11458554.

Keywords: L. Revutskyi, V. Tolba, Second symphony by Revutskyi, Piano concerto by Revut-
skyi, cantata Khustyna, The Ode to the Song.
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УДК 78.071.1(477)Рев Іван Гамкало 
(Київ)

МИТТЄВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З КЛАСИКОМ

Статтю присвячено спогадам автора про знайомство спочатку з музикою, а згодом і осо-
бисто з Л. Ревуцьким. Зазначено контакти галицьких митців із цим видатним композитором, 
виконання його творів на музичних естрадах України знаменитими музикантами-солістами та 
творчими колективами.

Ключові слова: Левко Ревуцький, українська симфонічна музика, український фольклор.

Статья посвящена личным воспоминаниям автора о знакомстве сначала с музыкой, а затем 
и лично с Л. Ревуцким. Отмечены контакты галицких деятелей культуры с этим выдающим-
ся композитором, исполнение его сочинений на музыкальных эстрадах Украины известными 
музыкантами-солистами и творческими коллективами.

Ключевые слова: Лев Ревуцкий, украинская симфоническая музыка, украинский фольклор.

Article is devoted to the author’s personal reminiscences of first acquaintance with the music, 
and then personally L. Revutskyi. The contacts of Halychyna artists with this outstanding 
composer, the execution of his works on music stages of Ukraine by famous musicians-soloists and 
creative collectives are depicted.

Keywords: Levko Revutskyi, Ukrainian symphonic music, Ukrainian folklore.

З 1946 року я навчався в початковій школі рідного села. Хором учнів керував 
вчитель Роман Кокот, який згодом закінчив по вокалу Львівську консерваторію і, 
коли я в ній навчався, викладав хормейстерам вокал та був деканом факультету. Хор 
учнів співав українські народні пісні, грузинську «Суліко» і, звичайно, такі хіти 
радянської пісенної творчості, як «Із-за гір та з-за високих» (пісню про Сталіна) 
Л. Ревуцького, «Над нами, товаришу, небо прозоре» П. Козицького, пісню богунців 
з опери «Щорс» Б. Лятошинського та ін. Проте своєю близькістю до українського 
народного мелосу найбільш запам’яталася пісня Л. Ревуцького на поетичний текст 
М. Рильського. Звичайно, я не міг знати, що в заключному концерті тріумфальної Де-
кади українського мистецтва в березні 1936 року в Москві виконана зведеним хором 
оперного театру, капели «Думка», капели бандуристів і Жінхоранcа, вона справила 
грандіозне враження на переповнений зал Великого театру й особливо на «вождя всіх 
часів і народів» Й. Сталіна. Цей факт зіграв вирішальну роль: авторів пісні, вихідців 
із дворянських родин, оминула коса кривавих 1937–1938 років, яка не пройшла повз 
жодного українського поета, композитора, диригента.

Хіба могло приснитися сільському хлопчині, що скоро пройде час і доведеться 
глибше пізнати неповторну музику видатного композитора, а згодом виконувати її та 
спілкуватися із самим автором.

У 1955 році в Києві вийшло друком «Інтермецо» для скрипки й фортепіано Л. Ре-
вуцького, написане ще 1926 року на основі двох галицьких народних пісень, записа-
них у 1901 році К. Квіткою на гуцульському курорті Буркут від Івана Франка – «Чи 
чули ви, люде» та «Ой вербо, вербо». Мій викладач скрипки у Львівському музпед-
училищі Р. І. Саєнко дозволив включити цей твір до навчальної програми. Мело-
дійно й технічно цікава партія скрипки, розвинута й самостійна партія фортепіано з 
вишуканою гармонією (вже на третій долі першого такту в тональності G-dur квінт-
секстакорд мінорної субдомінанти) захопила мене, а також піаністів, які, зацікавлені 
партією фортепіано, просили мене грати в концертмейстерському класі.

До речі, галицький народний мелос надихнув композитора на створення низки 
видатних творів різних жанрів. У 1927 році був створений знаменитий вокальний 
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циклі з 8-ми обробок «Галицькі пісні», якими захопилися найкращі співаки України: 
М. Сокіл, З. Гайдай, М. Донець, О. Колодуб, О. Чишко. А. Доливо з Москви особ-
ливо зворушливо виконував останню пісню «Ой і зажурились стрільці січовії, як 
Збруч річку проходили», де глибоко відтворив драматизм галицьких вояків, які під 
натиском польських легіонів, сформованих у фракції, мусили залишити Галичину й 
перейти на Велику Україну. Звичайно, зі згортанням українізації ці пісні було ви-
лучено з репертуару співаків, хоч до того вони звучали в містах України, у Москві, 
Ленінграді, за кордоном.

У 1960-х роках, розказував мені В. Кирейко, знаменита Євгенія Зарицька – прима-
донна світових оперних сцен – виконувала й записала в Парижі на грамплатівку цей цикл.

У тому самому 1926 році було створено оркестрові версії пісень «Червона ружа» та 
«Їхав стрілець на війноньку». У фортепіанному концерті (друга тема у фіналі) вико-
ристано пісню «Ой у Львові на ринку», теж записану К. Квіткою від Івана Франка. 
А до пісні «Чуєш, брате мій» композитор звертався двічі – в 1927 і 1943 роках. По-
чинаючи з неперевершеної трактовки пісні Б. Гмирею, вона стала справжнім хітом 
української вокальної лірики.

У 1950-х роках довелося ознайомитися з музикою композитора ширше, бо вона 
звучала навколо. Не забуду блискучого виконання прелюдії викладачем училища 
М. Тіпаковою, у філармонії звучала Друга симфонія, десь тоді ж з’явилися платівки 
з цією симфонією та поемою «Хустина».

У 1956 році вийшла друком перша монографія про українську симфонічну музику 
«Українська радянська симфонічна музика» Миколи Гордійчука, де поміж іншого 
було зроблено ґрунтовний аналіз форми, музичної мови та стилістики Другої сим-
фонії Л. Ревуцького, завдяки якій я глибше пізнав музику Симфонії та особливості 
творчої індивідуальності композитора.

Треба сказати, що у Львові композитор бував не часто: до війни в 1939 році, в 1946-
му і на останньому авторському концерті в 1964-му. Але зі львівськими композиторами 
спілкувався не тільки у Львові. Імена С. Людкевича, А. Солтиса, В. Барвінського, 
Р. Сімовича, М. Колесси трап ляються в різних записах композитора. Проте особлива 
дружба єднала його з В. Барвінським, з яким познайомився 1928 року в Харкові. Тоді 
Лев Миколайович був присутній на харківській прем’єрі своєї Другої симфонії, а Ва-
силь Олександрович із віолончелістом Б. Бережницьким – на гастролях у Радянській 
Україні. Львівський гість був вражений Другою симфонією, її досконалою формою, 

Автограф «Сурми 
козацькі» 
(з музики 

Л. Ревуцького 
до п’єси «Богдан 
Хмельницький»)
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поєднанням сучасної музичної мови з українським народним мелосом. Ці принципи у 
своїй творчості сповідував і В. Барвінський. Л. Ревуцький подарував йому свої форте-
піанні твори, і в Галичині зазвучали не тільки сольні та хорові композиції Ревуцького, 
а й фортепіанні. Видатна львівська піаністка Г. Левицька підготувала концертну про-
граму з творів Л. Ревуцького, у свою чергу редактори «Українського педагогічного 
репертуару» Г. Беклемішев, В. Золотарьов і Л. Ревуцький включили до видання деякі 
прелюдії і мініатюри В. Барвінського (1930), у Києві виконувалося й Фортепіанне тріо 
В. Барвінського. Композитори переписувалися; на жаль, архів Л. Ревуцького згорів 
під час німецької окупації, а архів В. Барвінського – після його арешту.

У 1937 році під редакцією відомого історика І. Крип’якевича вийшла «Історія 
української культури», присвячена побуту, літературі, мистецтву, театру та музиці 
українського народу. Останній розділ «Огляд історії української музики» написав 
В. Барвінський, де розмістив портрет Льва Миколайовича, перерахував його основні 
твори й завершив: «В творах, опертих на народну музику, дав нам дуже цінні зразки 
українського модерного стилю (2-га симфонія й інші)».

Перебуваючи в Києві, В. Барвінський гостив у домі Ревуцьких. Дивом збереглася 
фотографія композитора з дарчим написом Левкові Миколайовичу й Софії Андріївні 
з подякою за гостинність в їхньому домі на початку 1941 року.

Коли я свого часу відвідував В. Барвінського, то в наших розмовах він не раз зга-
дував Левка Миколайовича і його музику, шкодував, що пропала вся їхня перепис ка. 
Якось на пюпітрі рояля лежала збірка хорових творів на слова Т. Шевченка, і госпо-
дар кабінету відкрив хор Л. Ревуцького «Ой чого ти почорніло» та звернув увагу на 
другий такт хорової партії, де в e-moll з’являється es, а в наступному такті повертаєть-
ся на своє місце, відповідно в партії фортепіано септакорд A-dur, c-moll та септакорд 
основ ної тональності. Уся гармонічна основа цього епізоду в низькому регістрі дуже 
виразно підкреслює його похмурий і трагічний настрій. Композитор кілька разів про-
грав його, насолоджуючись послідовністю акордів.

На жаль, доля обох видатних композиторів склалася по-різному. Л. Ревуцький був 
визнаний як музичним середовищем, так і високо оцінений владою. В. Барвінський хоч 
і був депутатом, директором консерваторії, твори якого друкувалися у Відні, Берліні, 
Токіо, Києві, однак 1948 року разом із дружиною – дочкою І. Пулюя – на 10 років був 
засланий у ҐУЛАҐ у Мордовію. Але обох митців об’єднав не тільки талант, а й спільна 

Ф. Колесса, Л. Ревуцький, В. Барвінський, С. Людкевич. Львів. 1946 р.
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драма. При різних обставинах згоріли і документи, і видатні твори. У буржуйці в за-
лишеній під час війни квартирі та вагоні на станції Дарниця згоріли Перша симфонія, 
Фортепіанний концерт Л. Ревуцького, а після арешту всі друковані й рукописні твори 
В. Барвінського за розпорядженням нового директора консерваторії було спалено про-
сто на подвір’ї вишу. Л. Ревуцький багато років життя віддав поновленню з пам’яті 
Першої симфонії і Другого фортепіанного концерту, а В. Барвінський, повернувшись із  
заслання 70-літнім, морально й фізично знесиленим, встиг поновити лише свій най-
кращий твір – Секстет, і тільки кілька останніх тактів закінчив С. Людкевич. До 
речі, цей твір свого часу високо оцінив Л. Ревуцький, який відзначив, що партія 
контрабаса дуже природно вписується в ансамбль струнного квартету й фортепіано. 
Сказав, що в Києві подібний твір написав Г. Таранов, але там партія контрабаса була 
зовсім зайвою. Коли в 1960-х роках я про це розказував відомому київському ком-
позитору, то він пожартував, що в тому творі всі інструменти були зайвими. Тільки 
після смерті В. Барвінського дивом пощастило за океаном знайти фортепіанну сонату 
й концерт, а решту творів різних жанрів втрачено безповоротно.

Знаю, що з молодших львівських композиторів Левко Миколайович був у прияз-
них стосунках з моїм вчителем диригування Миколою Колессою, з яким познайомив-
ся в 1940 році під час його першого концерту в Києві й запросив додому. Після війни 
вони переписувалися, і коли Микола Філаретович приїздив у Київ диригувати, то 
завжди був гостем у домі Ревуцьких. Завдяки їхній дружбі і я ближче познайомився 
з Левком Миколайовичем.

У листопаді 1965 року Степан Турчак, тоді вже головний диригент Державного 
симфонічного оркестру України, запросив свого вчителя диригувати симфонічним 
оркестром. 21 листопада після репетиції професор нам сказав, що Левко Миколайо-
вич і Софія Андріївна запросили його на обід, а він домовився, що прийде зі своїми 
учнями. Ми попрямували на теперішню Софіївську, в будинок, де живуть композито-
ри. Тут я вперше познайомився з живим класиком в домашній обстановці, хоч бачив 
його й раніше.

Тож про відвідини дому Ревуцьких. Ми зайшли в кабінет господаря, де в кутку сто-
яла шафа з партитурами, зліва рояль, посередині стіл. Все тут було охайно, прибра-
но, нічого зайвого. Софія Андріївна пригостила смачним обідом, і мені запам’ятався 
ароматний бульйон з індички, якого я не зустрічав у меню київських ресторанів. 
Старші розмовляли між собою про музичні події, а також приватні справи, а ми, 
молодші, більше слухали. Коли зайшла мова про «Тараса Бульбу» М. Лисенка, я 
запитав: «А скільки все-таки Ви працювали над редакцією опери?», на що почув: 
«Я вже не пам’ятаю, за котру редакцію нас найбільше били». «А чому Ви перестали 
писати фортепіанну музику?» – «Щоб добре писати для фортепіано, треба бездоганно 
володіти інструментом, а в мене з правим зап’ястям проблема. У роки розрухи, коли 
я жив у Прилуках, доводилося ходити по селах за продуктами, які я купував і носив 
у руках, що з часом призвело до закостеніння пальців правої руки».

У березні 1961 року Київська консерваторія провадила 15-ту наукову конферен-
цію, присвячену роковинам смерті Т. Шевченка, в якій брали участь студенти україн-
ських мистецьких вузів, а також гості з Москви, Ленінграда, Єревана, Тбілісі. Я, сту-
дент диригентського факультету, разом з Яремою Якуб’яком представляв Львівську 
консерваторію. З нами був і науковий керівник наших рефератів С. Людкевич. До 
речі, Московську консерваторію представляв аспірант Мирослав Скорик. 13 березня 
в Малому залі відбулося відкриття конференції, яку розпочав ректор А. Штогаренко, 
а згодом виступили про Т. Шевченка й літературу – М. Рильський, Т. Шевченка й 
музику – Л. Ревуцький, Т. Шевченка й образотворче мистецтво – В. Касіян.

Коли в 1968–1970-х роках я очолював симфонічний оркестр Донецької філармонії, 
вирішив віддати борг славетному композиторові. 16 лютого 1969 року в залі Доне-
цької філармонії відбувся концерт із творів Л. Ревуцького, присвячений 80-річчю 
від дня народження. У програму було включено невідомі в Донецьку твори: Першу 
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симфонію, Фортепіанний концерт, який блискуче зіграв Євген Ржанов. «Козачок» і 
поему «Хустина» спеціально підготувала знаменита колись хорова капела Донецької 
залізниці (керівник Дмитро Глушко). 18 лютого концерт було показано на Донецько-
му телебаченні.

У кінці лютого в Києві відбувся звіт митців Донеччини, у рамках якого були кон-
церти й симфонічного оркестру. У програму концерту в Колонному залі я включив 
Третю симфонію Б. Лятошинського, сюїту з опери «Загибель ескадри» В. Губаренка 
та «Хустину» Л. Ревуцького. Концерт, що відбувся 28 лютого, пройшов успішно. Вітав 
директор оперного театру В. Колесник, музиканти, співаки, викладачі та студенти кон-
серваторії. Концерт транслювали по радіо й телебаченню. Під час привітання профе-
сор М. Канерштейн сказав: «Ми прийшли майже всією кафедрою, бо Третя симфонія 
Б. Лятошинського є найвищою планкою для кожного професійного оркестру. Минулого 
року її виконував Луганський симфонічний оркестр, але ми не могли зрозуміти – чи 
вони грали Третю симфонію, чи Другу, а ви нас приємно здивували». Цей концерт 
справив враження й на керівництво Київського оперного театру. Було прийнято рішен-
ня, що наступного 1970 року мене повернуть у театр. Після цього мені передали, що Лев 
Миколайович має бажання зустрітися з артистами з Донецька. На жаль, у цей вечір я 
був зайнятий іншим концертом, і тільки 6 березня в товаристві В. Кожухаря – головно-
го диригента Державного симфонічного оркестру України – і контрабасиста В. Беляко-
ва, який був і добрим фотографом і рецензентом, пішли в гості до композитора.

Левко Миколайович дякував за концерт (його він дивився по телебаченню), йому 
сподобалися трактовка поеми й рівень виконання. Я розказував про авторський 
концерт у Донецькій філармонії, концерт по телебаченню, відгуки донецької преси. 
Згодом  у газеті «Социалистический Донбасс» за 7 березня 1969 року з’явився пози-

Група українських композиторів біля картини І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа 
турецькому султану» у Третьяковській галереї.  

Зліва направо: С. Жданов, NN, П. Козицький, NN, Б. Лятошинський, 
М. Вериківський, Л. Ревуцький, А. Штогаренко, Г. Таранов, О. Сандлер.  

Москва. 1956 р.
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тивний відгук Левка Миколайовича про концерт Донецького симфонічного оркестру 
та його керівника. Обговорюючи програму концерту, особливо виконання Третьої 
симфонії Б. Лятошинського, я сказав, що планую в найближчий час виконати всі 
симфонії композитора і вже готую Другу симфонію. Левко Миколайович скaзав, що 
після прем’єри Другої симфонії в 1936 році, коли було обговорення твору, він вказав 
авторові на складність музичної мови, атоналізм. На це Борис Миколайович відповів: 
«А у Вашій Другій симфонії теж трапляються атональні епізоди, наприклад, каноніч-
не проведення побічної партії третьої частини в півтоновому співвідношенні».

Запитував я його про передвоєнні роки і творчість композиторів. Він дуже цінив 
музику та піанізм В. Косенка, вони дружили й поважали один одного, але коли йшли 
по Хрещатику, то за ними завжди йшов хтось третій і підслуховував, про що вони 
розмовляють. Говорили і про його учнів. Він хвалив багатьох, особливо В. Кирейка 
та його оперу «Лісова пісня», Г. Жуковського вважав талановитим композитором, але 
закидав йому брак композиторської культури. На закінчення В. Беляков зробив нам 
ряд пам’ятних знімків.

У тому самому році в рамках Декади української літератури і мистецтва в Росій-
ській Федерації я диригував симфонічним концертом української музики із Сара-
товським оркестром, куди включив увертюру до опери «Тарас Бульба» М. Лисенка – 
Л. Ревуцького і Першу симфонію Л. Ревуцького. Виконувалися й твори І. Шамо, 
Л. Колодуба, які були гостями Декади.

Коли в 1970 році мене повернули в Київський оперний театр, то згодом залучили 
до роботи над оперою «Тарас Бульба» М. Лисенка. Багато років я диригував її та мав 
змогу пізнати ту гігантську роботу Левка Миколайовича над редакцією опери, особли-
во створенням увертюри, яка стала візитною карткою української симфонічної музи-
ки й викликала захоплення в багатьох країнах світу, а також створенням нових арій, 
ансамблів і хорових сцен із глибоким проникненням в інтонацію і стиль М. Лисенка. 

На розі вулиць Б. Хмельницького й М. Лисенка біля Оперного театру, де нині 
якась галерея, був великий гастроном. Сюди часто з вулиці Софіївської за продукта-
ми з авоською приходив Лев Миколайович. Інколи він заходив до бібліотеки Театру, 

У президії Спілки композиторів України: А. Штогаренко, Л. Ревуцький, 
П. Козицький, Б. Лятошинський. 1949 р.
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якою завідував В. І. Дудкін, колишній оркестровий музикант, людина непересічних 
знань і ревний хранитель бібліотечних фондів. Оскільки театр тоді випускав багато 
прем’єр, то репетиційний час тривав до обіду і ввечері, відповідно в тому самому ре-
жимі працювала й бібліотека.

Якось увечері 17 жовтня 1971 року я зайшов за нотами до бібліотеки й застав 
там Льва Миколайовича в розмові з її господарем. Оскільки я вже був знайомий 
із композитором, то мені запропонували присісти. Вони закінчували розмову про 
проблеми виховання молоді, а Лев Миколайович пов’язував проблему з вихованням 
свого онука. У перерві розмови я поцікавився в композитора про незакінчений цикл 
«Щороку» («Пори року») і отримав приблизно таку відповідь: «Чернетка першої час-
тини “Зима” готова, і накидано другу частину. Це все показував Р. Глієрові, а він 
сказав, що факту ра дуже густа. То ще не була українська музика, а загальна. Я тоді 
захоплювався “Морем” К. Дебюссі, перша частина якого в сонатній формі з побіч-
ною партією соло. У “Щороку” й “Хустині” теж сонатна форма з побічною сольною 
партією. <...> До речі, коли в Прилуках вперше виконувалася “Хустина” [збереглися 
афіша та фотографія. – І. Г.], то соло тенора співав брат режисера О. Колодуба, який 
хворів на легені. Його задишка допомагала дуже переконливо передати настрій хво-
рого хлопця, що викликало великий успіх у слухачів. На цьому концерті я теж грав 
свої фортепіанні прелюдії. <...> Тепер “Зиму” можна було б співати, бо автор слів 
Олександр Олесь повністю реабілітований, а от В. Винниченко – ні. Я знав його осо-
бисто, бо познайомився в родині Євгена Чикаленка, куди він часто заходив. Із сином 
Левком Чикаленком, який недавно помер в Америці, ми разом ходили до гімназії. 
Коли Г. Майборода був в Америці, той розпитував про мене. У домі Чикаленка часто 
збиралося українське товариство, гарні дівчата. Якось ми запитали його, як йому вда-
ється так цікаво писати, вибудовувати сюжет та інтригу. На що Винниченко відповів: 
“А ви брехати вмієте? – от прочитайте Л. Толстого “Хаджі-Мурата”, де автор дещо 
написав сам, дещо почув від людей, а дещо вигадав”. Левко Чикаленко вже помер, ми 
майже однолітки – а тепер черга й на мене. Чикаленкові двері до нас були закриті, та 
він був у центрі українського життя за кордоном.»

...Коли Левко Миколайович молодим їздив до Москви до своєї майбутньої дружи-
ни, то часто відвідував концерти, де мав змогу наслухатися багато доброї музики й 
виконавців, зокрема С. Рахманінова, Ф. Шаляпіна та ін. Йому розказували, що під 
час одного з концертів, де С. Рахманінов акомпанував Ф. Шаляпіну, С. Рахманінов 
«змазав» пасаж і Ф. Шаляпін зауважив це, а після номера голосно сказав: «Эх ты, 
сволочь, татарская морда».

«Коли Київське музичне училище реорганізували в консерваторію, – розповідав 
Лев Миколайович, – то в Київ з Петрограда приїхала комісія. До неї входив і С. Рах-
манінов, який перед тим часто грав у Києві в залі Купецького зібрання [тепер Колон-
ний зал філармонії. – І. Г.]. Після настройщика, який ще дотепер живе в Києві, 
С. Рахманінов зачиняв рояль на ключ, брав ключа із собою і відчиняв інструмент 
перед самим концертом. Я тоді вивчав у Є. Риба теорію, а столичну комісію, особ-
ливо С. Рахманінова, всі дуже обходжували, особливо Г. Беклемішев. Коли комісія 
вже ухвалила перейменувати училище на консерваторію, С. Рахманінова запитали 
про враження, а він сказав: “Учить некому и учить некого!”» – тут Л. Ревуцький 
 зімітував грубий басовитий голос С. Рахманінова.

Коли я звернув увагу про ставлення до Рахманінова І. Стравинського, то Левко 
Миколайович сказав, що має книжку одного ленінградського музикознавця, в якій 
говориться, що І. Стравинський – майже Бог: «Такий і такий великий. Але я цього не 
розумію, бо ціную тільки Петрушку».

Л. Ревуцький знав сучасну музику, захоплювався К. Дебюссі, у його бібліотеці 
була партитура опери «Воццек» А. Берґа, копію якої він свого часу подарував ди-
ригентові В. Тольбі, який йому допомагав у редагуванні творів. Коли ми відзначили 
100-річчя від дня народження цього видатного диригента, його син Володимир по-
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дарував партитуру мені. Для мене дотепер є загадкою, де Лев Миколайович міг її 
дістати, адже цю оперу ставили в 1927 році тільки в Ленінграді.

«Зараз я написав спогади про В. Косенка, якого дуже цінував як піаніста й ком-
позитора, в журнал “Советская музыка” [див.: 2. – І. Г.]. Косенкова квартира під час 
окупації була неруханою, так що там багато матеріалів залишилося, не те що в мене. 
Як із квартирою Б. Лятошинсього – не знаю.»

Говорячи про Б. Лятошинського, мимохідь згадав і про його ревнивість: «Коли 
фотографувалися після вручення урядових нагород групі митців, то він повернувся 
до знімка профілем, чим виразив своє ставлення до мене».

«У 1946 році були “вказівки зверху” надрукувати партитуру Другої симфонії, що 
разом з оркестровими партіями згоріла після прямого попадання німецької авіабомби 
у вагон на станції Дарниця, де повернули з евакуації архів Радіокомітету. Я просив 
редактора І. Белзу зачекати хоча б на два тижні, щоб привести в порядок партитуру. 
Але той написав: “Якщо Ви хочете, щоб мене повісили на першому вуличному ліхта-
рі, то тримайте два тижні”. Але я не хотів, щоб його було повішено, і здав неготовий 
матеріал, тож партитура вийшла з багатьма помилками. До речі, у рецензії на ви-
ставу “Тарас Бульба” М. Лисенка І. Белза написав, що завдяки Б. Лятошинському 
“Тарас Бульба” зазвучав по-справжньому і особливо завдяки співдружності Б. Лято-
шинського і В. Дранишникова, а в кінці рецензії згадав, що в редакції брав участь і 
Л. Ревуцький. Дуже був дивним характер у Б. Лятошинського, і дуже тяжко було з 
ним щось вирішити.»

Ця тенденційна теза І. Белзи, на жаль, повторилася в статті Н. Камбург про 
В. Дранишникова в 2-му томі «Музыкальной энциклопедии» [1], де редакція опери 
приписується Б. Лятошинському, а Л. Ревуцький не згадується.

«Почуваю себе трохи погано, але зараз краще. Почала випадати пам’ять [не міг 
одразу пригадати прізвища Л. Чикаленка, тільки через кілька хвилин. – І. Г.]. Тро-
хи погано бачу на праве око. Коли вичитував статті в Енциклопедії [1-ше видання 
УРЕ. – І. Г.], а там дуже поганий шрифт, я не звертав увагу на освітлення.»

Раптом він глянув на годинник і сказав: «Ой, щось дуже загулявся», – і пішов із 
продуктами додому.

Я закінчую свої нотатки словами Гіппократа Аrs longa, vita brevis, бо мистецтво 
Л. Ревуцького є неоціненним і вічним скарбом української музичної культури, а жит-
тя, яким би подвижницьким не було – це тільки мить історії.

І. Гамкало,  
правнук 

композитора 
Т. Ревуцький 

і В. Кузик під 
час передачі 
рукописного 

нотного архіву 
Левка Ревуцького 

до фондів 
Інституту рукопису 

Національної 
бібліотеки 

України імені 
В. І. Вернадського. 

Київ. 2012 р.
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SUMMARY

First acquaintance with the music by L. Revutskyi occurred in 1946. It was a song-hіt of the 
last time Due to Mountains, because of Height (song about Stalіn). In 1955 the author of this 
article executed Іntermezzo for violin and pіano by L. Revutskyi. I was impressed with the cycle 
Halytskі Pisni /  Galician Songs (1927), sung by the best voices in Ukraine: M. Sokil, Z. Haidai, 
M. Donets, O. Kolodub, O. Chishko. In 1950 there was an acquaintance with the music of the 
composer – the second Symphony, cantata Khustyna.

Composer rarely visited Lviv: in 1939 before war, in 1946 and in 1964 with the last concert. 
But Lviv composer sounded not only in Lviv. Names of S. Liudkevych, A. Soltys, V. Barvinskyi, 
R. Simovych, M. Kolessa were found in different recordings of the composer. A special friendship 
united him with V. Barvinskyi, whom he met in 1928 in Kharkiv (L. Revutskyi attended the pre-
miere of his Second Symphony, and V. Barvinskyi with cellist Boris Bereznytskyi were in tour). 
L. Revutskyi gave him his piano works, and not only solo and choral compositions by Revutskyi, 
but the piano ones sounded. Outstanding Lviv pianist H. Levytska prepared concert of works by 
L. Revutskyi. Editors of Ukrainian Pedagogical Repertoire H. Beklemishev, V. Zolotarev and 
L. Revutskyi included some piano miniatures V. Barvinsky (1930)in the publication. In Kiev pia-
no trio by Barvinskyi was executed. Unfortunately, the fate of two great composers developed 
differently. L. Revutskyi was recognized in a musical environment and highly appreciated by the 
government. V. Barvinskyi, even though he was a deputy, director of the conservatory, but in 1948 
with his wife – the daughter of a scientist I. Pului – he was exiled to GULAG in Mordovia for 
10 years. But both artists were united not only with talent but also a common drama. In different 
circumstances not only documents but also outstanding works were burned. In wooden stove in 
the left apartment during the war and the train station Darnytsia First Symphony, Piano Con-
certo by L. Revutskyi were destroyed, and after the arrest of all printed and handwritten works 
of V. Barvinskyi there was an order of a new director of the conservatory to burn them here in 
the yard. From 1940 L. Revutskyi had friendly relations with my teacher conductor M. Kolessa. 
After the war, when he came to Kyiv to conduct he was always a guest in the house of Revutskyi. 
Through their true friendship I met L. Revutskyi.

When in 1968–1970 years I headed the Donetsk Philharmonic Symphony Orchestra, in Febru-
ary 16, 1969 in Donetsk Philharmonic Hall the concert of works by L. Revutskyi was conducted, 
devoted to his 80th anniversary. The program included well- known works: The First Symphony, 
A Piano Concerto, that were brilliantly executed by Yevhen Rzhanov. Kozachok and the poem 
Khustyna were specially prepared by famous choir Donetsk Railway (director Y. Hlushko). Com-
poser thanked for execution, he liked the interpretation of the poem and the level of performance. 
When in 1970 I returned to Kyiv Opera House, I was involved in work on the Lysenko’s opera 
Taras Bulba. As I conducted for many years and  was able to understand a giant work of L. Revut-
sky over the editor of the opera, especially the creation of the overture, which became the hallmark 
of Ukrainian symphonic music.

Keywords: Levko Revutskyi, Ukrainian symphonic music, Ukrainian folklore.
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ОСОБИСТІСНА ІСТОРІЯ – ІСТОРІЯ ДОБИ.  
БРАТИ ДМИТРО І ЛЕВКО РЕВУЦЬКІ ТА СЕРГІЙ І ВАСИЛЬ 

МАСЛОВИ В АСПЕКТІ КОНТАКТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Стаття належить до персонологічних досліджень. У ній здійснено спробу персоналістсько-
го дискурсу життя й долі фольклориста, етнографа, філолога, музикознавця Дмитра Ревуць-
кого та його брата, класика української музики ХХ ст., композитора, піаніста Левка Ревуць-
кого. Підкреслено, що особистісні індивідуальності братів Ревуцьких, доля яких складно 
відображує соціокультурні, ідеологічні, психологічні чинники процесу творення новітньої 
української культури першої третини ХХ ст. в Україні, набувають значення історичного зі-
ставлення з особистісною історією видатного діяча української культури, науковця-філолога, 
літературознавця, культуролога, професора Київського університету, члена-кореспондента 
АН УРСР Сергія Маслова та його брата, відомого літературознавця, педагога, музеєзнавця, 
професора Київського університету Василя Маслова.

Ключові слова: Лев Ревуцький, Дмитро Ревуцький, Сергій Маслов, Василь Маслов, особис-
тісна історія, епістемологія, контактні зв’язки, національна культура, феномен епохи.

Статья принадлежит к персонологическим исследованиям. В ней сделана попытка персо-
налистского дискурса жизни и судьбы этнографа, филолога, музыковеда Дмитрия Ревуцкого 
и его брата, классика украинской музыки ХХ ст., композитора, пианиста Льва Ревуцкого. 
Подчеркнуто, что личностная история братьев Дмитрия и Льва Ревуцких, в которой сложно 
отразились социо культурные, идеологические, психологические факторы процесса развития 
новейшей украинской культуры, приобретает значение историческое. С целью более глубоко-
го освещения их судеб, фигуры обоих художников впервые рассматриваются в аспекте ком-
муникативных связей и контактов в синхронном сопоставлении с личностями выдающегося 
деятеля украинской культуры, ученого-филолога, литературоведа, культуролога, профессора 
Киев ского университета, члена-корреспондента АН УССР Сергея Маслова и его брата, из-
вестного литературоведа, педагога, музееведа, профессора Киевского университета Василия 
Маслова.

Ключевые слова: Лев Ревуцкий, Дмитрий Ревуцький, Сергей Маслов, Василий Маслов, лич-
ностная история, эпистемология, контактные связи, национальная культура, феномен эпохи. 

The proposed article belongs to personological research. It is an attempt of personal discourse 
of life and destiny of folklore studier, ethnographer, philologist, musicologist Dmytro Revutskyi 
and his brother, the classic of Ukrainian music of the XXth century, composer, pianist Levko Re-
vutskyi. It is emphasized that the personal story of brothers Dmytro and Levko Revutski, whose 
destiny reflects the difficult socio-cultural, ideological, psychological factors of the development 
of modern Ukrainian culture of the first third of the XXth century, takes on historical signifi-
cance. The facts are compared with the personal story of outstanding figure of Ukrainian culture, 
scientist, philologist, specialist in literature, culture, professor of Kyiv University, corresponding 
member of the Academy of Sciences of the USSR Serhiy Maslov and his brother, the famous lite-
rary critic, teacher, museum studier, Professor of Kyiv University Vasyl Maslov.

Keywords: Levko Revutskyi, Dmytro Revutskyi, Serhiy Maslov, Vasyl Maslov, personal story, 
epіstemology, sociable relations, national culture, the phenomenon of the epoch.

«Завдання критики – час від часу зрушувати пласти усталених уявлень, щоб на зла-
мі їх по-новому відкрилася діалектика явищ і відтворювався складний взаємозв’язок 
у вічному живому потоці мистецтва», – писала театрознавець Н. Кузякіна [3, с. 9]. 
Про один із проявів такого епістемологічного «зрушення пластів» у сучасній україн-
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ській музичній історіографії сигналізує збільшення 
інтересу до персонологічних досліджень. 

Особистісна (персоналізована) історія все на-
стійніше розглядається вченими як свого роду 
першо елемент, універсальний ключ до пізнання іс-
торії музичної культури, художніх процесів і явищ. 
Йдеться, насамперед, про особистісну індивідуаль-
ність, за словами О. Валевського, що «певним чи-
ном (духовною творчістю, соціальними діями) змог- 
ла ствердити і зафіксувати себе <...> як своєрід-
ну просторово-часову і ціннісно-смислову монаду в 
універсумі культури» [1, с. 7]. У сутнісних характе-
ристиках такої індивідуальності – вчинках, способі 
життя, побутової поведінки, мірі відповідальності, 
моральних та естетичних пріоритетах, психологіч-
них рисах – резонують специфічні ознаки соціо-
культурної ситуації певної епохи, відбивається діа-
лектика загально-типологічного й індивідуального.

У цьому сенсі феномен індивідуального набуває 
значення історичного. Особистісна індивідуаль-
ність, її історія постає як  «феномен доби».

Життя і доля видатних українських митців братів 
Дмитра й Левка Ревуцьких є переконливим прикла-
дом такої особистісної історії – славної, драматичної, 
багатотрудної, як багатотрудним і неоднолінійним 
було ХХ ст., з яким тисячма видимими й невидими-
ми нитками пов’язані життєві дороги обох митців.

Д. Ревуцький (1881–1941) – філолог, етнограф, музикознавець, педагог, громадський 
діяч. Його шлях розгортався на векторі напруженої національної культуротворчої пра-
ці, особливо інтенсифікувавшись у ренесансних 20-х роках ХХ ст. Випускник історико- 
філологічного факультету Київського університету, Д. Ревуцький викладав у Музично-  
драматичному інституті ім. М. Лисенка (1918–1931), успішно провадив широку про-
світницьку, лекторську, науково-методичну, виконавську діяльність. Був активним 
 діячем Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича. Разом із К. Квіт-
кою став одним із засновників Кабінету музичної етнографії. Плідно працював поряд 
з академіками А. Лободою, В. Петровим в етнографічній комісії при ВУАН. Друку-
вав свої наукові розробки в «Бюлетені Етнографічної комісії» (1925–1930). Його най-
важливіші праці – фундаментальна розвідка «Українські думи та пісні історичні», 
унікальний підручник «Живе слово. Теорія виразного читання», збірка народних пі-
сень «Золоті ключі», лисенкознавчі студії – позначені новизною думки. У них закла-
далися основи провідних мистецтвознавчих напрямів у тогочасній науці і практиці.

Доля молодшого брата – Л. Ревуцького (1889–1977), видатного композитора, педа-
гога, піаніста, музично-громадського діяча – своєю висхідною однолінійною динамі-
кою зовні видається благополучною.

Один із фундаторів новітнього національного симфонізму, він за життя був ви-
знаний класиком української музики ХХ ст., удостоєний багатьох почесних звань і 
нагород. Один з найкращих учнів М. Лисенка, випуск ник Київського університету й 
одночасно Київської консерваторії по класу композиції Р. Глієра, Л. Ревуцький одразу 
привернув увагу музичної критики й громадськості своєю неординарною талановитою 
натурою, особливим романтичним, лірико-психологічним світосприйманням. Виховані 
ним покоління українських композиторів посіли належне місце в музичній творчості 
другої половини ХХ ст., а широка музично-громадська діяльність, зокрема редагуван-
ня творів М. Лисенка, становить вагомий добуток національної музичної культури.

Сергій Маслов – солдат.
Підпис на звороті: «Рядовий 

43 піхотного Охотського полку.  
Луцьк. 8 березня 1901»
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Парабола життєтворчості братів Дмитра й Левка Ревуцьких як у своєрідному 
ефекті дзеркала химерно відображає перипетії взаємобуття обох братів у метамор-
фозах історичної доби. Вона увиразнюється у здобутках і втратах, складній сув’язі 
психо логічних, соціокультурних, ідеологічних чинників, напруженому взаємотворен-
ні нової художньо-естетичної свідомості. У складній єдності зовнішньої і внутрішньої 
біографій митців вібрує трагічний внутрішній «нерв».

Тому їхня особистісна історія, як історія кожного талановитого художника, продо-
вжує привертати увагу дослідників своєю притягальною силою і таїною. Уведений до 
наукового обігу останніми роками корпус архівних джерел із творчості обох митців, 
видання окремих недостатньо відомих творів Л. Ревуцького, музикознавчої спадщини 
Д. Ревуцького, а також здійснена реконструкція родоводу композиторів доводять не-
вичерпність персоналістського дискурсу обох митців. 

Одним з його цікавих аспектів є контактологічний, оскільки дозволяє осмислити 
особистості Дмитра й Левка Ревуцьких у просторі культури з притаманною їй систе-
мою комунікативних зв’язків і контактів: зовнішніх і внутрішніх, прямих і опосеред-
кованих, синхронних і діахронних, музичних і позамузичних.

Прикладом такого типу дослідження може стати з’ясування зв’язків і контактів 
братів Дмитра й Левка Ревуцьких з братами Сергієм і Василем Масловими. Це – ва-
гома сторінка особистісної історії митців та історії української національної культури 
ХХ ст. Як багаторівнева проблема вона може мати різноманітні ракурси. Тож варто 
зупинитися на деяких її питаннях. 

С. І. Маслов (1880–1957) – видатний український вчений-філолог, літературо-
знавець, бібліограф, професор Київського університету, дійс ний член-кореспондент 
АН УРСР. Випускник Київського університету, один з найталановитіших і найулюб-
леніших учнів академіка В. Перетца, він у своїй праці сміливо й вільно осягав проб-
леми мовознавства, історії літератури, джерелознавства, палеографії, текстології, 
бібліо графії, історії і теорії перекладу, міфології, образотворчого мистецтва, театру, 
музики, фольклористики та етнографії.

Сучасна національна культура й наука завдячують Сергієві Івановичу  описами 
й дослідженнями унікальних рукописних пам’яток доби Київської Русі, рукопис-
ної спадщини й стародруків ХVІ–ХVIII ст. І. Галятовського, Л. Барановича, І. Ґі-
зеля, І. Величковського, Д. Туптала. Йому належать ґрунтовні описи вкрай цінних  

Василь 
Маслов 
у робочому 
кабінеті 
в родинному 
будинку. 
м. Прилуки.  
1910 р.

http://www.etnolog.org.ua
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колекцій Києво-Печерської і Почаївської 
лавр, бібліотеки видатного діяча ХVIII ст. 
С. Яворського, колекцій зібрань Київського 
університету, українського бібліографічного 
репертуару ХVI–ХVIII ст.

С. І. Маслов – один з найавторитетніших 
знавців і дослідників барокового стилю в укра-
їнській літературі. Багатовекторність своєї 
копіткої праці він зумів інтегрувати  навколо 
проблеми вивчення історії української книж-
ки й друкарства, а також пов’язаних з нею 
питань палеографічного опису, способів і ме-
тоду аналізу літературної спадщини з позицій 
історичної перспективи та причинно-наслід-
кових зв’язків. У цьому неозорому, недослі-
дженому на той час полі наукових знань, на 
думку академіка В. Перетца, не було жодної 
подібної синтезованої праці, як не існувало 
більш авторитетного дослідника, ніж С. Мас-
лов. Ідеї і положення його праць позначені 
результативністю, передбачуваністю сучасних 
ідей герменевтики, культурної антропології, 
семіотики, культурології. 

В. І. Маслов (1885–1959) – відомий укра-
їнський літературознавець, педагог, культуро-
лог, музеєзнавець, професор Київського університету й Київського педагогічного ін-
ституту. Закінчивши із золотою медаллю класичну гімназію в Прилуках (1903), він 
вступив до Київського університету (закінчив у 1909 р.). Його магістерську працю 
«Літературна діяльність К. Ф. Рилєєва», було удостоєно золотої медалі. Свою педа-
гогічну діяльність він розпочав як приват-доцент кафедри російської літератури Київ-
ського університету й київських Вищих жіночих курсів, працював педагогом також у 
київських гімназіях. Викладав на Вищих педагогічних курсах (реформованих згодом 
у Педагогічний технікум) у Прилуках, очолював тамтешній крайовий музей, провадив 
широку науково- збирацьку, просвітницьку діяльність, видавав «Бюлетень Прилуцького 
краєвого музею». Від 1930 року – науковий співробітник Фольклорно-етнографічної ко-
місії в Києві (згодом – Інститут матеріальної культури АН УРСР). У 1937–1959 роках 
викладав у Київському університеті, Київському педагогічному інституті, а з 1946 – 
старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР. Разом 
зі старшим братом С. Масловим був дійсним членом Історичного товариства Нестора- 
літописця, Історико-літературного товариства при Київському університеті. Багато-
векторна наукова праця В. Маслова охоплювала літературознавчу, джерелознавчу, істо-
ріографічну галузі, доповнювалася й поглиблювалася дослідженням питань археології, 
етнографії, міфології, антропології, культурології. У центрі уваги вченого перебували 
проблеми вивчення російської та української літератури кінця ХVIII–ХІХ ст., творчос-
ті К. Рилєєва, І. Крилова, В. Короленка. В. Маслов – видатний педагог, вдумливий 
наставник кількох поколінь українських літературознавців. 

Братів С. і В. Маслових та братів Д. і Л. Ревуцьких пов’язувало насамперед місце 
їхнього народження. Вони були земляками: велика родина Маслових мешкала спер-
шу в м. Ічні Полтавської губернії (нині – Чернігівської обл.), а в 1890-х роках пере-
їхала до Прилук. Зовсім поруч, у с. Іржавці, жили Ревуцькі. Звідти дорога їхнього 
життя простяглася до Києва.

Духовно близькі, брати С. і В. Маслови різнилися за характером і темперамен-
том. Сергій Іванович – стриманий, зовні суворий, але приязний, дещо «іконописного 

Дмитро Ревуцький – студент 
Київського університету. 1902 р.
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вигляду», педантично-акуратний в усьому, 
гранично чесний. Василь Іванович – м’якого 
лагідного характеру, веселий і комуніка-
бельний, турботливий. Він, за словами рід-
них, був «душею великої масловської сім’ї». 
У стилі взаємоспілкування старшого з мо-
лодшим братом панували глибока повага, 
шанобливе ставлення й піклування про рід-
них. В усьому відчувалося добре виховане 
з дитинства почуття обов’язку, честі й гід-
ності. Натури самодостатні, Сергій і Василь 
Маслови гармонійно доповнювали один од-
ного. Не дивно, що у свідомості рідних і су-
часників їхні особистості зафіксувалися як 
єдиний цілісний образ «братів Маслових».

Такий духовно-психологічний феномен, 
на щастя, не був рідкістю в історії нашої 
культури. Це підтверджує і приклад братів 
Ревуцьких.

Темпераментний, артистичний і водночас 
серйозний, цілеспрямований, з виразним 
тембром голосу Д. Ревуцький; талановитий, 
м’який, чутливий душею і чуйний серцем, 
«худенький Левчик» – Л. Ревуцький. Вони у 
сприйнятті сучасників  невідривно постава-

ли яскравим історичним об’єктом спостереження. За висловом музикознавця В. Кузик, 
це – «своєрідний феномен двоєдинства братів у прізвищі», чий секрет «винятково-енер-
гійної творчої співпраці крився у самій природі братів: Дмитро Миколайович був типо-
вим імпульсивним екстравертом, а от Левко Миколайович – заглиблено-зосередженим 
інтровертом, а таке поєднання завжди давало прекрасні наслідки» [2, с. 12].

Історії було завгодно, щоб шляхи братів з обох родин зійшлися у Прилуцькій 
класичній чоловічій гімназії, яка славилася своїми вчителями й високим рівнем на-
вчання. Сюди, слідом за старшими братами, були зараховані Василь Маслов (1894) 
і Левко Ревуцький (1898).

У з’ясуванні контактних зв’язків період навчання Ревуцьких і Маслових видається 
вкрай важливим для дослідження їхньої особистісної історії. Адже тоді виявилися 
їхні обдарування, сформувалися світогляд, рішення щодо подальшого фахового вибо-
ру й життєвого призначення. Водночас – це один з найменш відомих періодів у їхніх 
біографіях, що потребує свого декодування.

Там, у Прилуках, вони настійно опановували гуманітарні науки. Уже тоді зароди-
лася в них любов до історії, літератури, а в С. Маслова – ще й до збирання власної 
бібліотеки (на момент закінчення гімназії вона складалася з кількох тисяч томів). 
У родинах і Маслових, і Ревуцьких за традиціями тих часів часто вечорами читали 
вголос. У Маслових цим особливо серйозно опікувався Сергій Іванович. Перелік 
улюблених прочитаних книжок вельми показовий для тогочасного юнацтва. Поміж 
них – «Історія Малоросії» Д. Бантиш-Каменського, твори Т. Шевченка, П. Куліша, 
М. Гоголя, романтичні балади й поеми А. Міцкевича, К. Рилєєва, твори Майн Ріда, 
М. Сервантеса; купувалися книжки спеціально виписані з Парижа, Греції. У фор-
муванні любові до літератури, читання значну роль відіграв учитель словесності 
Прилуцької гімназії Г. Чудаков: з ним і його сім’єю брати Маслови й Ревуцькі згодом 
підтримували дружні зв’язки в Києві.

Окрім літератури, у постійних систематичних вправах вироблялися вміння і смак 
до перекладу (з німецької, французької мов, особливо латини й грецької). Згодом 
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це стало важливою складовою професійної діяльності С. і В. Маслових й особливо 
Д. Ревуцького – він, як відомо, у 1920–1930-х роках розгорнув поруч із науковою і 
педагогічною роботою ще й активну перекладацьку діяльність.

Серйозно цікавилися природничими й точними науками: Л. Ревуцький – матема-
тикою, С. Маслов – ще й фізикою, хімією (його батьки, стимулюючи інтереси юнака, 
побудували спеціальну невеличку хімічну лабораторію-«комору», для якої закупили 
необхідне обладнання й реактиви). 

Захоплювалися музикою (С. Маслов грав на скрипці, Д. і Л. Ревуцькі брали уроки 
гри на фортепіано), церковним і народним співом, театром. Д. Ревуцький і В. Маслов 
були неодмінними учасниками гімназійних вечорів і вистав, а С. Маслов ще й публі-
кував свої нариси в гімназійному журналі «Юный сочинитель».

Навчання в гімназії виховувало в них самодисципліну, культуру праці, організову-
вало мислення. Для всіх прикладом був С. Маслов. Зібраний, цілеспрямований, він 
умів зацікавити й полонити інших: чи то у збиранні гербаріїв, написанні домашніх 
творів, чи в походах до лісу, поля, вивченні життя рослин. Авторитет і повага оточу-
ючих до нього були великими. С. Маслов був справжнім товаришем, добрим порадни-
ком у всіх справах і наставником для молодших. Це магнетично притягувало до нього 
однолітків, друзів. З-поміж них – і братів Ревуцьких, з якими Маслових пов’язували 
спільні зацікавлення, середовище, спосіб життя.

Їхні товариські стосунки й контакти особливо зміцнилися у студентські роки в Ки-
єві, де юнаки навчалися на історико-філологічному факультеті Київського універси-
тету (С. Маслов перед тим вступив на хімічний факультет Політехнічного інституту, 
але, не знайшовши там реалізації власних очікувань, перевівся на історико-філо-
логічний факультет Університету). Дещо згодом до Університету вступили слідом за 
старшими й молодші брати – Василь Маслов і Левко Ревуцький.

Дружба Сергія Маслова й Дмитра Ревуцького, які опинилися в іншому місті, була 
по-справжньому щирою, міцною. Близькі по духу, вони зберігали ці теплі стосунки в 
наступні десятиліття. Їхні дороги сходилися й перетиналися, знову розходилися. Ра-
зом із молодшими братами Василем і Левком вони пронесли крізь життя повагу один 
до одного. Невипадково саме Сергія Івановича як близьку людину Дмитро Микола-
йович обрав за хрещеного батька свого сина Валеріана в 1910 році.

Початок студентського життя збігся з посиленням боротьби за соціально-політичні 
права, націєтворчими процесами в суспільстві на початку ХХ ст. Тодішні революцій-
ні настрої спричинилися до активізації студентського руху. Історик Н. Полонська- 
Василенко писала: «На “сходках” – вічах обговорювалось загальний стан, виносились 
протести проти поліційного режиму, введеного у школах. Студенти вимагали автоно-
мії університетів, критикували загальну політику уряду» [5, с. 411]. Серед найактив-
ніших учасників подій були й С. Маслов та Д. Ревуцький (за участь у цих сходках 
С. Маслова рішенням спеціального суду було виключено з Університету й віддано в 
солдати рядовим 43-го Охотського піхотного полку, що розміщувався в Луцьку).

В Університеті закладався потужний фундамент фахових знань і вмінь братів Ре-
вуцьких і Маслових. Вони опановували класичну філософію і філологію, античну 
спадщину й психологію, римське державне право й історію. Велике значення для них 
мали лекції й семінари славнозвісних київських професорів О. Гілярова, Г. Челпано-
ва, В. Перетца, С. Голубєва, А. Лободи, відвідування засідань «Історичного Товари-
ства Нестора-Літописця» (С. і В. Маслови були його дійсними членами).

Ще з кінця 1890-х років С. Маслов, а за ним і Д. Ревуцький входили до студент-
ських українських гуртків Києва. Вони бували на зібраннях і концертах, що влаш-
товувалися в помешканнях М. Лисенка, Олени Пчілки. У літературних дискусіях, 
розмовах про сучасне й майбутнє української культури вироблялося розуміння й усві-
домлення вагомості культуротворчої справи, важливості її наукового впровадження. 
А голов не – посилювалося відчуття тяглості традицій національної культури, єдності 
й зв’язку поколінь. «Так підійшло вже на поміч нам, старим, і молодше покоління! – 
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зазначала свого часу О. Пчілка. – Велику увагу надавав М. Лисенко творчості сього 
покоління, що йшло за нами і в слід наш» [4, с. 148]. Спілкування й контакти з потуж-
ною постаттю М. Лисенка, його ідеї, приклад життя, полум’яне слово відіграли важли-
ву роль у долях братів Маслових і братів Ревуцьких. Під впливом народницьких ідей 
М. Лисенка вони розгорнули збирацьку фольклористичну й просвітницьку діяльність.

Ще зі студентських років С. Маслов збирав на Прилуччині й Чернігівщині етно-
графічні матеріали, записував думи й псальми, народні пісні. Під час армійської 
служби на Волині вивчав польську мову, захопився вивченням пам’яток історії та 
археології. Збирав зразки «живого українського слова» й подав понад 500 карток 
лексичних матеріалів до «Словника української мови» Б. Грінченка. Показово, що 
його першою вагомою друкованою працею стала публікація «Лирники Полтавской 
и Черниговской губерний» (1902). Ґрунтовність і докладність відомостей про носіїв 
традицій, історію кобзарства, репертуар, опис конструкції інструментів, способу гри 
на них, і, нарешті, сам метод обробки цих даних дозволили В. Перетцу оцінити цю 
працю С. Маслова як унікальну, «бездоганну у методологічному відношенні».

Дослідження С. Маслова знайшли своє продовження в публікації Д. Ревуцького 
«Українські думи та пісні історичні» (1919). Обидві праці виявляють «зустрічний рух 
думки» (за О. Веселовським) у ставленні до обраного предмету вивчення, відбору ма-
теріалу, його систематизації, близькості методологічних позицій. Це дозволяє розгля-
дати їх як унаочнення не лише зовнішніх контактних, а більш глибинних, внутрішніх 
генетичних зв’язків митців.

Такі генетичні зв’язки детерміновані впливом позитивістських ідей М. Лисенка, 
викликами часу й потребами національної культури. У зазначених дослідженнях 
С. Маслова й Д. Ревуцького поставав (слідом за В. Антоновичем, М. Драгомановим, 
М. Лисенком) своєрідний «етно образ» національної культури, що сприяв розкриттю 
й усвідомленню її ідентичності. Своєю чергою ці праці стимулювали подальше роз-
гортання фольклористичної діяльності Д. Ревуцького.

Неповторний виконавець дум, він у 20–30-х роках уклав і опублікував три випус-
ки народних пісень «Золоті ключі» (1926), працював над монографією про українське 

Василь Маслов у відділі археографії ВУАН. 1930 р.
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кобзарство, брав участь у підготовці й проведенні Республіканської наради кобзарів 
1939 року.

Як відомо, Д. Ревуцький активно долучав до співпраці в цій царині й свого мо-
лодшого брата Левка Миколайовича. Робота з фольклором була для композитора 
визначальним фактором формування й еволюції індивідуального стилю. У своїх сим-
фонічних, камерних творах, циклах обробок народних пісень Л. Ревуцький своєрідно 
осягав фольклорні джерела, надавав їм психологічного, вишуканого індивідуально-
неповторного втілення, підносив до висот симфонічного узагальнення.

По закінченню Університету (а також і консерваторії Л. Ревуцьким), початку 
само стійної фахової діяльності у братів Ревуцьких і Маслових остаточно визна-
чилися творчі пріоритети. Їхнє прагнення до самореалізації закономірно узгоджу-
валося з усвідомленням власної ідентичності, пов’язувалося насамперед з вічними 
цінностями.

Тим-то в особистісній історії і братів Ревуцьких, і братів Маслових 1910–1930-х ро-
ків простежувалася (за всієї відмінності й різноспрямованості) глибинна внутрішня 
взаємопов’язаність і взаємоєдність. Вона зумовлювалася складним драматичним про-
цесом розбудови національної культури, її потребами, усвідомленням власної від-
повідальної місії служіння цій культурі. У реаліях нової радянської дійсності з її 
поступовим наступом тоталітарної ідеології, вульгарно-об’єктивістських ідей і догм це 
служіння набирало драматичного за своїм характером змісту. Тенденціям руйнування 
культури, зв’язку часів і традицій, нівеляції людської особистості брати Ревуцькі й 
Маслови протиставили випробувані часом цінності й етичні істини. Вони постали в 
триєдності тих морально-естетичних категорій, які філософ С. Кримський визначив 
як «діяльність – дух – культура».

Здійснювана ними науково-творча репрезентація національної культурної спадщи-
ни, усвідомлення її феномену спрямовувала в загальний європейський простір. Цією 
думкою пронизані ґрунтовні праці С. Маслова «Кирилл Транквиллион-Ставровец-
кий и его литературная деятельность», «Українська друкована книга ХVI–ХVIII ст.», 
«Етюди з історії стародруків», яким притаманна широта культурно-історичного кон-
тексту, порівнянь та аналогій.

У зазначеному аспекті варто згадати праці Д. Ревуцького, присвячені феномену 
кобзарства, М. Лисенкові, Т. Шевченку; наукові розвідки В. Маслова «Украинская 
тема в русской литературе Пушкинской поры», «Маркевич М. А. З минулого куль-
турного життя України першої половини ХІХ ст.», «Прошлое Украины в творчестве 
Гоголя» та ін.

З ними перегукуються праці Д. Ревуцького й В. Маслова, присвячені міжкуль-
турним зв’язкам і контактам. Спільність зацікавлень як вияв внут рішніх контактних 
зв’язків простежується в їхніх дослідженнях міжлітературного поширення кельт-
ських образів-ідей поезії Оссіана. Розробку цієї теми, вельми актуальної й нині в за-
рубіжному літературознавстві, було здійснено в різних аспектах Д. Ревуцьким у праці 
«Оссианизм в России. (К истории ложного классицизма в России)» (1906), розшире-
но у фундаментальній праці В. Маслова «Оссианизм Карамзина» (1925) і публікації 
«К вопросу о первых русских переводах поэм “Оссиана – Макферсона”» (1928). Зі-
ставлення цих праць В. Маслова й Д. Ревуцького показове не тільки з погляду спіль-
них зацікавлень, творчих перегуків, а й виявляє глибокі внутрішні зв’язки митців.

Ідея культурної ідентичності, що загалом охоплювала життєтворчість братів Мас-
лових і Ревуцьких (додамо – і композиторську працю Л. Ревуцького як уособлення 
нового композиторського мислення в українській музиці 1920–1930-х років) поширю-
валася й конкретизувалася в інших сферах їхньої творчості. Прикладом може слу-
жити перекладацька діяльність Д. Ревуцького (кілька сотень українських перекладів 
текстів романсів світової літератури); праця Л. Ревуцького зі збереження й популя-
ризації класичної лисенкової спадщини; насичена лекторсько-просвітницька робота 
С. і В. Маслових, а також Д. Ревуцького.
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Сергій Маслов  
у кабінеті в родинному домі.  
м. Прилуки. 1903 р.

Родина Маслових 
на відпочинку.  

1-й ряд: сестри Анастасія, 
Тетяна, Ніна;  

2-й ряд:  
мати Ганна Никифорівна 

Маслова-Карамзіна, 
Геннадій Іванович Карамзін, 

Сергій Маслов;  
3-й ряд: Микола Котляров 

(товариш Сергія), 
N. Казанський (секретар 

Г. Карамзіна),  
сестра Ганна Маслова.  

м. Прилуки. 1911 р.
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Варто наголосити на сповнених драматичної напруги фактах біографії митців, 
присвячених збереженню пам’яток історії та врятуванню безцінних національних 
надбань  культури. У революційні роки С. Маслов приділяв багато енергії справі охо-
рони фондів бібліотек, архівів соборів і монастирів, працював у «Комітеті з охорони 
пам’ятників старовини і мистецтва в районі воєнних дій».

В. Маслов у найбільш складні й голодні пореволюційні роки змушений був зали-
шити посаду приват-доцента Київського університету й повернутися до Прилук. Там 
зустрів і тісно спілкувався з Л. Ревуцьким, який на той час також перебував у При-
луках і займався композиторською, музично-громадською роботою.

Із притаманними йому відповідальністю й ентузіазмом В. Маслов організовував 
і очолював Прилуцький крайовий музей (1920–1930). У розгромлених під час рево-
люції маєтках він збирав і описував уцілілі твори мистецтва, раритетні книжки з 
колекцій Ґалаґанів, Тарновських, Маркевичів, Скоропадських, де Бальменів, а також 
із пограбованих більшовиками Густинського монастиря, храмів Прилуччини. Ство-
рюючи на основі цих мистецьких творів унікальний за зібранням музей, він усіляко 
намагався вберегти їх від войовничих нападок і зазіхань партчиновників. Безмежно 
відданий цій благородній справі Василь Іванович, як зазначала дослідниця роду 
Маслових О. Клочко, навіть розширив і поповнив експозицію Музею 256 творами 
живопису, скульптури, меблями, порцеляною із запасників Ермітажу (!). Задля цього 
довелося кілька разів їздити до Ленінграда й Москви до наркома освіти А. Луначар-
ського, аби особисто переконати його й одержати дозвіл на придбання й передачу до 
Музею цінних експонатів, пов’язаних зі славною історією прилуцького краю.

Активна діяльність В. Маслова як завідувача Музею, його беззастережна, свідома 
громадянська позиція викликала підозри й звинувачення з боку партійних органів: за 
наклепом одного зі співробітників його було звільнено з посади. Від подальших санк-
цій врятували одержаний з Києва лист академіка В. Перетца на захист В. Маслова, 
а також звістка про проходження ним конкурсу на вакантну посаду співробітника 
фольклорно-етнографічної комісії при ВУАН.

У Києві доля знову звела В. Маслова з Д. і Л. Ревуцькими, К. Квіткою, академіком 
А. Лободою, В. Петровим. То був час, коли в Україні посилилися репресивні заходи про-
ти української інтелігенції, розігрувалася ганебна, сфабрикована НКВС «Справа СВУ», 
знищувалася ВУАН (невдов зі Етнографічну комісію було ліквідовано й реорганізовано 
в Інститут матеріальної культури АН УРСР). Чорною хвилею прокотилися арешти та-
лановитих українських діячів (більшість із них була близькими друзями Маслових), 
поміж яких поети-неокласики, видатний археолог, історик, професор М. Макаренко, 
який виступив на захист Михайлівського Золотоверхого собору й Софії Київської. Від-
мовився підписати лист про знищення Софіївського Собору й С. Маслов.

Ті роки перед багатьма митцями ставили проблему вибору. У ситуації арештів і 
доносів, ламанні доль кожний мусив робити власний вибір. Свій вибір зробили й 
брати Маслови та Ревуцькі. Зберігати гідність, сумління, ідентичність доводилося 
дорогою ціною.

Свою педагогічну, наукову, музично-творчу діяльність вони перетворили на відпо-
відальне служіння культурі, ідеї національної пам’яті, честі та сумління. Протисто-
яння системі оберталося на мужність жити й гідно творити, сіяти «розумне, добре, 
вічне». Для багатьох наслідки були драматичними. Зокрема, для Д. Ревуцького це 
обернулося безпідставною критикою і звинуваченнями в буржуазному націоналізмі, 
«недремною» увагою НКВС, і, зрештою, загибеллю митця від рук радянського агента 
в грудні 1941 року.

Усе це не могло не позначитися на мистецькій долі Л. Ревуцького. У його творчості 
все настійніше відчувалося разюче протиріччя між зовнішньою і внутрішньою біогра-
фіями. Не поступаючись власними моральними принципами, він схилявся до публіч-
ного «почесного мовчання», поступово зменшив творчу активність (1940–1960-ті рр.), 
самообмежуючи її площиною редакторської і педагогічної праці.
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Трагічна двоєдина доля Дмитра й Левка Ревуцьких постає як «дві руки одного 
хреста». У контактних зв’язках з долею братів Сергія і Василя Маслових ще повні-
ше проявилися їхні особистісні історії, а ширше – увиразнився хресний шлях і доля 
української інтелігенції у ХХ ст.
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SUMMARY

The article offers an attempt of personal discourse of life and destiny of specialist in folklore, 
ethnographer, philologist, musicologist D. Revutskyi and his brother, the classic of Ukrainian mu-
sic of the twentieth century, composer, pianist L. Revutskyi. It is emphasized that personal iden-
tity of the brothers D. and L. Revutski, whose fate reflects the difficult socio-cultural, ideological, 
psychological factors of the process of creation of modern Ukrainian culture of the first third of 
the twentieth century in Ukraine, is emerging as historical one. In order to describe individual 
stories and images of both artists in details we consider at first the terms of communication links 
and contacts synchronized and compared with personal history of outstanding figure of Ukrainian 
culture, scientist-philologist, literary critic and cultural studier, expert, professor of Kyiv Univer-
sity, corresponding member of the Academy of Sciences of USSR S. Maslov and his brother, the 
famous literary critic, teacher, museum studier, professor of Kyiv University V. Maslov.

Fit was found that different types of characters and talents, scientific and artistic interests, 
personal identity, dynamics of life related artists of national culture not only to foreign direct 
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and indirect contacts, but also deep internal genetic links. Among the forms of communications 
we referred the joint area of residence, friendly contacts and scientific relations during the crea-
tive period of study at Kyiv University and later years of life in Kyiv. The attention is paid to a 
powerful impact of figures like Lysenko, Academician V. Perets and university professors on the 
formation of  worldview of Revutski and Maslovy brothers. Their interest in progressive ideas of 
populism and education, participation in Ukrainian clubs and student movements of the period of 
revolutionary upsurge of 1900s is emphasized.

It was found that the process of creative and scientific formation of the artists was associated 
with awareness of the mission of service culture, practical implementation of the problems of Eu-
ropean identity assertion, eternal aesthetic values that specific historical period of Soviet reality 
drama acquired.

We consider the profound internal genetic relationships of Revutski and Maslovy brothers 
aimed at the creation of a national tradition. Attention is paid to the interest in folklore activity 
(in particular lyric songs, thoughts and the Cossack’s performance of Maslov and D. Revutskyi); 
Maslov fundamental works on the history of Ukrainian literature and book printing; Maslov’s 
publication and D. Revutskyi intercultural relations; translation and promotional work in uncon-
ditional actions to conserve national cultural monuments.

It is concluded that examined contacts of Revutski and Maslovy brothers demonstrate not only 
general typological and a special personal histories and destinies of these artists, but also reflect 
the dramatic fate of Ukrainian intellectuals of the twentieth century.

The phenomenon of Revutski and Maslovy brothers is recognized as the phenomenon of the epoch.
Keywords: Levko Revutskyi, Dmytro Revutskyi, Serhiy Maslov, Vasyl Maslov, personal story, 

epіstemology, sociable relations, national culture, the phenomenon of the epoch.
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(Дрогобич)

ВАСИЛЬ БАРВІНСЬКИЙ У КОЛІ РЕВУЦЬКИХ

У статті йдеться про стосунки двох творчих особистостей – Левка Ревуцького і Василя 
Барвінського. Їхні долі своєрідно переплелися, віддзеркаливши кращі риси творчої людини 
й інтелігентства в цілому. У коло розглянутих персоналій уведено представників молодшого 
покоління Ревуцьких: Валеріяна (сина фольклориста й мистецтвознавця Дмитра) – відомого 
театрознавця, професора, академіка Академії мистецтв України, якого доля в повоєнні часи 
привела до Канади, та Євгена (сина композитора Левка) – видатного лікаря-терапевта, про-
фесора, доктора медицини,  автора ряду нових методик лікування.

Ключові слова: Василь Барвінський, Дмитро Ревуцький, Лев Ревуцький, Валеріян Ревуць-
кий, Євген Ревуцький, українська музична культура, Тарас Шевченко, поема «Іржавець». 

В статье речь идет об отношениях двух творческих личностей – Льва Ревуцкого и Василия 
Барвинского. Их судьбы своеобразно переплелись, отображая лучшие черты художника и ин-
теллигенции в целом. В круг рассматриваемых персоналий введены представители младшего 
поколения Ревуцких: Валериан (сын фольклориста и искусствоведа Дмитрия) – известный 
театровед, профессор, академик Академии искусств Украины, которого судьба в послевоенное 
время привела в Канаду, и Евгений (сын композитора Льва) – выдающийся врач-терапевт, 
профессор, доктор медицины, автор ряда новых методик лечения.

Ключевые слова: Василий Барвинский, Дмитрий Ревуцкий, Лев Ревуцкий, Валериан Ре-
вуцкий, Евгений Ревуцкий, украинская музыкальная культура, Тарас Шевченко, поэма 
«Иржавец». 

The article deals with the relations of two creative personalities – Levko Revutskyi and Vasyl 
Barvinskyi. Their fates were intricately displaying the best features of the artist and the intellec-
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tuals in general. In the scope of their personalities the representatives of the younger generation 
of Revutsky are represented. These are: Valerian (son of folklore and art critic Dmytro) – known 
theatre studier, professor, academician of the Academy of Arts of Ukraine, whose fate has led to 
the after war time in Canada, and Yevhen (son of composer Levko) – an outstanding practitioner, 
professor, M. D., author of a number of new methods of treatment.

Keywords: Vasyl Barvinskyi, Dmytro Revutskyi, Levko Revutskyi, Valerian Revutskyi, Yevhene 
Revutskyi, Ukrainian musical culture, Taras Shevchenko, poem Irzhavets.

Стосунки творчих особистостей завжди викликають зацікавлення. Причиною цьо-
го можуть бути як питання вивчення безпосередніх творчих контактів, умотивованих 
близькими чи тотожними поглядами на світ, буття та їх мистецьке відтворення, так 
і картини інших сторін спілкування, скажімо, певні факти чи епізоди людського іс-
нування, що не мають прямого стосунку до професії. Маю на увазі ті дрібні вияви 
звичайних побутових деталей, без яких не обходиться життя жодної людини.

Що Барвінський був надзвичайно порядною і доброзичливою людиною, добре відо-
мо. Відоме також його щире прагнення пізнати Україну, так би мовити, всебічно. Тому 
й зрозумілими були його титанічні зусилля до встановлення найтісніших контактів 
з особистостями літературно-мистецького середовища, у першу чергу композиторами. 
Ці зусилля дали результат: саме В. Барвінський, продовжуючи лінію своїх великих 
попередників-галичан, вибудовував мости пізнання, взаєморозуміння та творчих кон-
тактів всеукраїнського, скажімо, засягу. А що вони неодноразово руйнувалися, то 
щонайменша провина в цьому композитора. У нашій історії цілий народ не раз стояв 
перед загрозою роз’єднання і знищення.

Сьогодні нам важливо усвідомити, 
що два славетних українських роди з 
різних кутків України – Барвінських 
і Ревуцьких – не лише не загубилися, 
а й в особі непересічних його пред-
ставників своєрідно переплелися, від-
дзеркалюючи найкращі риси творчої 
людини й у цілому інтелігентства. На 
жаль, збереглося не дуже багато доку-
ментальних свідчень співпраці й друж-
би представників цих родів. Тим важ-
ливішими будуть, мабуть, ті не надто 
розгорнені їх сторінки.

Із старших представників роду Ре-
вуцьких – музикознавця й фолькло-
риста Дмитра Ревуцького (1881–1941) 
і композитора Левка Ревуцького (1889–
1977) – Василь Барвінський підтри-
мував особливо товариські стосунки з 
Л. Ревуцьким. Д. Ревуцького спітка-
ла трагічна доля: його було жорстоко 
вбито в Києві представниками «совєт-
ської» влади.

Про свої враження від особи Лев-
ка Ревуцького та від його творчості 
В. Барвінський досить вичерпно розпо-
вів у своїй унікальній документальній 
повісті-нарисі, опублікованій у львів-
ській газеті «Новий час» у 1929 році: 

Під час концертів у Львові: 
Б. Лятошинський, В. Барвінський, 

Л. Ревуцький. 1939 р.
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«Взагалі Ревуцького треба визначити як одну з найвизначніших появ на нашому 
музично-творчому овиді», – так у той час характеризував він колегу [1, с. 96]. Своїх 
поглядів та оцінок досягнень Л. Ревуцького в музиці композитор не змінював і, треба 
думати, що вони в нього могли лише розширюватися й поглиблюватися, не змінюючи 
загального позитивного й захопленого враження. Короткі зустрічі обох, коли це ста-
вало можливим, та спільні справи лише сприяли цьому.

Син видатного діяча Дмитра Ревуцького Валеріян Ревуцький (1910–2010) теж за-
лишив по собі в українській культурі яскравий слід. Видатний театрознавець, пе-
дагог, літератор і театральний критик більшу частину свого 100- і піврічного життя 
прожив за кордоном: від 1944 року – в Італії, Великій Британії, а від 1950-го – у 
Канаді. Між іншим, у 1941–1942 роках він заснував Театр-студію «Ґроно» в Київ-
ській музично-драматичній консерваторії, де викладав історію українського театру, а 
в 1943–1944 роках керував Театральною студією при Інституті народної творчості у 
Львові. Валеріян Ревуцький – автор великої кількості статей і матеріалів з історії те-
атру і драми, опублікованих у різних країнах. Він автор кількох ґрунтовних моногра-
фій, більшість яких опубліковано в Торонто, Нью-Йорку, Парижі. Поміж них: «П’ять 
великих акторів української сцени», «Нескорені березільці Йосип Гірняк і Олім-
пія Добровольська», «Лесь Курбас у театральній діяльності в оцінках сучасників». 
В Україні опубліковано книжку В. Ревуцького «В орбіті світового театру» (1995), 
«Віра Левицька. Житя і сцена» (1998), біографічні спогади «По обрію життя» (1998).

Валеріян Ревуцький, небіж композитора, у своїх спогадах має кілька зворушливих 
сторінок про Василя Барвінського. Він пише: «Гості зі Львова з’явилися влітку у дядь-
ка вдома. Там я вперше познайомився з незабутнім Василем Барвінським. Представ-
ляючи мене, дядько сказав: “Це мій небіж, нині він студент, навчається у Москві, але 
він наш, киянин”. <…> Закінчуючи спогади про дядька Левка, хотілося б згадати ще 
два факти, пригадати голоси двох людей, що згадували про нього. Перший належить 
його колезі, відомому композиторові Василеві Барвінському. А другий – звичайній 
людині, що мала змогу припадково зустрінутись з ним. В часи війни, у гостинному 
Львові, Василь Барвінський сказав мені: “Ми прожили два роки у творчому контакті. 
Яке то щастя було спілкуватися нам, українським композиторам! Та найщасливіші 
моменти в цьому періоді пов’язані з моїм знайомством з Левком Ревуцьким – великим 
моїм колегою і людиною”» [2, с. 176, 179].

В. Ревуцький, розповідаючи про доньку Миколи Лисенка, яка теж певного періо-
ду свого життя мала щастя пізнати доброту й зичливість В. Барвінського, цілком 
слушно наводить такий факт: «Куди нас везуть?» – запитала Мар’яна Миколаївна. 
Дізнавшись, що до Станіславова, сказала: «То їдьте туди, а я відразу дам знати про 
це Василю Барвінському, і щось будемо робити, щоб влаштувати вас тут» [2, с. 214]. 
Чи потрібно уточнювати, що йшлося про більш, ніж людяне ставлення мистця до од-
нієї з представниць славетного роду класика української музики?! Пам’ять Валеріяна 
Ревуцького зберегла чимало промовистих епізодів із мистецько-культурного життя 
драматичних літ середини ХХ ст. Його спогади тісно переплітаються з роздумами 
про долю, риси характеру тієї чи іншої особистості на розлогому тлі суспільного 
життя: «Моя друга згадка “летить” до відомого українського композитора Василя 
Барвінського, з яким я познайомився ще в Києві. Не пам’ятаю, хто саме переказав 
мені вислів його колеги Нестора Нижанківського про Барвінського як “людини зло-
чинної доброти”. У цих трьох словах він увесь. Мабуть, важко знайти людину, яка б 
стільки, як він, допомагала в поліпшенні долі інших, використовуючи свої знайомства 
й авторитет. Його доброта просто не знала меж. Досить згадати, що тоді [йдеться про 
1940-ві роки. – В. Г.] у своєму помешканні, навіть всупереч бажанню своєї дружини, 
він дав притулок українському композиторові Володимиру Грудину з його <...> 5-ма 
котами (кількість котів пропорційно зменшувалась з віддаленням від Києва: у Льво-
ві – 5, в Німеччині – 3, у Франції – 1). Його безмежна доброта і наївність, зокрема 
віра в те, що, мовляв, радянська влада повернеться до Львова з цілковито зміненим 
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на краще обличчям, і зумовили, без жодного сумніву, трагедію його останніх років. 
Коли вже пізніше у розмовах з будь-кимось доводилося згадувати його ім’я, то не-
одмінно обличчя співбесідника осявала радісна посмішка. А що вже казати про його 
численних учнів, що просто обожнювали його як педагога і людину» [2, с. 220].

Валеріян Ревуцький, проживши в далекому канадському Ванкувері тривалий час, 
до останніх днів свого життя цікавився реаліями України, особливо в ділянці її 
мистецької дійсності. Його зворушливі й багатогранні спогади – це широка панорама 
подій, постатей та рефлексій українського духу.

«Балада» Левка Ревуцького на тему української народної пісні для віолончелі із су-
проводом фортепіано вийшла друком у Києві 1937 року. Маю унікальний примірник 
цього видання, який отримав з рук св. пам’яті Марії Загайкевич (1926–2014) – докто-
ра мистецтвознавства, відомої дослідниці української музичної культури. Працюючи 
над однією з книжок про В. Барвінського («Василь Барвінський у дослідженнях і 
матеріалах»), яка 2008 року вийшла друком у дрогобицькому видавництві «Посвіт», 
я звертався до людей, які особисто знали В. Барвінського й могли б допомогти мені 
в публікації спогадів про композитора. Поміж інших була й М. Загайкевич, з якою 
ми віддавна підтримували товариські стосунки. На подарованому примірнику «Ба-
лади» Л. Ревуцького є його дарчий надпис: «Дорогому Василеві Олександровичу 
Барвінському. На ознаку пошани та добрий спогад від автора. Київ. 1939.ХІІ.23. 
Л. Ревуцький». Як згадувалося, композитори симпатизували один одному від початку 
їхнього знайомства (1920-ті роки), а дарунок Ревуцького було вручено колезі невдовзі 
після «золотого» вересня 1939 року, коли вже розпочалася Друга світова війна. На 
охайній обкладинці з цупкого паперу, зробленій, мабуть, руками В. Барвінського, є 
напис «Пшеничка». Композитор, дбаючи про поширення музики наддніпрянських 

Василь Барвінський. Підпис на звороті: «Вельмишановним і Дорогим Левку 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
серце. Василь Барвінський. Київ 21/ІІ 1941»

http://www.etnolog.org.ua

І
одмінно обличчя співбесідника осявала радісна посмішка. А що вже казати про його 

І
одмінно обличчя співбесідника осявала радісна посмішка. А що вже казати про його 
численних учнів, що просто обожнювали його як педагога і людину»Ічисленних учнів, що просто обожнювали його як педагога і людину»

Валеріян Ревуцький, проживши в далекому канадському Ванкувері тривалий час, ІВалеріян Ревуцький, проживши в далекому канадському Ванкувері тривалий час, 
до останніх днів свого життя цікавився реаліями України, особливо в ділянці її Ідо останніх днів свого життя цікавився реаліями України, особливо в ділянці її 
мистецької дійсності. Його зворушливі й багатогранні спогадиІмистецької дійсності. Його зворушливі й багатогранні спогади
подій, постатей та рефлексій українського духу.Іподій, постатей та рефлексій українського духу.

«Балада» Левка Ревуцького на тему української народної пісні для віолончелі із суІ«Балада» Левка Ревуцького на тему української народної пісні для віолончелі із су
проводом фортепіано вийшла друком у Києві 1937Іпроводом фортепіано вийшла друком у Києві 1937
цього видання, який отримав з рук св.Іцього видання, який отримав з рук св.

Мна краще обличчям, і зумовили, без жодного сумніву, трагедію його останніх років. Мна краще обличчям, і зумовили, без жодного сумніву, трагедію його останніх років. 
Коли вже пізніше у розмовах з будь-кимось доводилося згадувати його ім’я, то неМКоли вже пізніше у розмовах з будь-кимось доводилося згадувати його ім’я, то не
одмінно обличчя співбесідника осявала радісна посмішка. А що вже казати про його Модмінно обличчя співбесідника осявала радісна посмішка. А що вже казати про його 
численних учнів, що просто обожнювали його як педагога і людину»Мчисленних учнів, що просто обожнювали його як педагога і людину»

Валеріян Ревуцький, проживши в далекому канадському Ванкувері тривалий час, МВалеріян Ревуцький, проживши в далекому канадському Ванкувері тривалий час, 
до останніх днів свого життя цікавився реаліями України, особливо в ділянці її Мдо останніх днів свого життя цікавився реаліями України, особливо в ділянці її 
мистецької дійсності. Його зворушливі й багатогранні спогадиМмистецької дійсності. Його зворушливі й багатогранні спогади
подій, постатей та рефлексій українського духу.Мподій, постатей та рефлексій українського духу.

Василь Барвінський. Підпис на звороті: «Вельмишановним і Дорогим Левку 

М
Василь Барвінський. Підпис на звороті: «Вельмишановним і Дорогим Левку 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

М
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 

М
прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

М
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

серце. Василь Барвінський. Київ 21

М
серце. Василь Барвінський. Київ 21Фна краще обличчям, і зумовили, без жодного сумніву, трагедію його останніх років. Фна краще обличчям, і зумовили, без жодного сумніву, трагедію його останніх років. 

Василь Барвінський. Підпис на звороті: «Вельмишановним і Дорогим Левку ФВасиль Барвінський. Підпис на звороті: «Вельмишановним і Дорогим Левку 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі ФМиколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє Фпрожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі ФМиколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

прожиті у Їхньому гостинному Домі, що незабутнім спомином вписали сі у моє 
Миколайовичу і Софії Андріївні з словами щирої дяки за ті прекрасні хвилі 

серце. Василь Барвінський. Київ 21Фсерце. Василь Барвінський. Київ 21ФФФФФФФФФЕЕЕЕ



86    

композиторів у Східній Галичині, передав ноти батькові Марії Загайкевич – знаному 
віолончелісту й педагогові Петрові Пшеничці.

Написана в 1933 році «Балада» Л. Ревуцького продовжує лінію захоплення компо-
зитора мелосом української спадщини й знаходиться в річищі, де народна пісня трак-
тується вільно й оригінально. Лірико-драматичний настрій твору продовжує творчу 
тенденцію автора, де обидва інструменти є в органічній цілісності й творять яскраве 
тло віртуозного концертного твору. Зрештою, «Баладу» Л. Ревуцького згодом було 
двічі перевидано в Києві 1964 року: як твір для віолончелі й фортепіано, а також у 
перекладі для альта й фортепіано.

...Переступаю поріг дому композитора Левка Ревуцького по вулиці Софіївській у Ки-
єві. Працьовита й уважна дослідниця української музичної культури Валентина Кузик 
вже віддавна спонукала мене до зустрічі з немолодим Євгеном Ревуцьким, сином ком-
позитора. Обізнана з моїми зацікавленнями особистістю Василя Барвінського, вона не-
одноразово нагадувала про конечність такої акції. Євген Ревуцький, у минулому вчений-
медик (доктор медичних наук), а на час візиту – серпень 2004 року – втомлена 85-річна 
людина, знаючи про мету мого візиту, зустрів мене приязно й охоче погодився на розмо-
ву. Незважаючи на похилий вік, він зберіг ясну пам’ять і проникливий розум. Вразила 
мене його зовнішня подібність до батька, якого знаємо з відомих портретів. Він одразу  
попередив, що небагато конкретного може пригадати собі з відвідин Василя Барвін-
ського, який часто бував у їхньому домі, але охоче відповідав на мої питання, які 
уклалися все ж у цілком виразну картину доб розичливого й доволі тривалого спілку-
вання двох велетнів української музики, близьких за духом.

«Наше родинне гніздо – знамените село Іржавець на Чернігівщині. У ньому був ве-
личний мурований храм із чудотворною козацькою іконою. Тарас Шевченко написав  
поему “Іржавець” [нагадаю кілька рядків із цієї зболеної поеми, написаної поетом 
підчас заслання:

...Вернулися запорожці,
Принесли з собою
В Гетьманщину той чудовний
Образ Пресвятої.
Поставили в Іржавиці
В мурованім храмі,
Отам вона й досі плаче
Та за козаками [3, с. 35]. – В. Г.].

Ми жили там до 1924 року, мені на час виїзду звідти було 5 років. На жаль, на-
ступні події негативно відбилися на долі цього села: храм невдовзі зруйнували, щезла 
велична липова алея та інше. Батько вже не хотів туди повертатися. Від природи 
стриманий і неговіркий, він був обережний у поводженні з людьми. Але Барвінського 
це не стосувалося: він завжди був бажаним гостем у нашому домі. Ще з довоєнних ча-
сів (я тоді був малим хлопцем) пригадую, вони з батьком вели тривалі, теплі розмови. 
На жаль, деталей, про що вони розмовляли, моя пам’ять не зберегла, але відчувалася 
спільність бажань, думок, прагнень та розумінь. Очевидно, що це були однодумці, 
які мали однакове бачення подій. Часто буваючи в Києві, В. Барвінський залишав у 
домі ноти своїх творів і отримував у подарунок батьківські твори.

...В. Барвінський приїздив переважно сам, без дружини. Батько був дуже враже-
ний його арештом у 1948 році. Хоч стриманий і неговіркий, він завжди категорично 
заперечував його провину. “Така людина не може бути в чомусь винна”, – часто по-
вторював. Ця реакція батька мені гостро врізалася в пам’ять. Він не любив їздити, але 
у Львів їздив охоче, маючи на увазі, напевно, товариські побачення з В. Барвінським. 
Як тепер бачу львівського композитора: він виглядав точнісінько так, як на обкладин-
ці вашої книжки [“Василь Барвінський. З музично-письменницької спадщини” [1]. – 
В. Г.]. Окрім Барвінського, з-поміж львів’ян у нас бували С. Людкевич і М. Колесса. 
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Із С. Людкевичем батько був значно стриманішим. Взагалі вдача в нього була така, що 
він був на “ти” лише з двома особами – Максимом Рильським і Віктором Косенком».

Ще багато чого розповів Євген Ревуцький: про свою родину, клопоти. Відчувалося, 
що він сповна усвідомлює тягар відповідальності за збереження батьківської спад-
щини, незважаючи на нелегкі обставини свого буття. Приємно й щемко було пере-
бувати в домі, який, без перебільшення, був одним із центрів української мистецької 
культури та який відвідувало так багато видатних особистостей. Вся обстановка по-
мешкання – рояль композитора, його величезний портрет на стіні, багато світлин з 
різних періодів життя відомого мистця – налаштовувала на врочистий лад. Господар 
помешкання розповів, що тепер, крім онука, ним опікується Чернігівське земляцтво, 
яке випускає часопис «Отчий поріг» (у ньому вже були опуб ліковані матеріали про 
Левка Ревуцького). Переглядаючи фотоальбоми, ми з Є. Ревуцьким виявили чимало 
світлин Василя Барвінського, деякі з них невідомі донині, та враховуючи цю обста-
вину, представник славного роду люб’язно запропонував їх мені (вони опубліковані 
у збірнику «Василь Барвінський у дослідженнях та матеріалах». Згодом Валентина 
Кузик із сумом повідомила, що не стало Євгена Ревуцького: 20 листопада 2006 року 
перестало битися його серце. Саме в ті роки з рук В. Кузик я отримав цінний да-
рунок: «Пісню про Вітчизну» В. Барвінського на слова М. Рильського для хору й 
фортепіано, подаровану композитором Левкові Ревуцькому. На подарованому примір-
нику напис: «Вельмишановному і Дорогому Левку Миколайовичу Ревуцькому в доказ 
найглубшої пошани і на добрий спогад про автора. Київ 24/ІХ/1947. В. Б.». У січні 
1948 року Василя Барвінського заарештували. Цей твір, написаний у 1940-х роках, 
вдалося перевидати в 2014 році з оновленою редакцією слів Віктора Грабовського у 
видавництві «Посвіт» у Дрогобичі.

...Ця сторінка з біографії Василя Барвінського, звичайно, не є повною. Невідомо, 
чи збереглося листування двох композиторів. Євген Ревуцький вважав, що воно не 
могло бути великим, бо певного періоду композитори досить часто бачилися особисто. 
Крім того, можемо припустити, що В. Барвінський, перебуваючи в мордовському за-
сланні, свідомо не турбував листовно Л. Ревуцького, аби не наразити його на зай ві 
клопоти. Безперечно одне, що спілкування двох видатних українських мистців є при-
кладом високої моралі й порядності, воно увійде світлою сторінкою в історію україн-
ської музичної культури.

1. Василь Барвінський. З музично-письменницької спадщини. Дослідження, публіцистика, 
листи / упоряд. В. Грабовський. – Дрогобич : Коло, 2004. – 256 с.

2. Ревуцький В. Д. По обрію життя : спогади / В. Д. Ревуцький. – Київ : Час, 1998. – 343 с.
3. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко ; ред. В. С. Бородін. – 

Київ : Наукова думка, 1990. – Т. 2 : Поезія 1847–1861. – 589 с.

SUMMARY

Relationships of creative people always cause interest. Especially when the figures are like 
Levko Revutskyi and Vasyl Barvinskyi. Their fate, originally intertwined, reflects the best fea-
tures of a creative person and the intellectuals in general. Barvinskyi was extremely friendly and 
decent man known enough. We know his sincere desire to know Ukraine comprehensively. There-
fore, these were clear Herculean efforts to establish close contacts with individuals from literary 
and artistic environment, primarily composers.

Vasyl Barvinskyi maintained particularly friendly relations with L. Revutskyi, D. Revutskyi, 
who suffered a tragic fate (he was brutally murdered in Kyiv). The son of a prominent figure, 
Dmytro Revutskyi – Valerian Revutsky (1910–2010) – a bright person, was also left behind 
Ukrainian culture. Outstanding theater scholar, teacher, writer and theater critic, most of his 
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100 and six-month life lived abroad from 1944 – in Italy, the UK, and from 1950 – in Canada. 
In 1941–1942 he founded the studio theater Hrono in Kyiv Conservatory, where he taught the his-
tory of Ukrainian theater, and in 1943–1944 led the drama school at the Institute of Folk Art in 
Lviv. Then communicated with Barvinskyi. Valerian is the author of a large number of articles and 
materials on the history of theater and drama, published in different countries.

Fruitful acquaintance with the author’s famous doctor Yevhen Revutskyi is proved. He visited 
home, where his father lived – an outstanding composer. Son told about the family nest of Revut-
ski – Irzhavets village, glorified in the same dramatic poem by T. Shevchenko. The family lived 
there until 1924. Unfortunately, subsequent events have adversely affected the fate of the village: 
the famous temple was destroyed soon, wonder-working icon of Our Lady Irzhavetska was also 
destroyed, partially the grand alley of lime was cut down. L. Revutskyi had never come back. 
In pre-war days when he faced with V. Barvinskyi there was a long, warm conversation. They 
felt community desires, thoughts, aspirations and understandings. Obviously, they were associates 
who have the same vision of events. Often visiting Kyiv, V. Barvinskyi left music of his works and 
received the gift of works by L. Revutskyi.

Looking over the albums of Y. Revutskyi, we can find many photographs of Barvinskyi, some 
still unknown. The son of composer kindly offered them for publication (Vasyl Barvinsky in Re-
search and Materials, Drohobych, 2008). It is still unknown whether the two composers preserved 
correspondence. Y. Revutskyi believed that it could be great for a period when composers often 
met. Also, we may assume that V. Barvinsky being in exile in Mordoviya consciously bothered 
epistolary of L. Revutskyi to not expose it to unnecessary trouble. One thing is certain, that the 
communication of two prominent Ukrainian artists is an example of high morality and decency, it 
will go light in the history of Ukrainian music.

Keywords: Vasyl Barvinskyi, Dmytro Revutskyi, Levko Revutskyi, Valerian Revutskyi, Yevhene 
Revutskyi, Ukrainian musical culture, Taras Shevchenko, poem Irzhavets.

УДК 78.071.1(477)Рев 

«ЦЕ БУЛА НАДЗВИЧАЙНО ДЕЛІКАТНА ЛЮДИНА…»
(інтерв’ю Якима Горака з Марією Крушельницькою) *

Я. Г.: Чи доводилося Вам контактувати з Левком Ревуцьким – знати особисто, 
спілкуватися з ним, бачити його?

М. К.: Доводилося бачити його, в першу чергу, на конкурсі ім. М. Лисенка. Я, що-
правда, не пам’ятаю, чи він особисто вручав мені премію. Але тоді, коли підготува-
ла програму, я приїхала в Київ. Мала в Києві надзвичайного друга в особі Рахилі 
Львівни Лефлер – художнього керівника Київської філармонії. Вона особисто по-
дзвонила до Ревуцького і сказала: «Приїхала Маруся з Вашою програмою. Чи Ви би 
її не прийняли?». І я пішла до Ревуцького додому. Проте він не захотів мене слухати, 
сказав: «Я впевнений, як Ви граєте. Я нічого не заперечую. Прошу спокійно грати на 
концерті».

Не знаю, чи були там умови, щоби можна було грати, хоча, звісно, фортепіано стоя-
ло. Але я зайшла, напевне, в момент, коли хтось замітав помешкання. Віник стояв тут 
же, висіла авоська, з якою хтось збирався йти до магазину (боюсь, чи не сам Левко 
Миколайович).

Я. Г.: Які Ваші враження від особи Левка Миколайовича і спілкування з ним?
М. К.: Це була надзвичайно делікатна людина – щось на зразок нашого Станіслава 

Пилиповича Людкевича. Страшенно делікатний. Він, очевидно, прислав Анатолія Ко-
ломійця на мій сольний концерт. І А. Коломієць прийшов із квітами від Ревуцького. 
Від Ревуцького я потім отримала (з розрахунку, мабуть, на моє виконання) клавір 

* Інтерв’ю від 6 лютого 2004 року.
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фортепіанного концерту в двох екземплярах: в одному поправлено текст, а в другому – 
не поправлено. Але в нас у Львові так складалися обставини, що якщо хтось із наших 
піаністів цей твір вже грав, то я не бралася його виконувати. Оскільки Олег Романо-
вич Криштальський вивчив Концерт Л. Ревуцького – то я вже його, на жаль, не грала.

Я. Г.: Наскільки вплинуло Ваше спілкування з Левком Ревуцьким на намір зро-
бити програму з його творів? Чи, може, до такого наміру спонукали інші чинники?

М. К.: Спілкування не вплинуло абсолютно. Вплинула просто прекрасна музика. 
Музика говорила сама за себе. Я взагалі думаю, що якби не музика тих композиторів, 
яку я грала, то на мене ніхто б не вплинув, щоб я її грала. Ревуцький – це така по-
стать, до якої треба, як то кажуть, «молитися». Впливати на мене не треба було, бо 
я цю музику дуже любила і, між іншим, Сонату [ор. 1. – Ред.] я починала грати ще 
в Московській консерваторії, грала її Генріхові Ґуставовичу Нейгаузу. І він її знав.

У 1957 році був Всесоюзний конкурс піаністів, на який приїхав Рудольф Керер. 
Тоді він уперше з’явився в Москві. А перед конкурсом приїхала викладачка Ташкент-
ської консерваторії і привезла групу своїх студентів, поміж яких був і Керер. Генріх 
Ґуставович також хотів «пописатися» й примусив мене виконати Сонату Ревуцького, 
що я й зробила. Але пізніше, в студентські роки, я її ніде не виносила.

Я. Г.: Тобто такого, щоб, побачивши композитора, взятися грати його твори не 
було в природі. Мала бути спочатку музика, а потім додавалися інші враження?

М. К.: Я в своєму житті грала декілька творів на замовлення композиторів і ду-
маю, що я їх не підвела. Але більше цього не робила.

Я. Г.: В якому році почалася праця над програмою з творів Л. Ревуцького і скіль-
ки часу вона тривала?

М. К.: Сонату, як я вже сказала, грала ще в Москві. Прелюдії, особ ливо b-moll’ну 
[ор. 7. – Ред.], грала ще в школі, у класі свого викладача Олександри Олексіївни Про-
цишин. А в принципі, я не можу сказати, скільки часу вчила цю програму. Я взагалі 
швидко вчу твори. У той час я з року в рік робила нові програми. За моїми записа-
ми, Сонату я грала в складі програми з інших творів вже в 1965 році, прелюдії – в 
1969-му. Записала ж усю програму з творів Л. Ревуцького 30 листопада – 1 грудня 
1974 року.

Я. Г.: Чи в часі підготовки програми Вам були відомі контакти Вашої родини 
(зокрема Галі Левицької) з Л. Ревуцьким?

М. К.: Я не знала цього в ті роки. Про це й не говорилося.
Я. Г.: Чи вплинула на Вашу інтерпретацію творів Левка Ревуцького доля Вашої 

родини? 
М. К.: Взагалі, все моє музичне обличчя випливає з усього того, що передує моїй 

долі, моєму народженню і наступним рокам. У багатьох випадках особистість фор-
мується від обставин, а обставини, серед яких я росла, були, сказати б, «секретом 
Полішинеля» для багатьох (але чимало інших їх не знало). Мабуть, той факт, що так 
багато наших композиторів опікувалося мною (бо таки опікувалося!), напевно, йшло 
здебільшого від їхнього знання про моє походження. Потім я щось, до певної міри, 
підтвердила своїм ставленням до музики, якимись своїми можливостями, даними – це 
без сумніву.

Гадаю, що вже навіть у fis-moll’ній сонаті Р. Шумана, яку грала, я чула, що то 
було моє «я». Воно мало вплив на все, що я робила на фортепіано. Можливо, це 
більш конкретно відбилося на українській музиці. Бо, наприклад, c-moll’ну прелю-
дію В. Барвінського «Ой, нема гірш нікому, як тій сиротині» я тому вчила, бо тема 
була близька мені. Вона мені шалено подобалася (хоч я її не записала). Може, тому 
я її потім так розгорнула – з кульмінацією і відходом ліричним усередині. І в Сонаті 
Л. Ревуцького це не дивно.

Я. Г.: А на яких інших творах Л. Ревуцького це особливо позначилося?
М. К.: Це і «Пісня» [ор. 17. – Ред.], і прелюдії Es-dur [ор. 7. – Ред.], Des-dur 

[ор. 4. – Ред.], а особливо третя прелюдія з опусу 4 [cis-moll. – Ред.]. По суті, такий 
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світогляд я вже й так мала. Потім навчилася 
їх різнобарвно сприймати. А в той час я не 
була така.

Я. Г.: Наскільки сприятливими (чи не-
сприятливими) були умови запису програми? 

М. К.: Програму я писала в Києві. Тоді 
представником фірми «Мелодія» в Києві був 
Юрій Щериця, і я писала із звукорежисером 
Юрієм Вин ником – прекрасний був фахівець. 
Пізніше С. Людкевича я вже записала з дво-
ма режисерами – Леонідом Більчинським на 
радіо та Ю. Винником на платівці.

Я. Г.: Яка доля тиражу?
М. К.: Доля була дуже цікава. Як вийшла 

платівка Л. Ревуцького, то в Києві її у про-
дажу не було, а у Львові була. А як вийшла 
платівка С. Людкевича, то в Києві в продажу 
платівка була, а у Львові не було.

Я. Г.: Чи були відгуки на запис?
М. К.: Я тільки пам’ятаю, що М. Гордій-

чук мене запитав: «Ну, де ж твій Ревуцький?». 
Вони ж бо в Києві його не мали. А рецензій 
письмових не було.

Я. Г.: У чому, на Вашу думку, складність 
інтерпретації музики Л. Ревуцького? Побу-
тує така думка, що вона є тяжкою за фор-
мою, як, наприклад, Соната.

М. К.: Це тільки Соната. А все решта? 
І то Соната є дуже ясна. Хіба h-moll’на со-
ната Ф. Ліста є легша за формою? Її дуже 
тяжко зробити. Усі одночастинні твори тяжкі 
за формою. Часом і в сонаті Бетховена не зна-
ють, що робити з формою, як дати з нею раду. Треба бути просто добрим музикантом 
і, напевне, мати відповідне чуття форми, щоб її «зліпити». Треба мати свою думку, 
розуміння, як ті «шви» робити, якими вони мають бути.

Я. Г.: Ви думаєте: чому так рідко Ревуцького виконують?
М. К.: А чому так рідко взагалі українську музику виконують? Я думаю, що є тра-

диції виконання класики, і люди знають, як до цього підходити. Інша річ, що комусь 
щось вдається більше, а комусь менше. Є традиції виконання романтики, Ф. Шопена, 
наприклад. Традиції, щоправда, дуже різноманітні, але вони є. А традицій виконання 
української музики нема, бо з тими стандартами, які є до виконання чи то класики 
чи то романтики, до української музики підходити не можна. Без них – теж ні, але ті 
традиції – це основа, школа. В основі є школа, а щойно тоді стиль.

Марія Крушельницька під час 
нагородження відзнакою Президента 

України. м. Київ. 2006 р.
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УДК 78.071.1(477)Рев:7.03 Тарас Ревуцький 
(Київ)

ЛЕВКО РЕВУЦЬКИЙ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

У статті йдеться про втілення образу композитора Л. Ревуцького в образотворчому 
мистец тві – картинах Івана Їжакевича, Георгія Меліхова, Ісаака Тартаковського, Валентини 
Виродової- Готьє, Наталії Синишин, Володимира Сидорука, скульптурах Леоніда Шервуда, 
Олександра Ковальова, Василя Бородая, а також фотографіях Леоніда Левіта.

Ключові слова: живопис, скульптура, фотографія, Л. Ревуцький, І. Їжакевич, Г. Меліхов, 
І. Тартаковський, В. Виродова-Готьє, Н. Синишин, В. Сидорук, Л. Шервуд, О. Ковальов, 
В. Бородай, Л. Левіт.

Статья посвящена теме воплощения образа композитора Л. Ревуцкого в изобразительном 
искусстве – картинах Ивана Ижакевича, Георгия Мелихова, Исаака Тартаковского, Валенти-
ны Выродовой-Готье, Натальи Синишин, Владимира Сидорука, скульптурах Леонида Шерву-
да, Александра Ковалёва, Василия Бородая, а также фотографиях Леонида Левита.

Ключевые слова: живопись, скульптура, фотография, Л. Ревуцкий, И. Ижакевич, Г. Мели-
хов, И. Тартаковский, В. Выродова-Готье, Н. Синишин, В. Сидорук, Л. Шервуд, А. Ковалёв, 
В. Бородай, Л. Левит.

The article is devoted to the embodiment of the image of the composer L. Revutskyi in the 
visual arts – paintings of Ivan Yizhakevych, Heorhii Melikhov, Isak Tartakovskyi, Valentyna 
Vyrodova-Gauthie, Natalya Synyshyn, Volodymyr Sydoruk, sculptures by Leonid Shervud, Olek-
sandr Kovaliov, Vasyl Borodai, and also the photographs of L. Levit.

Keywords: painting, sculpture, photograph, L. Revutskyi, I. Yizhakevych, H. Melikhov, I. Tar-
takovskyi, V. Vyrodova-Gauthie, N. Synyshyn, V. Sydoruk, L. Shervud, O. Kovaliov, V. Borodai, 
L. Levit.

З давніх часів мистецтво було суттєвою складовою суспільного життя. В усіх його 
сферах – літературі й поезії, музиці й театрі, живописі й скульптурі – утілено мен-
тальні грані національного характеру й привнесено їх до світової духовної скарбниці. 
Зокрема, значний внесок у галузі музичної культури ХХ ст. здійснили видатні укра-
їнські композитори Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, В. Косенко, М. Вериківський, 
Г. Верьовка, К. Данькевич, А. Штогаренко та ін.

Однак з-поміж усіх названих вище майстрів музики Л. Ревуцький вирізняється тим, 
що залишив слід не тільки в царині музики, але й в образотворчому мистецтві. Образ 
Л. Ревуцького – як яскраво виявлене самою природою фізичне втілення національного 
генотипу – приваблював багатьох художників: Івана Їжакевича, Георгія Меліхова, Ісаа-
ка Тартаковського, Галину Кальченко, Валентину Виродову-Готьє, Наталю Синишин, 
Володимира Сидорука, Мар’яна Маловського, скульпторів Леоніда Шервуда, Олександ-
ра Ковальова, Василя Бородая.

Прикметно, що в спогадах багатьох митців, які контактували зі Львом Миколайо-
вичем у різні часи, співпадають враження від образу композитора та спільної роботи 
з ним у студії. Це, насамперед, поважне ставлення до художника, незважаючи на 
різний, як сьогодні прийнято казати, «статус», терпіння до самого процесу малярства 
або творення скульптурного зліпку та надзвичайна вихованість у поведінці. Окрім 
цього, варто зазначити, що композитор мав таку виразну зовнішність, що імпонувала 
художникам і була привабливою з образотворчого боку: ясні риси обличчя, виразні 
вуса, світлі сіро-блакитні очі, класичної форми голова. Був, як кажуть художники, 
«мальовничою людиною». Під час роботи він надавав повну свободу діям митців спо-
рідненої галузі, особисту думку не висловлював і не обтяжував нею.
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Левко Миколайович добре відчував людей, і коли необхідно було допомогти ху-
дожнику втілити образ, міг взяти ініціативу на себе, наприклад, запросити на кон-
церт або просто сісти за рояль, пограти. Знайомства і час, проведений з Левком Ми-
колайовичем у художніх студіях, коли композитор позував малярам чи скульпторам, 
відігравали велику роль в їхньому становленні як творчих особистостей. Можливо, 
тому вони так тягнулися до спілкування з мудрим Майстром та назавжди запам’ятали 
моменти спілкування з ним.

Один з ранніх портретів Левка Миколайовича – станкова робота відомого україн-
ського художника початку ХХ ст. Івана Їжакевича. На ній бачимо романтичний образ 
молодої людини із сяючими, сповненими світлої надії очами. (Принагідно зазначу, що 
син художника був музикантом і вчився композиції в Ревуцького у Вищому музично- 
драматичному інституті імені М. Лисенка в 1920-х рр.) Цей портрет прикрашав ро-
бочий кабінет Левка Миколайовича у квартирі на вул. Софіївській, потім його Євген 
Львович – син композитора, а мій дідусь – 2003 року разом з іншими раритетами ка-
бінету митця та роялем передав до Центрального державного архіву-музею літератури 
і мистецтва України для створення там меморіального куточка композитора-класика 
Л. Ревуцького. Туди ж було передано й бюст композитора роботи видатного росій-
ського скульптора Леоніда Шервуда, зроблений наприкінці 1930-х років (на прохан-
ня Левка Миколайовича цей скульптор зробив і надгробний пам’ятник з бюстом на 
могилі В. Косенка на Байковому цвинтарі).

У повоєнні часи, починаючи з 1949 року, з Левком Миколайовичем особливо любив 
працювати художник Ісаак Тартаковський. Ним було написано три портрети, найвідо-
міший з яких зберігається в Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького. Під 
час написання останнього з портретів Левко Миколайович слабо себе почував і не міг 
витримувати довгі сеанси. Тож Євген Львович зробив (згідно настанов художника) 
кілька фотографій, якими І. Тартаковський користувався при завершенні роботи над 
портретом. Цікаво акцентувати увагу на першому враженні маляра від знайомства з 
композитором: «Яка прекрасна зовнішність! Яка скромність поведінки й таке ж, як у 
Софії Андріївни [дружини Л. Ревуцького. – Т. Р.], добре обличчя <…> Ясні риси об-
личчя, чіткий малюнок чола, облямованого білим волоссям, вуса та брови, світлі сіро-
блакитні очі – і все це поєднувалося в одухотвореному доброму обличчі» [4, с. 185].

У портреті пензля Георгія Меліхова підкреслено національний характер образу 
Л. Ревуцького через виписаний орнамент вишитої української сорочки. Маляр доб ре 
знався на класичній музиці, і це дозволяло йому годинами під час сеансів говорити 
з Левком Миколайовичем про музику, шляхи її розвитку. До речі, створений уже 
2010 року портрет композитора пензля сучасної талановитої малярки Наталі Синишин  
(відомої за портретами Олени Теліги, Михайла Грушевського), який прикрашає Дитя-
чу школу мистецтв імені Левка Ревуцького в Бучі, співзвучний по образності з роботою 
Г. Меліхова, водночас вирізняючись більшою ліричністю, своєрідною «співучістю». 

У 1962 році з ініціативи письменника Петра Панча в гроні митців народився 
прекрасний задум створити галерею діячів української культури. Тоді ще молодий 
скульп тор Василь Бородай, вдало закінчивши бюст Петра Йосиповича, розпочав пра-
цювати одночасно над образами Л. Ревуцького та П. Тичини. «Мені було дуже цікаво 
спостерігати та співставляти їх – двох класиків. Композитора і поета. Обидва дуже 
прості й делікатні. Однак відчувалося, що при всій своїх скромності й делікатності 
вони прекрасно знають дійсну ціну собі. Знають, що обидва – великі митці. І це знан-
ня, як мені здається, заставляло їх ще більш уважно контролювати свою поведінку, 
манеру спілкування з іншими людьми, інтонацію, жести» [1, с. 183].

Ось як скульптор згадував про той період: «Скажу відразу: ця робота приносила 
мені величезну радість, незважаючи на те, що проходила в напруженому пошуку, аж 
ніяк не швидко й легко. Народжувались все нові варіанти, вишукувались найвдаліші 
ракурси <…> І один, і другий – найскромніші люди – не квапили мене, терпляче 
очікуючи моїх творчих стягнень.
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– Я вас часово не обмежую, – говорив 
Лев Миколайович, коли я нарікав на не-
задоволеність своєю черговою спробою. – 
Працюйте стільки, скільки буде потрібно. 
А поки, в процесі, давайте вивчати один 
 одного» [1, с. 182].

Портрет Ревуцького вирізьблений зі 
спеціально привезеного з Криму стовбуру 
старого горіха – «співучого дерева», як ка-
зав скульп тор, фактура якого, дуже тепла, 
жива, ідеально відповідала образу. Бюст 
був виставлений 1963 року, і, зі слів мит-
ця, дався не з першої спроби – важко. Ось 
яким побачив композитора скульптор – ти-
хий, ніби приглушений за тоном, занурений 
у себе, заглиблений у думку. Вслухається 
в музику, що знаходиться всередині нього, 
дуже уважно, зосереджено, і, здається, сам 
здивований цим чудом.

У 1975 році портрет Л. Ревуцького напи-
сала знана київська художниця Валентина 
Виродова-Готьє. Випадково почувши його 
музику, вона захопилася творчістю митця 
й водночас відчула бажання попрацюва-
ти з композитором. «Я побачила його на 
сцені, сивого, ніби в ореолі, як лик свято-
го, – згадувала малярка про свої враження 
від перегляду ювілейного концерту Май-
стра 1969 року, що транслювався по теле-
баченню. – З тієї миті я не могла заспокої-
тися, дуже прагнула написати портрет Льва 
Миколайовича» [2, c. 187].

Це було непросто, але не через «зірко-
вість» Ревуцького, а через його природну 
скромність. Він довго відмовлявся позува-
ти, а коли робота все ж почалася, Левко 
Миколайович був уже хворим, що відби-
лося в колорити полотна. Під час сеансів 
він, підперши руку головою, багато розпо-
відав малярці про дитинство, Іржавець, пе-
ред ним нібито проходило чудесне життя та 
лунала музика… Уже 2003 року Валенти-
на Григорівна написала станковий портрет 
брата композитора Дмитра Миколайовича 
Ревуцького (на прохання музикознавця Ва-
лентини Кузик і подарований їй), сповнений 
воістину рембрандтівської глибини, філо-
софської мудрості.

Найчастіше під час спільної роботи в 
Левка Миколайовича складалися дружні, 
близькі відносини з художниками, як то 
було з українським скульптором, майстром 
станкового і монументального портрета 

В. Бородай. Скульптурний портрет 
Л. Ревуцького. Дерево

О. Ковальов. Пам’ятник 
Л. Ревуцькому.  

с. Іржавець Ічнянського р-ну 
Чернігівської обл.
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Олександром Ковальовим. Йому належить найбільша кількість скульптурних зо-
бражень Майстра звуків. Узагалі композитор опікувався долею цього талановитого 
скульптора ще з його юнацьких років, особливо під час перебування в евакуації в 
Ташкенті. А дізнавшись, що той ріс сиротою й у щоденному  житі часто зазнавав крив-
ди, не один раз наказував: «Шура, говори всім, що я твій батько, і будь мені за сина» 
[3, c. 179–180].

Спочатку у звичайній побутовій обстановці робочого кабінету образ композитора 
як художнє явище в уяві молодого скульптора не складався. Ключем до розуміння 
стало спільне перебування в оперному театрі при прослуховуванні «Тараса Бульби», 
де в музиці є значна частка творчої праці Ревуцького: «Зазвучали перші фрази увер-
тюри. З перших тактів вступу я побачив, що Лев Миколайович весь у музиці, в пере-
живанні, в стражданні. І хоча навколо була звична для зали темнота, як завжди під 
час спектаклю, мені здалося, що раптом включили яскраве електричне світло і все 
навколо набуло чітких контурів. Це світло випромінювало обличчя Льва Миколайо-
вича, воно жило музикою, сяяло напруженою думкою» [3, c. 180].

Помітив, що й сьогодні увагу багатьох киян привертає горельєфний портрет Л. Ре-
вуцького на будинку по вул. Софіївській, 16 роботи О. Ковальова. Скульптор зазначав: 
«Я задався метою створити меморіальну дошку композитору як своєрідний скульптур-
ний портрет Льва Миколайовича у місті. Мені хотілося закарбувати його зануреним 

О. Ковальов.  
Меморіальний 
знак на честь 

Л. Ревуцького. 
м. Київ, 

вул. Софіївська, 16
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в думку, повним внутрішньої 
музики, мудрим і добрим» [3, 
c. 182]. Йому ж належить і брон-
зовий бюст на Байковому кладо-
вищі, встановлений на колону-
п’єдестал 1980 року (архітектор 
С. Миргородський), і бюст Май-
стра на подвір’ї Іржавецького 
музею-садиби Л. М. Ревуцького, 
відкритого 1989 року до 100-річ-
чя з дня народження митця.

У 1997 році образ композито-
ра писав і художник Володимир 
Сидорук (1925–1997), передчас-
на смерть якого не дозволила 
завершити роботу (вона знахо-
диться в Ірпінському історико-
краєзнавчому музеї). Зверталися 
до зображення Л. Ревуцького і 
художники-аматори, різьбярі по 
дереву, вишивальниці. Зокрема, 
1970 року відомий учений-фізик 
Микола Мордюк зробив викар-
буваний на міді портрет Майстра 
як символічний дарунок своїй дружині – композиторці Богдані Фільц, колишній 
аспірантці Левка Миколайовича.

На завершення хотілося б згадати роботи видатного фотохудожника України Лео-
ніда Левіта – майстра з тотожного до малярства «цеху». Він жив по сусідству з ком-
позитором і любив фотографувати його, детально опрацьовуючи задум кожного фото. 
Йому належать найбільш вдалі фото Майстра включно до останніх – портрет  85-річної  
людини з мудрими очима та пленерне фото в історичному сквері біля пам’ятника Бог-
данові Хмельницькому. Остання світлина, здійснення якої підказала мудра інтуїція 
фотомайстра, стала своєрідним «посилом у майбутнє», коли через двадцятиліття по 
тому дослідниці В. Кузик вдалося прослідкувати генетичні зв’язки Левка Миколайо-
вича з вікопомним українським гетьманом Б. Хмельницьким.
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SUMMARY

Among many known masters of Ukrainian music, L. Revutskyi is notable for the fact that he 
has left the contribution not only in the field of music, but also the visual arts. The composer’s 
figure, as the physical embodiment of the national genotype, discovered brightly with the nature 
itself, has attracted many painters, like Ivan Yizhakevych, Heorhii Melikhov, Isak Tartakovskyi, 
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Valentyna Vyrodova-Gauthie, Natalya Synyshyn, Volodymyr Sydoruk, sculptors Leonid Shervud, 
Oleksandr Kovaliov, Vasyl Borodai. 

The composer had an expressive appearance, which impressed the painters and was attractive 
from the point of view of visual arts: distinct features, clear moustaches, light gray-bluish eyes, 
the head of classical shape. He was a pictured person, as the painters said.  During the work he 
gave complete freedom to the artists and didn’t express his own opinion not to burden with it. 

The lines of the reminiscences about the figure of the Master of sounds and the moments of 
collaboration of the painters and sculptors with him are adduced in the article. There are the 
names of well-known masters of the visual arts of Ukraine among them. The majority of them 
is considered as the classics of their field of works, like I. Yizhakevych, H. Melikhov, I. Tarta-
kovskyi, V. Vyrodova-Gauthie, N. Synyshyn, V. Sydoruk, L. Shervud, O. Kovaliov, V. Borodai. 
The photographs of the composer, done by famous photo master L. Levit for different years are 
noted separately. 

Keywords: painting, sculpture, photograph, L. Revutskyi, I. Yizhakevych, H. Melikhov, I. Tar-
takovskyi, V. Vyrodova-Gauthie, N. Synyshyn, V. Sydoruk, L. Shervud, O. Kovaliov, V. Borodai, 
L. Levit.

У кабінеті-музеї Л. Ревуцького в Чернігівському музичному училищі 
ім. Л. М. Ревуцького: директор училища В. Суховерський (другий праворуч) 

і гості з Києва – В. Кузик, М. Копиця, М. Кузик, О. Голинська, Т. Ревуцький. 
м. Чернігів. 2012 р.
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УДК 78.071.1:39(477) Лю Пархоменко 
(Київ)

АРТИСТИЧНА АПРОБАЦІЯ 
(до 140-річчя дебюту у фольклористиці Порфирія Демуцького)

Видатні здобутки української фольклористики, яка на межі ХІХ–ХХ ст. зафіксувала пито-
мі зразки народнопісенного багатоголосся, знайшли суспільне визнання завдяки талановито-
му артистичному втіленню в концертних програмах. Про діяльність фундатора виконавського 
фольклоризму Порфирія Демуцького, його Охматівський хор і становлення цього унікально-
го явища української культури йдеться у пропонованій статті.

Ключові слова: Порфирій Демуцький, автентичний фольклор, виконавський фольклоризм, 
багатоголосся, підголосковість.

Выдающиеся достижения украинской фольклористики, которая на рубеже ХІХ–ХХ вв. 
зафиксировала значительные образцы народнопесенного многоголосия, нашли своё всеобщее 
признание благодаря талантливому артистическому воплощению в концертных программах. 
О деятельности основателя исполнительского фольклоризма Порфирия Демуцкого, его Ох-
матовском хоре и становлении этого уникального явления украинской культуры речь идет в 
предложенной статье.

Ключевые слова: Порфирий Демуцкий, аутентичный фольклор, исполнительский фолькло-
ризм, многоголосие, подголосковость. 

Outstanding achievements of Ukrainian folklore studies, that has fixed significant examples of 
folk-polyphony at the turn of the XIXth–XXth centuries, found their universal recognition thanks 
to the talented artistic incarnation in concert programs. The activity of the founder of the folklore 
execution Porfyriy Demutskyi and his Ohmativskyi choir and the formation of this unique phe-
nomenon of Ukrainian culture are described in the proposed article.

Keywords: Porfyriy Demutskyi, authentic folklore, execution folklore, polyphony, support-
ing voices.

На самому початку ХХ ст., точніше 4 лютого 1901 року, у київській Комерцій-
ній залі сталася мистецька сенсація – тріумфальний виступ селянського хору з 
Охматова. Зауважимо контраверсійне: хорове життя тогочасного Києва було у фазі 
великого піднесення. За симпатії публіки змагалися уславлені капели Києво-Моги-
лянської академії, Софійського й Михайлівського (Золотоверхого) соборів, Лаври, 
окремі церкви у свої храмові свята. Тонус концертного життя міста тримали успішні 
виступи студентських хорів Університету св. Володимира, Політехніки, колективів 
при ІРМТ, благодійних товариствах тощо. Знаменита якість акапельного звучання 
хорів київської традиції з багатою тембровою палітрою, еталонною збалансованістю 
звучання, персоналізована художніми манерами великих реґентів, була на рівні 
легенди. У такому контексті аншлаг на концерті невідомого селянського хору мав 
би належати до неймовірностей. Які обставини, або чия авторитетна думка зібрали 
тут кваліфіковану публіку, залишається й досі невідомим. Та сенс події дозволяє 
високо оцінити унікальне чуття й смак того музичного зібрання. І засвідчує цей 
надзвичайний факт запис вражень вельми вимогливого слухача, Климента Квіт-
ки. «То були пам’яти гідні моменти в історії української культури. Найбільший у 
Києві зал був переповнений не тільки українською публікою <…>. У тоні розмов 
цієї публіки, звичайно стриманому, тоді чулося щире очарування, вирази подиву 
злітали французькою, німецькою, англійською мовами, не говорячи про російську. 
Це був правдивий тріумф українського народного артистичного хисту [курсив 
мій. – Л. П.]. Настрій аудиторії був піднесений, урочистий, який буває тоді, коли 
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її покоряє справді велике мистецтво» [2, с. 81–82]. Отже, – коротка передісторія 
і пояснення.

Охматівський хор увійшов до історії української музики як перший селянський 
концертуючий колектив, який під керівництвом Порфирія Демуцького впроваджу-
вав питомий підголосковий розспів і народну манеру співу. Його засновник закінчив 
Київський університет як лікар (1889), оселився в с. Охматів Таращанського повіту 
(тепер Жашківський р-н Черкаської обл.). Він поєднував лікарську практику (без-
коштовну для охматівців) із широким обсягом просвітницької діяльності в етнографії 
та фольклористиці, до яких мав давню схильність та й певну підготовку (як колишній 
семінарист). Ще за студентських років, співаючи в хорах М. Лисенка, контактуючи з 
київською Старою Громадою, П. Демуцький назавжди перейнявся ідеями народництва 
та хорового виконавства. Близько 30-ти років віддав Охматову лікар-філантроп і ди-
ригент-етнолог, торуючи різні напрямки культурно-просвітницької праці. Передусім  
гарної репутації набув заснований і навчений ним церковний хор, який наповнив від-
прави добірною музикою Бортнянського та Веделя. Зрозумівши важливість запису 
фольклору та інтерес П. Демуцького до лірницького репертуару, півчі приводили до 
нього лірників із цілого повіту та й самі охоче наспівували місцеві варіанти побожних 
(т. з. паралітургічних) пісень, а ще збирали старожитності для Етно-музею. Музич-
них активістів свого села лікар-етнолог шанобливо називав Товариством. В Охмато-
ві Демуцькому пощастило розпізнати й виплекати питомі риси рідної йому місцевої 
традиції гуртового співу. Швидко поповнювалася новими записами його колекція, а 
невдовзі почала домінувати артистична складова. Відтоді співанки набули ознак репе-
тицій (щосуботи й неділі) – наполегливого напрацювання стабільності та художнього 
поступу. Незвичну красу охматівських пісень і барви «степового» (часом відкритого 
тембрально) співу невдовзі почали цінувати не лише хористи, але й сторонні слухачі. 

Порфирій 
Демуцький.  
1920-ті рр.
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Зростав громадський інтерес до колективу. Щорічні концерти хору в Охматові завжди 
збирали розмаїту публіку, за числом порівнювану з Великоднім ярмарком. Хор роз-
ташовувався на збудованій естраді в садку садиби Демуцького, публіка – на галявині 
парку. Звучання формувалося просто неба, максимально наближено до традиційного 
гуртового співу на селі. За свідченням самого П. Демуцького, «на тих концертах 
репертуар складався з пісень у примітивній народній гармонізації, а хорова техніка 
була доведена до органного звучання. Весь матеріал заучувався і виучувався на слух, 
без нот, репродукувався як бездоганна декламація. Асонанс співаків і аудиторії був 
надзвичайним» [2, с. 110].

Згодом узвичаїлися виїзди до повітових містечок і сіл (Нова Гребля, Монастири-
ще, Хижня, Красноставці, Крачківка, Подібна, Янишівка, Городище, Черепинці, Ста-
вище, Тараща, Жашків). Зустрічний інтерес до Охматівців засвідчує поява в межах  
повіту самотворених селянських колективів, які, на думку Демуцького, досягали на-
лежного рівня, бо деякі згодом навіть концертували. Справжнім випробуванням і 
публічним визнанням Охматівців став уже згаданий перший концерт хору в Києві 
1901 року. Респектабельну музикальну публіку полонив оригінальний репертуар, пи-
томий колорит, ансамблевість хорового звучання. Досконала якість співочого мистец-
тва Хору, представленого 70 селянами в етнографічних свитках і чумарках (вдома він 
числив до 200 співаків), краса їх самобутніх пісень, мабуть, були сприйняті як нове 
художнє явище, може модерна сфера автентики. Реноме незвичайного хору підтвер-
див його виступ на ювілейних урочистостях М. Лисенка в грудні 1903 року, названий 
ювіляром «великим мистецтвом». Принагідно зауважимо: М. Лисенко вважав польові 
фольклорні записи Демуцького достойними довіри. Відомо, що перші три пісні Пор-
фирій занотував 1874 року, будучи ще 14-річним юнаком. Контактуючи з Лисенком, 
співаючи в його капелах, він отримав певний вишкіл, і все подальше життя плекав 
рідну пісню, шукав та нагромаджував фольклорні артефакти.

Знаковою подією і новацією для фахівців стала поява унікальної збірки Демуць-
кого «Ліра і її мотиви» (1903), що донині чи не найповніше представляє музичну 
частину тогочасного лірницького репертуару. Вона була одкровенням – явно піднесла 
інтерес музикантів до лірників, поетики їхніх кантів та псальм, помітно стимулювала 
пошуки фольклористів та й композиторські опрацювання цих жанрів. Уже в 1913–
1918 роках у концертах славетного Студентського університетського хору Кошиця з 
великим успіхом виконувалися канти й колядки з цієї збірки в опрацюваннях К. Сте-
ценка, В. Ступницького, Я. Яциневича, М. Леонтовича, О. Кошиця.

Не менше значення – відкриття питомих зразків народного багатоголосого співу – 
набули видані П. Демуцьким збірники «Народних українських пісень в Київщині» 
(1905 і 1907 рр.) та Перший і Другий десятки «Українських народних пісень з репер-
туару Охматівського хору» (1906) [3, с. 14]. Збірники містили не лише традиційне 
жанрове розмаїття хорових пісень, але зафіксували й зразки пісень підголосково- 
поліфонічного стилю, цілісних і навдивовижу красивих (безперечно, друкований ма-
теріал був у репертуарі Охматівців), відповідно проінтоновані, вони справляли неза-
бутнє відчуття автохтонності.

Ще трохи про концертну практику. Розшукані Г. Зленком свідчення про виступи 
хору в Одесі (31 березня 1904 р.) та повідомлення про концерти з невстановлени-
ми датами в Умані, Білій Церкві та Києві 1911 року, схоже, неповно окреслюють 
ареал  артистичних подорожей хору. Крім гальмівних чинників, зокрема, щосезонних 
сільськогосподарських робіт співаків, обтяжливого здобування в поліції дозволів на 
концерти великого селянського хору, додалася й «обережність» тогочасної критики, 
яка не часто зважувалася на відгуки про неординарні виступи. Гастролі ж завжди 
призводили до перенапруження хористів і керівника та й спустошували їхню небагату 
касу. Та попри все Охматівці концертували. Репертуар колективу зафіксовано про-
грамкою, що дивом збереглася по концерті в Охматові (від 22 червня 1908 р.). Він 
представлений 54 зразками хорових і сольних пісень різних жанрів: історичними, 
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лірницькими, чумацькими, жартівливими, ліричними, вуличними та навіть кантатою 
«Б’ють пороги» на слова Т. Шевченка, покладеними Демуцьким на народні мелодії 
(подіб ні спроби розспівування текстів з «Кобзаря» характерні для тогочасного ама-
торства, зокрема й Г. Давидовського).

Серед багатої колекції записів видатного фольклориста, що збереглися, із 700 зраз-
ків 200 походять з Охматова. Схоже, найповніше представлено регіон тоді Таращан-
ського повіту – рідного краю П. Демуцького. Звідси в мистецтво України прийшли 
самобутні розлогі наспіви з рельєфним інтонаційним малюнком, спонтанними під-
голосками, ладо-гармонічною мінливістю і напругою, суміжними устоями, щільним 
плином голосів (часто з тризвуково-октавними паралелізмами) – пісні «Гей з-за гори 
туман налягає», «На городі верба рясна», «А ще сонце не заходило», «Гей у лісі, 
в лісі», «Ой зайшов місяць», «Чорноморець, матінко» тощо. Вони й досі живуть у 
пам’яті музичного середовища як еталон національного багатоголосого співотворення.

Згодом, у середині 20-х років, спостерігаючи намагання досить літнього Демуць-
кого збагатити репертуар київських академічних хорів зразками народного багато-
голосся, К. Квітка уявно реконструював способи осягнення легендарної якості охма-
тівського співу. Він зауважив, що талановитий П. Демуцький тоді був ініціативним 
учасником співотворчості охматівців, власне, корифеєм, як це часто бувало у зіспі-
ваних народних гуртах. Відшліфовуючи на репетиціях артистичні версії репертуару, 
він міг впливати на добір фактурних варіантів, захоплювати власними музичними 
ідеями, імпровізацією та, завдяки досвіду, формувати у виступах пам’ятні антифонні 
та акустичні ефекти (перегуків «вулиці», спів хористів з різних точок зали). Про ви-
віреність опрацювання репертуару свідчило те, що цей масштабний хор виступав без 
диригента. Демуцький сидів осторонь за фісгармонією, схоже, давав лише тон.

Збагнувши височінь потенціалу народного хорового виконавства для національної 
культури, Демуцький взяв на себе місію його артистичного впровадження. Він десяти-
літтями плекав охматівське концертне «Товарис тво», виховував нові співочі покоління, 
щоб артистичною практикою прищепити смак і симпатії до нього вибагливої публіки, 
утримати її інтерес до народного хорового співу. Правда, невдовзі з’ясувалося, що 
дражливою точкою перетину етнографічних і артистичних профілів праці Демуць-
кого стане саме демонстрація народнопісенних артефактів на концертних сценах. Тут 
ретельність фольклориста, мабуть, мусила поступитися пріоритетам хормейстерського 
чуття до норм збалансованого хорового звучання, потребам узгоджувати різні регі-
строво-фактурні специфіки тощо. Отже, до партитур, призначених для виконавців, 
потрапляли часом елементи з академічної практики. Такі випадки згодом зауважував 
К. Квітка, кваліфікуючи їх як редагування оригіналу, або й авторське втручання, 
фольклористи пізнішого часу тлумачили їх як недостатню уважність до паспортизації 
першоджерел, подекуди художню правку (Л. Ященко) [4, с. 16], або поєднання вико-
навського фольклоризму з корегуванням оригіналу (О. Бенч) [1, с. 92, 198]. Безпереч- 
ним пріоритетом для Демуцького було артистичне життя пісні на концертній сцені. 
І потужний вплив його артистичних виступів, посилений публікацією партитур, акти-
візували збирацьку працю фольклористів, де вже простежувалася підвищена увага до 
багатоголосся та інтерес до питомих особливостей обстежених регіонів: К. Квітка – 
«Українські народні мелодії» (1922), сам таки П. Демуцький – «Українські народні 
пісні-примітиви» (1926), Д. Ревуцький – «Золоті ключі» (два випуски – 1926 р., 
третій – 1929 р., де вміщено 6 записів П. Демуцького), М. Гайдай – «Зразки народної 
поліфонії» (у двох випусках 1928–1929 рр.), В. Ступницький – «Пісні Слобідської 
України» (1929) тощо. Для педагогічної практики К. Стеценко уклав «Шкільний спі-
ваник» 1918 року, адаптований на двоголосся (понад 50 зразків).

Буремного 1918-го П. Демуцький із родиною переїхав до Києва. Працював як лікар 
і диригент-фольклорист. Виплеканий Охматівський хор тримався десь до 1925 року, і, 
на думку П. Демуцького, то був «доказ його життєздатності» [2, с. 170], проте згодом, 
без керівника, розпався. Втім, тепло цього мистецького вогнища вгадувалося навіть 
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у 1955 році, коли його відвідала експедиція фольклористів ІМФЕ АН і записала 
кілька багатоголосих пісень, співаних з Демуцьким та не друкованих. У Києві, де 
була безліч хорових осередків, Демуцький сподівався втілити свою ідею – щеплення 
любові до української пісенності всьому суспільству, широкого засвоєння кращих її 
зразків. Він засновував хорові гуртки, допомагав хормейстерам репертуаром і сам 
працював диригентом з низкою колективів (у Хорі залізничників чи Студентському – 
в Університеті), а проте час не сприяв поступові виконавського фольклоризму (термін 
О. Бенч). Найпродуктивнішою тоді виявилася, мабуть, його праця з Хором Студії 
ім. К. Стеценка (1923–1924), керованим В. Верховинцем, – постановка Етнографічних 
концертів, а також з «Думкою» (1925–1926), керованою Н. Городовенком. За спогада-
ми концертмейстера О. Біленького, якось потрапивши на репетицію хору, Демуцький 
просто закохав присутніх у «степові» пісні. Так у репертуарі цієї академічної капели 
з’явилися найкращі охматівські зразки, що відтворювалися з певною стилізацією ко-
лориту інтонування та збереженням структури й гармонізації – «Гей у лісі, в лісі», 
«А ще сонце не заходило», «На городі верба рясна». Вони фігурували в ефектному 
зіставленні: «пісні-примітиви» з піснями в опрацюванні композиторів (М. Леонто-
вича, П. Козицького, М. Вериківського). Саме таке зіставлення демонструвалося на 
гастролях «Думки» в Парижі (1929), де його помітив і щиро привітав О. Кошиць, 
зазначивши в інтерв’ю: це «ідея нова і цілком щаслива». Для запису до французької 
грамплатівки тоді потрапили «Чорноморець, матінко» та «Гей колись була розкіш-
воля». Та це вже сталося по смерті П. Демуцького. Писана ним в останні роки життя 

Члени Етнографічно-фольклорної комісіїї УАН.  
1-й ряд: В’ячеслав Камінський, Василь Ляскоронський,  

Андрій Лобода (голова Комісії), Климентій Квітка, Порфирій Демуцький;  
2-й ряд: Антін Онищук, Павло Попов, Дмитро Ревуцький (нештатний член 

Комісії), Петро Рулін, Олена Курило, Данило Щербаківський,  
Лідія Шульгина, Віктор Петров (атрибуція В. Петрова).  

Науковий архів Інституту археології НАНУ. 1926 р.
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«Автобіографія» свідчить, що успіх Етнографічних концертів з хором В. Верховинця 
він вважав знаменним. «З того часу пісні народнього примітиву набрали в авдиторії 
надзвичайної пошани, і тепер залюбки слухаються ледве не на кожному концерті. Та-
кий успіх моєї невпинної і невтомної роботи над примітивом дуже мене задовольняє, 
і я з радістю кажу: feci guid potui [я зробив, що міг. – Л. П.]» [2, с. 170].

Плекаючи, артистично апробуючи і обстоюючи розвиток народної хорової співотвор-
чості, П. Демуцький випередив свій час. Лише в середині ХХ ст. культурне середовище 
збагне усю неповторну цінність питомого виконавського фольклоризму для національ-
ної культури. Від 2000 року в Києві проводиться Всеукраїнський Фестиваль-конкурс 
колективів народного хорового співу ім. П. Демуцького. Протягом декількох десяти-
літь сузір’я яскравих фольклорних колективів гідно представляє народну культуру 
своїх регіонів. Унікальні зразки національного стилю музики України, неперевершені 
художні інтерпретації народної й мистецької творчості репрезентує світові уславлений 
Державний український народний хор ім. Г. Верьовки, керований А. Авдієвським.

1. Бенч-Шокало О. Г. Український хоровий спів: актуалізація звичаєвої традиції : навч. по-
сіб. / О. Бенч-Шокало. – Київ : ред. журн. «Український Світ», 2002. – 440 с.

2. Демуцький П. Д. Автобіографія / П. Д. Демуцький // Демуцький П. Д. Ліра і її мотиви. – 
Харків : Савчук О. О., 2012. – С. 170.

3. Квітка К. В. Порфирій Демуцький / К. Квітка // Квітка К. В. Вибрані статті. – Київ : 
Музична Україна, 1986. – Ч. 2. – С. 81–82.

4. Ященко Л. П. Д. Демуцький: нарис про життя і творчість / Л. Ященко. – Київ : Держ. ви-
давництво образотв. мистецтва і муз. літератури, 1957. – 47 с.

Учасники Охматівського хору Порфирія Демуцького. 1-й ряд: Марія NN, 
Лукія Москаленко, Храсина Дроботенко; 2-й ряд: Хима Забудська, Горпина 
Кравченко, Карпо Васильченко, NN, М. Похиленко, Зінька Сердунь, NN.  

Фонди Жашківського історичного музею. 1964 р.
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SUMMARY

On February 4, 1901 in Kyiv commercial hall the triumphant performance of Ohmativskyi 
peasant choir under the direction of Porfyriy Demutskyi took place. The concert was praised by 
cultural community (K. Kvitka). It was the first peasant soloists team that implemented in concert 
performing supporting voice melody and folk style of singing.

The founder of the choir P. Demutskyi graduated from Kyiv University as Doctor (1889), 
settled in the village Ohmativ, Tarashcha County (now Zhashkivskyi district, Cherkasy region). 
He combined his medical practice with a wide scope of educational activities in ethnography and 
folklore. He gave more than 30 years to this noble work. He created choir that showed local col-
lective singing tradition with the farmers of Okhmativka. Repertoire was studied from the hearing 
of the sound evolved in harmony primitive folk, choral ansamble reached organ sound with perfect 
recitation. Annual concerts in Ohmativka gained publicity, then rooted trips to the county village, 
and a concert in Kyiv was the top.

Field recordings of P. Demutskyi (started in 1874) were praised by Lysenko. They were per-
formed by O. Koshyk chorus in 1913–1918, published in a collection of Ukrainian Folk Songs 
in the Kyiv region (1905, 1907), the first and second volumes of Ukrainian Folk Songs from 
the Repertoire of the Ohmativ Choir (1906). There were 54 samples of different genres, cantata 
Beating Thresholds by Shevchenko verces signed on folk tunes. From 700 examples recorded by 
P. Demutsky, 200 were from Okhmativka.

Today the examples of folk polyphony, fixed by P. Demutskyi, represent the world of H. Virio-
vka State Ukrainian Folk Choir, managed by A. Avdievskyi.

Keywords: Porfyriy Demutskyi, authentic folklore, execution folklore, polyphony, support-
ing voices.
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УДК 78.071.1(477)Рев+7.036.2 Ольга Кушнірук 
(Київ)

ЛЕВКО РЕВУЦЬКИЙ ТА ІМПРЕСІОНІЗМ

У статті висвітлено стильові пошуки Л. Ревуцького в ранній період творчості та їх пере гуки 
з імпресіонізмом. На прикладі кількох творів доведено своєрідність застосування  Ревуцьким 
стилістики імпресіонізму («Щороку», «Галицькі пісні», Друга симфонія).

Ключові слова: Л. Ревуцький, імпресіонізм, стиль, українська музика.

В статье освещены стилевые поиски Л. Ревуцкого в ранний период творчества и точки их 
пересечения с импрессионизмом. На примере нескольких произведений показано своеобразие 
применения Ревуцким стилистики импрессионизма (хоровая поэма «Щороку», «Галицкие пес-
ни», Вторая симфония).

Ключевые слова: Л. Ревуцкий, импрессионизм, стиль, украинская музыка.

The article highlights the stylish searches by L. Revutskyi in early period and their persuasions 
with Impressionism. Originality of impressionistic features using by Revutskyi are represented by 
way of example of several works (Every Year, Halytski Songs, Second Symphony).

Keywords: L. Revutskyi, Impressionism, style, Ukrainian music.

Обраний кут зору у сприйнятті творчої спадщини Левка Ревуцького авторку статті 
цікавить ще з початку 1990-х років у зв’язку з написанням спершу дипломної робо-
ти у Львівській державній консерваторії, а згодом – кандидатської дисертації «Риси 
імпресіонізму в українській музиці: джерела, прояви, тенденції розвитку», підготов-
леної під час навчання в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Рильського НАН України. Науковим керівником був професор, 
доктор мистецтвознавства Антон Іванович Муха. Захищена 1996 року, ця дисертація 
на прикладі імпресіонізму поставила питання стильової атрибуції української музики 
в аспекті засвоєння європейських стилів, що на той момент було зроблено вперше і 
стимулювало цілу низку досліджень такого роду.

Поміж «героїв» дисертації опинився Левко Ревуцький, чий ранній період творчості 
належить до першої третини ХХ ст., показової на стильовий плюралізм, швидкоплин-
ність мистецьких орієнтирів, багатобарвність авторських захоплень. Оприлюднення 
результатів дослідження відбулося у статтях [5; 6; 7], виступах на конференціях в 
Україні.

Нині вже можна стверджувати про ширший вимір популяризації наукових резуль-
татів про український музичний імпресіонізм. Зокрема, 2011 року під час Наукових 
читань Міжнародного музичного фестивалю ім. І. Солертинського (Вітебськ, Біло-
русь) [3], того самого року на Міжнародній конференції «Російська і радянська му-
зика: переосмислення і відкриття наново» (Дарем, Велика Британія) [4] та 2014 року 
на Міжнародній конференції «Модернізація в музиці Східної Європи (1900–1940): 
перспектива паратактичного компаративізму» (Вільнюс, Литва) [14], музичну гро-
мадськість із різних країн було поінформовано про імпресіо ністські пошуки в україн-
ській музиці.

Левко Ревуцький навчався композиції в Київській консерваторії у класі Р. Глієра, 
проте вирішальними чинниками у формуванні його як композитора виявилися атмо-
сфера родинного дому і знайомство з М. Лисенком (1903). Ось як про спілкування 
з ним пізніше згадував сам Ревуцький: «Будучи його учнем по класу фортепіанної 
гри, я перейняв багато чого, що істотно відбилось на моїй роботі по створенню фор-
тепіанних творів. Далеко пізніше позначився вплив Лисенка на моїй композитор-
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ській роботі в галузі побудови мелодики, яка стала доходити до мене через творчість 
 Лисенка» [11, с. 7].

Не можна твердити про випадковість з’яви імпресіонізму у творчості українських 
митців. У Західній Україні потужним чинником виступив вплив чеської («празької») 
школи в особі Вітезслава Новака, чий клас композиції закінчили В. Барвінський, 
М. Колесса, Н. Нижанківський, С. Туркевич-Лукіянович, Р. Сімович. На Наддні-
прянщині найголовнішу роль у цьому відношенні відіграло концертне життя і діяль-
ність АСМ, де брав активну участь і Л. Ревуцький. Так, протягом 1920-х років афіші 
київських концертів рясніли творами К. Дебюссі, М. Равеля, С. Скотта, О. Респі-
ґі, М. де Фальї, А. Казелли, І. Альбеніса (виконували диригенти Л. Штейнберг, 
А. Маргулян, піаністи Г. Беклемішев, С. Тарновський, Генр. Нейгауз, В. Горовиць, 
дует Б. і Р. Вольські, Г. Коган, з Росії А. Боровський, з Іспанії Х. Ітурбі, співачки 
М. Калиновська, З. Лодій, з Ленінграда А. Кернер). Позитивно оцінюючи сольний 
виступ С. Тарновського, критик і композитор М. Шипович влучно зауважив особ-
ливості авторського письма французьких майстрів: «Музику французів побудовано, 
головно, на внутрішніх звучаннях, на гармонії, їхня мелодія часто втрачає точність 
обрисів, в їхніх творах переважає елемент настрою» [13, с. 238]. Прик метним фактом 
є тогочасний друк Державним видавництвом України деяких фортепіанних творів 
британського імпресіоніста С. Скотта.

Популярністю серед широких кіл інтелігенції користувалися музично-історичні 
лекції-демонстрації Г. Беклемішева, присвячені сучасній музиці (1923–1926). Після 
1924 року до Києва з лекцією-демонстрацією про французьких імпресіоністів приїж-
джав А. Альшванг. Кілька композицій Дебюссі, Равеля включила до свого реперту-
ару в 1925 році хорова капела «Думка» під орудою Н. Городовенка. За свідченнями 
Я. Юрмаса, музику французьких імпресіоністів того року в Києві виконували досить 
часто. Зокрема на вечорах фортепіанних дуетів (серед учасників – В. Горовиць і 
Генр. Нейгауз) прозвучали переклади партитур «Дафніса і Хлої», «Іспанської рапсо-
дії» М. Равеля, «Іберії», «Сирен» К. Дебюссі та ін. [10].

Опора Ревуцького на національні традиції української музики, з одного боку, 
прагнення збагатити її здобутками сучасного європейського мистецтва – з другого, 
і визначили творчі пошуки молодого митця. Творчість Ревуцького 20-х років, що 
увінчалася рядом зразків неперехідної мистецької вартості, засвідчила плідність цих 
пошуків. З усіх напрямів сучасної музики, очевидно, найближчим тонкій, мрійливій 
натурі композитора виявився імпресіонізм.

Яскравий вплив імпресіоністичної палітри на музичну мову Ревуцького, зокрема в 
ділянках гармонічного й фактурного мислення, виразно простежується у першій час-
тині вокально-симфонічної поеми «Щороку» op. 6 на вірші О. Олеся – «Зима» (1923). 
Поема О. Олеся пройнята захопленням від споглядання зимового пейзажу. Це зна-
йшло відображення в багатій палітрі порівнянь і метафор, за допомогою яких розкри-
вається невимовно прекрасний світ природи. Так, сніг у поета асоціюється зі «свит-
кою з найбілійшої вовни», «білим пухом, що розкидали гуси», «вишневим цвітом», 
«розкиданими ряднами й полотнами», «ковдрою білою», «мукою» («з неба мірош-
ник, руки простягши над нею, сіяв крізь хмари муку»). Зима в Олеся – «багатирка 
свавільна і горда <...> зі станом дівочим». Мороз – це ніби «парубок, в’ється <...>, 
стискує руки і в щоки цілує». Поряд з такими порівняннями, що спираються на кон-
кретні реалії побутового життя, є рядки, овіяні таємничими символами, загадковістю 
щорічного сну природи:

Снились їй ночі в серпанках сріблястих,
Зорь тихосяйні лампади,
Крики пташечі, зітхання вітрів,
шелест шовковий степів неоглядних...
Ось вони стеляться, стеляться, стеляться...

http://www.etnolog.org.ua

І
увінчалася рядом зразків неперехідної мистецької вартості, засвідчила плідність цих 

І
увінчалася рядом зразків неперехідної мистецької вартості, засвідчила плідність цих 

усіх напрямів сучасної музики, очевидно, найближчим тонкій, мрійливій Іусіх напрямів сучасної музики, очевидно, найближчим тонкій, мрійливій 
натурі композитора виявився імпресіонізм.Інатурі композитора виявився імпресіонізм.

Яскравий вплив імпресіоністичної палітри на музичну мову Ревуцького, зокрема в ІЯскравий вплив імпресіоністичної палітри на музичну мову Ревуцького, зокрема в 
ділянках гармонічного й фактурного мислення, виразно простежується у першій часІділянках гармонічного й фактурного мислення, виразно простежується у першій час
тині вокально-симфонічної поеми «Щороку» Ітині вокально-симфонічної поеми «Щороку» 

Олеся пройнята захопленням від споглядання зимового пейзажу. Це знаІОлеся пройнята захопленням від споглядання зимового пейзажу. Це зна
йшло відображення в багатій палітрі порівнянь і метафор, за допомогою яких розкриІйшло відображення в багатій палітрі порівнянь і метафор, за допомогою яких розкри
вається невимовно прекрасний світ природи. Так, сніг у поета асоціюється зі «свитІвається невимовно прекрасний світ природи. Так, сніг у поета асоціюється зі «свит

М
Юрмаса, музику французьких імпресіоністів того року в Києві виконували досить 

М
Юрмаса, музику французьких імпресіоністів того року в Києві виконували досить 

часто. Зокрема на вечорах фортепіанних дуетів (серед учасників

М
часто. Зокрема на вечорах фортепіанних дуетів (серед учасників

Нейгауз) прозвучали переклади партитур «Дафніса і Хлої», «Іспанської рапсо

М
Нейгауз) прозвучали переклади партитур «Дафніса і Хлої», «Іспанської рапсо

Равеля, «Іберії», «Сирен» К.

М
Равеля, «Іберії», «Сирен» К. Дебюссі та

М
Дебюссі та

Опора Ревуцького на національні традиції української музики, з одного боку, 

М
Опора Ревуцького на національні традиції української музики, з одного боку, 

прагнення збагатити її здобутками сучасного європейського мистецтва – з другого, Мпрагнення збагатити її здобутками сучасного європейського мистецтва – з другого, 
і визначили творчі пошуки молодого митця. Творчість Ревуцького 20-х років, що Мі визначили творчі пошуки молодого митця. Творчість Ревуцького 20-х років, що 
увінчалася рядом зразків неперехідної мистецької вартості, засвідчила плідність цих Мувінчалася рядом зразків неперехідної мистецької вартості, засвідчила плідність цих 

усіх напрямів сучасної музики, очевидно, найближчим тонкій, мрійливій Мусіх напрямів сучасної музики, очевидно, найближчим тонкій, мрійливій 
натурі композитора виявився імпресіонізм.Мнатурі композитора виявився імпресіонізм.

Яскравий вплив імпресіоністичної палітри на музичну мову Ревуцького, зокрема в МЯскравий вплив імпресіоністичної палітри на музичну мову Ревуцького, зокрема в 
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Збагачуючи фонічну сторону 
уривка, виразною деталлю постає 
близьке розташування слів із шип-
лячими приголосними: «пташечі», 
«шелест шовковий».

Статичне споглядання пейзажу з 
предметною опорою на український 
побут витворює оригінальний сплав 
національного елементу з рисами 
імпресіонізму. До цього ж прагне й 
композитор у розкритті поетичних 
образів музичними засобами.

У першу чергу барвистою па-
літрою привертають увагу розді-
ли «Наче тут паслися гуси» (соло 
мецо-сопрано) і «Спала природа» 
(соло тенора), які споріднені між 
собою інтонаційними, гармонічни-
ми й фактурними особливостями. 
Основна відмінність між ними – у 
формі: проста тричастинна в епізо-
ді В1, неповна тричастинна в епізоді 
В (замість її репризи введено мате-
ріал з головної партії).

На прикладі вокальної мелодії 
обох епізодів простежується чіт-
ка опора на квадратність. Кожна 
фраза, незважаючи на своє розта-
шування у формі (експозиційний 
чи серединний виклад), охоплює 
чотиритакт. Правда, певною мірою 

це завуальовано ускладненням інтонаційного й ритмічного наповнення теми, а також 
колористичним відтінком супроводу.

Так, перша фраза (2 такти) приведеного восьмитакту охоплює діапазон  квінти, 
заповнений пощаблево. Уведення хроматизму d–des через h у тріольному викладі зба-
гачує образ новим штрихом. Супровід цього уривку взагалі демонструє гармонічну 
екзотичність, котра вирізняє обидва розділи з усієї композиції. Їх побудовано за од-
ним фактурним принципом – витриманий квінтовий чи квартовий орґанний пункт у 
великій октаві, тріолі чвертками по тонах акордів у середньому реґістрі, мерехтливі 
тріолі вісімками, що своїм верхнім контуром окреслюють вокальну мелодію. Осно-
вними гармонічними барвами є великий мажорний нонакорд, зменшений і малий ма-
жорний септакорди (у серединних побудовах малий мінорний септакорд). Характерні 
також чотиритактові зсуви орґанного пункту і, відповідно, усіх верхніх шарів. Для 
прикладу, хід баса в експозиції розділу «Наче тут паслися гуси»: d–es–des–d.

Зрозумілим стає колористичне наповнення саме цих розділів, пов’язане з текстом. 
У першому Ревуцького приваблюють цікаві порівняння. Другий розліл «Спала при-
рода» надихає композитора своєю символічною спрямованістю тематики.

Як уже вище згадувалося, він – цілісний за структурою і являє собою просту три-
частинну форму. Подібно до розділу «Наче тут паслися гуси», де тоніка фактично була 
відсутня, тут вона є, але у вигляді збільшеного тризвука. Така особливість надає їй 
колористичного відтінку, послаблюючи функціональну роль як опори (такти 162–168).

Звертає на себе увагу в порівнянні з вищерозглянутим розділом інтонаційна усклад-
неність вокальної теми й відносна спрощеність супроводу (в експозиції). Так, перша 

Л. Ревуцький.  
«Пісня» з диптиху для фортепіано. 1929 р.
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Так, перша фраза (2ІТак, перша фраза (2
заповнений пощаблево. Уведення хроматизму Ізаповнений пощаблево. Уведення хроматизму 
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1
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1Ф1
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ріал з головної партії).Фріал з головної партії).
На прикладі вокальної мелодії ФНа прикладі вокальної мелодії 

обох епізодів простежується чітФобох епізодів простежується чіт
ка опора на квадратність. Кожна Фка опора на квадратність. Кожна 
фраза, незважаючи на своє розтаФфраза, незважаючи на своє розтаФЕ
літрою привертають увагу розді
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ли «Наче тут паслися гуси» (соло 
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ли «Наче тут паслися гуси» (соло 
мецо-сопрано) і «Спала природа» 

Е
мецо-сопрано) і «Спала природа» 
(соло тенора), які споріднені між Е(соло тенора), які споріднені між 
собою інтонаційними, гармонічниЕсобою інтонаційними, гармонічни
ми й фактурними особливостями. Еми й фактурними особливостями. 
Основна відмінність між нимиЕОсновна відмінність між ними
формі: проста тричастинна в епізоЕформі: проста тричастинна в епізо

, неповна тричастинна в епізоді Е, неповна тричастинна в епізоді 
 (замість її репризи введено матеЕ (замість її репризи введено мате
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фраза (4 такти) охоплює діапазон інтервалу збільшеної квінти (за звучанням), проте 
«діючим» залишається об’єм великої терції g (fisis)–h, інкрустований хроматичними 
модифікаціями щаблів. Внаслідок цього її візерунок має витончено-примхливі обри-
си. Фортепіанна партія зберігає свій неспішно-заколисний плин, який створюється 
за допомогою м’якого погойдування тріольного рисунка на інтонаціях збільшеного 
тризвука, малого увідного секундакорду.

Середня частина не вносить суттєвого контрасту. Тут з’являється фактурно-гармо-
нічний образ, відомий з розділу «Наче гуси». І, власне, принципом розвитку матері-
алу стає зсув кожного чотиритактового блоку: мелодія басового голосу cis–d–c–cis.

Реприза цього розділу вбирає в себе ознаки і середини, і експозиції. Тріольне ко-
ливання останньої доповнюється розвиненим басовим голосом та інтонаціями теми 
у верхньому шарі фактури. Вертикаль, окрім вже знайомого збільшеного тризвуку, 
збагачена звучанням великого мінорного й малого ввідного септакордів.

Цікавою з погляду колористики є хорова тема-вигук «Снігу, ой снігу якого!», що 
пронизує собою весь твір. Зачудування образом зими композитор передає за допомо-
гою свіжої барви – міксолідійського ладу. Яскравий фонізм вертикалі забезпечує мін-
ливість тональних устоїв – після тонічної терції Es-dur уводиться квінта VI щабля, 
який своєю домінантовою квінтою закріплюється в значенні тоніки, що відтінена VII 
мінорним тризвуком (його мінорна терція – це VII щабель міксолідійського ладу Es).

Таким чином, застосування колористичної ладо-гармонічної і фактур ної палітри, 
на яких виразно позначилися впливи імпресіоністичної музичної мови, допомогли 
композиторові створити напрочуд поетичну, багату тонкими відтінками почуттів і на-
строїв музичну картину-пейзаж.

Наступним важливим кроком в індивідуальному засвоєнні Л. Ревуцьким досвіду 
імпресіоністів можна вважати його обробки народних пісень. Як кожний український 
композитор, Ревуцький глибоко цікавився цим жанром (очевидно, чималу роль тут 
відіграв і вже згаданий безпосередній вплив особистості М. Лисенка).

Цикли обробок Ревуцького 1920-х років «Сонечко», «Козацькі пісні», «Галицькі 
пісні» належать до найкращих здобутків у цьому жанрі. Дослідниця його творчості 
В. Кузик уважає їх узагалі «етапним явищем української музики» [2, с. 38]. У них 
Ревуцький висвітлює образно-інтонаційне багатство народної пісні засобами сучас-
ної йому музичної мови. Особливо важливу роль у розвитку образного змісту пісні 
відіграють барвистість гармонії та оркестрово-тембральне трактування фортепіанної 
партії, широке використання виражальних можливостей фактури.

Найбільш показовими щодо цього є «Галицькі пісні» (1926). Свіжі, сміливі гар-
монічні барви, зіставлення в межах однієї обробки різноманітних фактурних плас-
тів, вплетення в музичну тканину тонких звукозображальних деталей, що водночас 
сприяють поглибленню, психологізації образу, – все це свідчить про творче засвоєння 
Ревуцьким досвіду композиторів-імпресіоністів.

Так, в обробці «На вулиці скрипка грає», відштовхуючись від конкретності по-
етичного тексту, композитор наслідуванням гри народних музиќ створює у вступі 
яскраво колористичний фактурно-гармонічний пласт.

Чергування «порожніх» квінт a–e на відстані двох октав разом із квінтовим ходом 
d–a (такт 1) підкреслюється терпкістю співзвуччя b–d–c у другому (від устою a це 
фриґійська терція з великою ноною). А все це разом і викликає колоритні асоціації з 
грою народних музиќ. Цікавою є гармонізація мелодії у 3-й строфі, що ускладнюєть-
ся несподіваними гармонічними знахідками з особливим наголошенням барви велико-
го мажорного септакорду.

Важливою є й неоднозначність ладового «тлумачення» народної мелодії у першій, 
третій строфах – у фриґійському ладі від а (1-ша), іонійському від f (3-тя).

Велику роль у розкритті основного образу відіграє гармонічна барва й у наступ-
ній обробці «Я в квартироньці сиджу». Загальний настрій пісні – відчуття прихо-
ваного трагізму, безнадії очікування милого, що навряд чи повернеться додому, – 
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підсилюється  гостро дисонуючим спів звуччям, наприклад, cis–f–g–a (такти 4, 6) чи 
терцевий рух по хроматизму в тактах 14, 16 у низхідному напрямку, ускладнений 
звучанням великого мажорного нонакорду з пропущеною квінтою.

Психологічна кульмінація пісні на словах «та чи ся поверне» підкреслюється за-
стигло- статичним (таким улюбленим у імпресіоністів) ланцюжком паралельних тризву-
ків з виділеною чистою квінтою в лівій руці, що рухаються спочатку вгору по щаблях 
фригійського ладу (від а), а потім так само пощаблево повертаються назад до вихідної 
точки. Той самий рух паралельних акордів використовує композитор і наприкінці тво-
ру – на тонічному басі fa проходить висхідний ланцюг квартсекст акордів по хроматиз-
му в середньому голосі до збільшеного тризвука на VI щаблі з розв’язанням у тоніку.

Важливе місце в розкритті образу посідає фактура. Протягом розгортання однієї 
строфи тричі змінюється фактурний план фортепіанної партії, щоразу уточнюючи 
той чи інший відтінок тексту. Так, на зміну початковій підголосковій співучій полі-
фонії приходить декоративне arpeggiato акордових вертикалей. Наступна ж фортепі-
анна прелюдія-перегра об’єднує два різні, протилежні за спрямуванням пласти: тонке 
філігранне мереживо шістнадцяток у правій руці, що із дзвінкої 4-ї октави,поступово 
кружляючи, спускається вниз, і широкі басові ходи лівої руки, що, навпаки, з вели-
кої октави піднімаються вгору, змикаючись у межах однієї октави з партією правої 
руки. Таким чином, і фактурний план з його різким протиставленням реґістрів, щіль-
ністю музичної тканини сприяє посиленню драматичності основного образу: коротко-
часний вихід за межі замкненого квадрату «квартироньки», що наче слідкує за летом 
думки героїні, підкреслює наступне повернення до «тісноти» обмеженого замкненого 
простору, поглиблюючи безвихідь загального настрою пісні.

Однією з найдосконаліших, найдовершеніших у циклі є обробка «Як ми при-
йшла карта». В основу її покладено пісню про рекрутську долю, що змальовує драму 
молодого хлопця, якого розлучають із рідними. Настрій твору пронизаний відчаєм, 
глибокою скорботою, і водночас, стриманістю ліричного висловлення.

Протягом трьох строф відбувається наскрізний розвиток образу – від стриманості 
першого сприйняття біди через відчай до пригніченості. Фортепіанний вступ уводить 
у трагічно згущену атмосферу твору. Його, як і наступні розділи, побудовано на ін-
тонаціях вичленованої з мелодії поспівки – «скорботного» пощаблевого ходу. Одразу 
помітне прагнення автора драматизувати його введенням хроматизмів.

У першій строфі підкреслено лише найдраматичніші моменти тексту. На словах 
«Став я свого неня» та «Ой неню мій, неню» з’являється низхідний паралельний 
акордовий рух по хроматичних півтонах, ланцюжок септакордів. Кульмінацію («Йди 
за мене служить на ту войну») підсилює своєрідна тоніка – суміщення тризвуків VI і 
I щаблів. Як стверджує А. Поставна, типова для камерних п’єс Ревуцького [8, с. 52].

Якщо у 1-й строфі драматизація мала епізодичний характер, то у 2-й стала про-
відним принципом у формуванні тканини. Так, драматично насичене звучання на 
словах «Ніхто не заплаче» створено завдяки послідовності альтерованих септакордів 
і неаполітанського нонакорду.

Значна драматизація пісні у другій строфі відбувається також через переосмис-
лення жанрового начала у фортепіанній партії. Імітуючи інструментальні скрипкові 
награвання, типові для чардаша (ламані октави у правій руці), Ревуцький надає їм 
абсолютно нового характеру, насичуючи виразними низхідними «стогнучими» хрома-
тичними ходами. Так, звуко зображальність водночас служить психологізації і драма-
тизації образу пісні.

Це особливо підкреслює і 3-тя строфа, в якій зміна фактури, як і в попередній, без-
посередньо викликана поетичним текстом («А одна заплаче...»). В організації форте-
піанної партії співдіють два фактурні пласти: розмірене staccato шістнадцяток лівої 
руки, що у 1–2-й октавах на pp наче зображають падіння прозорих крапельок-сліз, і 
кружляння дрібно орнаментованої остинатної фігури в правій руці, що насичена се-
кундовими інтонаціями стогону, оплакування. Поєднання цих двох планів і створює 
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образ застиглого кружляння в замкнутому колі безнадійних думок героя, підсилює 
загальний настрій відчаю.

Таким чином, «Галицькі пісні» Л. Ревуцького – яскраве свідчення прагнення 
композитора поєднати народні мелодії з досягненнями сучасного композиторського 
 письма, засобами якого, насамперед ладо-гармонічними й фактурними, було розкрито 
найтонші нюанси психологічного підтексту пісні.

Дві провідні лінії, знайдені композитором у вокально-симфонічній поемі «Що-
року» й «Галицьких піснях», – з одного боку, замилування красою рідної природи, 
поетичне змалювання чудових пейзажних картин, з другого – нове переосмислення 
народнопісенних джерел, висвітлення їх крізь призму свіжих виражальних засобів – 
органічно злилися, поєдналися в його Другій симфонії, що по праву вважається вер-
шиною творчості Ревуцького.

Про концепцію та образний світ Симфонії написано чимало, і їх у різних роботах 
інколи освітлено з позицій кон’юктури часу. Певним чином націлював на це й девіз 
«Будуймо», під яким Ревуцький подав Симфонію на конкурс до річниці революції, 
що дало підстави для вульґаризованого тлумачення образності твору. Одначе, без-
перечно, Симфонія виходить за рамки спрощеного трактування. Влучним було спо-
стереження М. Шиповича, сучасника композитора: «<…> автор у цьому творі зумів 
виявити мелодійний талант у розробці матеріалу, смак у гармонічних шуканнях і в 
доборі оркестрових барв, тяжіння до монументальної форми» [12, с. 277].

Одним із ключів розуміння Симфонії, що допомагає розкрити глибину задуму, міг 
би бути аналіз із позицій синтезування національного мислення з імпресіоністичними 
рисами.

Вже образний світ виявляє орґанічність такого поєднання. У ньому образи при-
роди, чарівні картини рідного пейзажу наче зливаються в неподільне ціле з внутріш-
ньо багатим світом людини, і вона не мислить себе поза природою. Чи не той самий 
зв’язок вражає нас у текстах давніх українських народних пісень, увесь розвиток 
сюжету яких будується на постійних паралелях явищ природи й життя людини, де 
дів чина порівнюється з калиною, а парубок – з кучерявим дубом, де подружня ві-
рність уособлюється в парі голубів, а жіноче горе – в образі зозулі...

Ой там на горі, в шовковій траві,
Ой там сиділи в парі голуби.
Із високих гір прилетів сокіл,
Розбив, розлучив з пари голубів...

Так і в Ревуцького: три частини Симфонії – це три різні пейзажні картини, написа-
ні при щораз новому освітленні. Ранок, перші промені сонця, райдугою віддзеркалені 
в краплинах роси... Ніч, змальована м’якими, пастельними тонами... День, сповнений 
соковитих, яскравих барв... Одночасно, це й три пори року – весна, літо, осінь – що в 
народному світовідчутті асоціюються з людським життям: юність, з її першою пробою 
крил; молодість, овіяна чарами й поезією кохання; зрілість, сповнена енерґією праці, 
пожинанням її плодів. Але, перш за все, це й три стани душі: радісно-здивований, 
що із захопленням відкриває для себе світ; спокійний чи ніжно-замріяний, занурений 
у споглядання; енергійно-життєствердний, залучений до загального потоку масових 
веселощів і радощів.

Як досяг цієї орґанічності композитор? Орґанічності людського й природного, 
психо логічного й пейзажного, суб’єктивного й об’єктивного?

Перш за все, завдяки новому підходові до фольклору, пропущеного крізь призму 
імпресіоністичного досвіду.

Як відомо, Симфонію побудовано на народних темах, взятих зі збірки К. Квітки 
«Українські народні мелодії» (за винятком головної партії 1-ї частини) (1922). Вже 
сам вибір народних мелодій засвідчує принципово нове ставлення до фольклорного  
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матеріалу, пошуки в ньому спів-
звучності сучасному музичному  
мисленню. Найбільш цікаво і вра-
жаюче це проявилося в голов ній 
партії 1-ї частини. За визнанням  
Ревуцького, ця тема виникла як 
спогад про веснянку, почуту в 
юності й записану ним у Іржав-
ці, але без слів (у деяких ланках 
помітні інтонації веснянки «Ой 
весна, весниця»). Таким чином, 
«імпре сіоністичне» саме знайдення 
теми як враження від колись почу-
того наспіву. Відзначимо принци-
пові моменти. 

Як м’які переливи барв сприйма-
ються два прозорі акорди вступу. 
Свіжа й хистка гармонічна послі-
довність (IV9–II6

5 у E-dur), м’якість 
оркестрового колориту (2 Cl., Fag., 
Cor., Arpa, V-c.) з весняно-світ-
лою барвою арфи породжують від-
чуття пробудження й очікування. 
А далі, на мерехтливо-вібруючому, 
наче пронизаному струменями по-
вітря тлі фігурацій засурдинених 
струнних вступає в соло фаґота 
тема головної партії. Вона одразу 
ж інтригує своєю загадковістю, 
неоднозначністю. Перш за все – у 
ладовому плані. Мінливість ко-
ливання між двома опорами (dis 

і gis), що лише в кінці прояснюється тональним центром (E-dur), надає їй певної 
невизначеності і, водночас, багатозначності, можливості різного ладового тлумачен-
ня в подальшому розвитку. Так, уже в наступному проведенні в англійського ріжка  
( 1 , такти 7–10) ладова основа ускладнюється, окрім невизначеності тональної опори, 
ще й зсувом на півтону вниз тріольного мотиву.

І так для кожного подальшого проведення теми композитор знаходить щораз нове 
ладове тлумачення і свіжі барвисті нюанси. Друге (канонічне) проведення ( 1 , такт 2) 
розцвічується секстольною фігурою з опорою на малий мінорний септакорд. У роз-
робці (13 , Tranquillo) тема проводиться в натуральному e-moll. А початок репризи вра-
жає політональним ефектом: у темі підкреслюється опорний тон g, тоді як фігурації 
супроводу звучать у a-moll.

Так само оригінальна й інтонаційна структура теми. В основі її шеститактового 
періоду – коротка двотактова поспівка-мотив, що далі варіантно обігрується в обсязі 
зменшеної квінти. Вузький діапазон  п’ятизвучного мотиву пов’язаний з архаїчними 
пластами обрядового фольклору. Заразом його організація – внутрішня варіантна 
змінність, певна «відкритість» форми (незважаючи на загальну тоніку) – приховує 
в собі великі можливості для подальшого варіантного розвитку й розширення звуко-
вого «простору» теми. Її мінливій багатозначності сприяє й примхливість ритміки з 
постійним зміщенням акцентів у середині тактів.

Друга тема (побічна партія) більш земна за своїм характером, структурно й то-
нально чітко окреслена. Одначе і її Ревуцький збагачує барвистим штрихом: поряд 

Обкладинка Концерту для фортепіано 
з оркестром F-dur Л. Ревуцького  
(Київ : Музична Україна, 2013)
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з натуральним V щаблем співіснує його понижений варіант (gis, g), що подається в 
характерному виконавському мелізмові (мордент). Соковите її гармонічне наповнення, 
що підкреслює важливі мелодичні опори й кульмінацію теми. Так, смисловий (опор-
ний) звук fis в обох випадках підтримується зменшеним септакордом, а кульмінація і 
її спад (такти 5–7 теми) – нонакордом, малим мажорним септакордом.

Таким чином, вже в самій будові тем – ладовій, інтонаційно-структурній, рит-
мічній – закладено принципи подальшого розгортання музичних образів, а саме: їх 
колористичне варіювання, постійне переосмислення ладо-гармонічними, фактурними, 
динамічними, ритмічними змінами. Власне, завдяки цьому варіантному перетлума-
ченню основні образи й постають щоразу в новому освітленні, створюючи широку 
гаму настроїв і почуттів, що постійно коливаються між поетичним спогляданням при-
роди й пристрасним світом людських почувань.

У цьому, окрім вищеназваних, велику роль грає й темброве варіювання. Образний 
зміст тем щоразу міняється, пов’язуючись із конкретним тембром інструмента. Так, 
невизначену загадковість головної партії в початковому проведенні підкреслює тембр 
фаґота: його звучання в середньому регістрі позбавлене гострої характерності. На-
ступна поява теми в канонічних перегуках кларнета й англійського ріжка явно набу-
ває «пленерного» характеру (цьому сприяє і плавне коливання фігурацій струнних). 
Інтонування ж її у високому, напруженому регістрі струнними одразу переключає 
«дію» у внутрішній світ людських почуттів: тема набуває пристрасності схвильовано-
го висловлювання.

І так протягом усієї 1-ї частини: взаємодія різних виразових засобів у варіант-
ному переосмисленні одразу створює надзвичайно пластичну тканину, у якій 
«об’єктивне» переходить у «суб’єктивне», пейзажність змінюється психологіз-
мом внутрішнього світу людини. Особливо вражає майстерність таких переходів 
у розробці. Показовим щодо цього є епізод Tranquillo, 13 . Після напруженої куль-
мінації звучність спадає, і на тлі витриманих акордів спокійно-розважливо у віо-
лончелей і контра басів в a-moll, як зосереджений роздум, розгортається голов-
на партія. І раптом – несподіване переключення в інший план, інший часовий  
вимір (14). Інтонації головної партії розчиняються у плинних, повітряних пасажах 
флейти на фоні мінорного кварсекстакорду, збільшеного тризвука, великого мажор-
ного септакорду. Це – ніби зупинена мить і зачудування нею, що, як смислова арка, 
поєднується з аналогічним матеріалом коди. Її характер – прозорий і просвітлений, 
плавні фіґурації по збільшеному тризвуку й зменшеному септакорду ніби розріджу-
ють атмосферу «танучими» звуками.

Друга частина Симфонії – Adagio – яскрава мальовнича картина: нічний пейзаж, 
осяяний мерехтінням місячних променів. Перший розділ відзначається ілюзорною 
стереофонічністю звукової тканини, що досягається за допомогою унісонів на відстані 
двох октав. Спочатку це – тремолююче тло високих струнних, на яке накладається в 
такому самому розташуванні унісонний виклад теми у флейти й фаґота.

Звертає на себе увагу фантастичний колорит тремолюючого унісону. Значною мі-
рою він спричинений застосуванням частини цілотонового звукоряду (у тональності 
c-moll із фригійським відтінком мелодія від домінанти йде вниз) і мелодичного мінору 
(звук g як тимчасова тоніка). На думку М. Бялика, такий «своєрідно використаний 
засіб оспівування тонічної квінти властивий українським епічним наспівам, зокрема 
думам. Фригійський лад, елементи якого також наявні в мелодії на початку, при-
таманний українським ліро-епічним мелодіям. І в цьому – специфічно український 
колорит даного уривка» [11, с. 141].

Ладова основа теми бітонікальна (Es-dur і g-moll) і містить ті самі ладові «мерех-
тіння» (поряд з натуральними вживаються понижені або підвищені щаблі). На коло-
ристичність мелодії теми вказує і Л. Хіврич: «ладова перемінність виявляє себе у да-
ному випадку не через перемінно-функціональний, а лише через лінеарний зв’язок у 
вигляді перемінного звука» [9, с. 161]. Ритмічна структура теми відзначається імпро-
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візаційною свободою руху. Таку особливість підкреслює її фразування: при загальній 
симетричній будові періоду (з двох чотиритактів) всі фрази в середині речення різні 
за своїм розміром і порушують можливу квадратність.

У наступному переході до основної теми 2-ї частини вичленовується початковий 
мотив з «Ой Микито, Микито» ( 25 ). Викладений паралельними великими терціями, 
він вносить ще один імпресіоністичний штрих у цілісне музичне полотно (Ob., Cl.).

Прозорим, з акварельним відтінком, є розвиток теми «Ой там в полі сос на», в яко-
му далекими перегуками, відлунням звучать мотиви початкової теми. М’якістю від-
значається й оркестровка, зокрема в 27 : на легкому, повітряному тлі тремоло струн-
них і glissando арфи репліки дерев’яних духових. Показово, що гармонічна барва 
даного уривку – нонакорд, малий мажорний септакорд.

Третя частина – темпераментно-запальна жанрова картина. В її основі – дві відо-
мі старовинні хороводні пісні-ігри «А ми просо сіяли» та «При долині мак». У них 
композитор підкреслює, перш за все, жанрову, танцювальну, ритмічно-пружну осно-
ву. Тому вже за своїм задумом вона не передбачає використання імпресіоністичних 
засобів. Тут Ревуцький, демонструючи майстерність варіаційної розробки тем, все 
ж користується тими прийомами, що були вироблені класицизмом. Для загальної 
концепції такий фінал видається закономірним. Він логічно завершує поступове про-
яснення задуму: від мінливості образів, їх багатозначності, плинності переходів на-
строїв – у картину природи, почуття – у пейзажну замальовку і до яскравої, чіткої 
жанровості в життєствердній енергії фінальної заключної сцени. Проте, на противагу 
попереднім, ця частина найменш оригінальна за музичною мовою.

Таким чином, перша й друга частини дають яскравий приклад органічного синтезу 
народних джерел з багатою палітрою імпресіоністичних виражальних засобів: ладовою 
своєрідністю й розмаїттям ладових утворень, мінливістю, мерехтливістю опорних тонів 
(терміни «ладова мінливість» або «ладова вібрація» за В. Золочевським); свободою мет-
рики й примхливою імпровізаційністю ритміки; колористикою гармонії з наголошен-
ням великого мажорного нонакорду й ланцюжками паралельних співзвуч. Різноманітно 
застосовані прийоми імпресіоністичного оркест рового письма – особливе акцентування 
тембрів дерев’яних духових, широке вживання divisi струнних, милування ніжними 
барвами арфи; багатопланова організація оркестрової тканини з «педалями», прозо-
рими тремолюючими фонами, просторовими ефектами завдяки охопленню широкого 
діапазону без заповнення середини. Про вплив імпресіоністичної естетики свідчить 
і трактування форми. Так, статична картинність спостерігається в замкненій концен-
тричності 2-ї частини. Та й у 1-й – сонатному allegro – помітна та сама симетричність 
будови внаслідок обрамлень-вкраплень згаданих «пейзажних», наповнених диханням 
повітря просторових ефектів (фрагменти у вступі, середині розробки та коді).

Таким чином, Друга симфонія Л. Ревуцького, де композитор досягає синтезу імп-
ресіонізму з українським національним осердям, стала переконливим свідченням зрі-
лості українського музичного мистецтва, його співзвучності провідним тенденціям 
світової музики.
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SUMMARY

The article highlights the stylish searches by L. Revutskyi in early period and their persua-
sions with Impressionism. Describing artistic and cultural context of the first decades of the 20th 
century, the author concludes pattern perception of Ukrainian composers’ style of Impressionism. 
Through the activities of the Association of Contemporary Music, widely popularized novelty of 
Western art, was acquainted with the new trends of composition techniques. Determinant for 
its renewal in Western Ukraine was artists studying in European cities. Originality of impres-
sionistic features using by Revutskyi are represented by way of example of several works (Every 
Year, Halytski Songs, Second Symphony). In particular, in the areas of harmony and texture its 
echo has been clearly seen in the first part vocal-symphonic poem Every Year, op. 6 by poem of 
O. Oles – Winter (1923). Revutskyi arrangements of Ukrainian folk songs, for example, Halytski 
Songs (1926), we can consider as the next important step by him. 

Fresh harmony, matching of various texture layers within the same processing, interweaving 
of picturesque details to the music texture that simultaneously deepens image – all this reflects 
the creative assimilation of Revutskyi experience in Impressionism. Two major lines found in the 
composer’s vocal-symphonic poem Every Year and Halytski Songs were the admiration with the 
beauty of native nature, poetic depiction of beautiful landscape paintings and new rethinking of 
folk-song sources through the light of fresh means of expression – seamlessly blended, merged into 
his Second Symphony.

One could also find characteristic of Impressionism means of expression: originality and di-
versity of modal structures, variability of basic tone; freedom of rhythmic structures; colouring 
harmony with emphasis on dominant major ninth chord and chains of parallel harmonies; special 
emphasis on woodwind timbres, extensive using divisi strings and delicate colours of harp; multi-
faceted organization of orchestral score – pedals, tremolo transparent backgrounds, spatial effects 
due to the inclusion of a wide range without filling in the middle. 

Second Symphony was convincing evidence of the maturity of Ukrainian music, its correspond-
ence to leading trends of modern world music.

Keywords: L. Revutskyi, Impressionism, style, Ukrainian music.
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УДК 78.089.8(477)Фільц Олександра Німилович 
(Дрогобич)

СИНТЕЗ ПОЕЗІЇ І МУЗИКИ  
В СОЛОСПІВАХ БОГДАНИ ФІЛЬЦ НА ВІРШІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

З ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ «КАЛИНА МІРЯЄ КОРАЛІ»

Стаття подає історію створення та музично-естетичний аналіз солоспівів Б. Фільц на 
слова Л. Костенко з вокального циклу «Калина міряє коралі». Висвітлюється співпраця ком-
позитора Богдани Фільц зі своїм незабутнім педагогом – видатним композитором Левком 
Ревуцьким, якому і присвячені ці романси.

Ключові слова: Левко Ревуцький, Богдана Фільц, Ліна Костенко, синтез, поезія, музика, 
романс, співак, концертний репертуар.

Статья представляет историю создания и музыкально-эстетический анализ романсов 
Б. Фильц на слова Л. Костенко из вокального цикла «Калына миряе корали». Освещается 
сотрудничество композитора Богданы Фильц со своим незабываемым педагогом – выдающим-
ся композитором Львом Ревуцким, которому и посвящены эти романсы.

Ключевые слова: Лев Ревуцкий, Богдана Фильц, Лина Костенко, синтез, поэзия, музыка, 
романс, певец, концертный репертуар.

The article presents the story of creation and the musical-aesthetic analysis of the solo-songs 
of Bohdana Fіlts by the lyrics of Lina Kostenko from the vocal cycle Snowball Tree is Trying 
Corals on. The collaboration of the composer Bohdana Fіlts with her unforgettable teacher – an 
outstan ding composer Levko Revutsky, whom these romances are devoted to, is highlighted.

Keywords: Levko Revutskyi, Bohdana Fіlts, Lina Kostenko, synthesis, poetry, music, romance, 
singer, concert repertoire.

Українська камерно-вокальна музика, вбираючи в себе національні фольклорні 
інтонаційно-жанрові елементи ліричної пісні, думи, козацької пісенності, подаючи 
щораз яскравіші прояви тісного зв’язку музики з поетичним словом, характеризується 
появою чималої кількості солоспівів у доробку українських композиторів як у Схід-
ній Галичині, так і Україні загалом. Це яскраво виявлялося у творчості С. Гулака- 
Артемовського, П. Сокальського, О. Рубця, І. Рачинського, М. Лисенка, Я. Степового, 
К. Стеценка, В. Сокальського, представників аматорського спрямування, компози-
торів перемишльської школи, згодом Д. Січинського, О. Нижанківського, Я. Лопа-
тинського. Ці традиції продовжили у своїй камерно-вокальній творчості компози-
тори наступної генерації: В. Барвінський, Л. Ревуцький, В. Косенко, С. Людкевич, 
М. Колесса, Н. Нижанківський, Б. Лятошинський, М. Вериківський, П. Козицький, 
а також сучасні українські автори Г. Гаврилець, В. Годзяцький, В. Губа, Л. Дичко, 
Г. Ляшенко, В. Сильвестров, Є. Станкович та багато інших.

Жанр солоспіву особливо близький і займає вагоме місце у творчості заслуженого 
діяча мистецтв України, лауреатки премій ім. М. Лисенка й В. Косенка, Всеукраїн-
ського конкурсу композиторів «Духовні псалми», стипендіатки Фонду інтелектуаль-
ної співпраці «Україна – ХХІ століття», старшого наукового співробітника відділу 
музикознавства ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, члена НСКУ Богдани Фільц.

Багатобарвна мистецька палітра композитора містить оркестрові твори, фортепіан-
ний концерт, композиції для скрипки, фортепіано, банду ри, ксилофона, гобоя, хоро-
ву музику – від духовних зразків, обробок українських народних пісень, циклів хорів 
для дітей до масштабних кантатних полотен, а також вокальні композиції (романси, 
пісні). У вокальній творчості Б. Фільц, як зазначала дослідниця, доктор мистецтво-
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знавства М. Загайкевич, особливо 
виразно окреслилася винятковість її 
індивідуального музичного письма:  
«щедра мелодичність, розуміння 
природи вокалу, уміння стисло й 
емоційно концентровано розгортати 
музичну думку. Проте не менш іс-
тотною складовою частиною успіху 
є вдалий вибір поетичних творів, 
покладених в основу вокальних ком-
позицій, прагнення глибоко проник-
нути в їх зміст, семантику образів, 
добитися максимальної суголоснос-
ті словесних і музичних компонен-
тів виразності» [2, с. 18]. Камерно- 
вокальний доробок Б. Фільц багатий 
чималою кількістю (понад півсотні) 
солоспівів, вокальних ансамблів. 
Поміж них високомистецькі музич-
ні інтерпретації поезії українських і 
зарубіжних класиків та сучасних ав-
торів – Т. Шевченка, Лесі Українки, 
І. Франка, А. Міцкевича (у пере-
кладі М. Пригари), О. Олеся, П. Ти-
чини, М. Рильського, В. Сосюри, 
Д. Павличка, В. Симоненка, С. Гор-
динського, С. Майданської, Т. Сав-
чинської, Ф. Малицького, М. Пет-
ренка, С. Жупанина, П. Воронька, 
І. Кутеня, О. Маландія, В. Терещен-
ка, Г. Канич.

27 лютого 2013 року в Колонному залі ім. М. Лисенка Національної філармонії 
відбулася презентація вокального циклу Б. Фільц «Калина міряє коралі» для сопра-
но на слова видатної поетеси сучасності Ліни Костенко. Виконавцями були співачка 
Ольга Чубарєва й піаністка Неліда Афанасьєва, яка стала ініціаторкою й авторкою 
філармонічного мистецького проекту «Великі поети в музиці». У програмі цього про-
екту відбувся концерт вокальної музики на вірші Л. Костенко у двох відділах: у пер-
шому прозвучали вокальні цикли Д. Клебанова та І. Кириліної, у другому – цикл 
«Калина міряє коралі» та ще два цикли Б. Фільц («Весняний цикл», «Осінні на-
строї») для дитячого хору у виконанні Великого дитячого хору Національної радіо-
компанії України. Того самого року цикл «Калина міряє коралі» в тому самому ви-
конанні прозвучав 26 травня в камерному концерті ХХІV Міжнародного фестивалю 
«Музичні прем’єри сезону» Київської організації Національної спілки композиторів 
України. Присвячено вокальний цикл «Калина міряє коралі» славетному композито-
рові, академіку Левкові Ревуцькому.

Слід наголосити, що Л. Ревуцький був науковим керівником Б. Фільц під час 
її навчання в аспірантурі при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етногра-
фії АН УРСР (тепер Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського НАН України) у 1959–1962 роках. Про свої незабутні враження 
від спілкування з Л. Ревуцьким композитор пише з винятковою пошаною і захоп-
ленням у новому матеріалі з нагоди 125-річчя від дня народження митця: «Незабут-
ній Левко Миколайович Ревуцький завжди виринає в моїй пам’яті як найрідніша лю-
дина – світла, делікатна, дуже доброзичлива і шляхетна, сповнена любові до музики  

Обкладинка Вокального циклу Б. Фільц 
на слова Л. Костенко «Калина міряє коралі» 

(Дрогобич : Посвіт, 2013)
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і людей. Я щаслива, що доля подарува-
ла мені можливість пізнати її ближче, 
стати його аспіранткою і систематично, 
протягом усіх років навчання у нього 
поглиблювати свої знання в галузі тео-
ретичних проблем музичної творчості, 
і то не тільки як музикознавець, але й 
у чисто практичній площині – як ком-
позитор» [6, с. 40]. «Передусім це сто-
сується мого тодішнього безпосередньо-
го палкого бажання знайти конкретні 
шляхи оновлення і розширення стильо-
вих індивідуальних особливостей у моїй 
власній композиторській творчості, зба-
гачення її образної палітри, у чому за 
зразок мені правило вивчення розмаїття  
гармонічно-поліфонічних комплексів 
його музики, з якою він мене постійно 
знайомив. Значною мірою це стосува-
лося його майстерних хорових і соль-
них обробок українських народних 
пісень, аналіз яких входив у розділи 
моєї дисертації “Методи хорових об-
робок українських народних пісень у 
творчості українських радянських ком-
позиторів» [5]. «Мені здається, що за-
вдяки досить тривалому спілкуванню з 
цим Великим педагогом, одухотвореним 

Майстром творення шедеврів різножанрової української національної музики і врешті 
прекрасною благородною Людиною, наділеною найвищими чеснотами і моральними 
якостями та багатством Великої Душі, мені вдалося багато чому навчитись у нього 
і певною мірою засвоїти його мудрі поради. Тож все життя я згадую його із щирою 
любов’ю і вдячністю за науку та щедрість подарованих мені знань» [6, с. 45].

Не менш вражаючою і незбагненною є історія написання першого солоспіву «Не 
час минає». Як згадує Богдана Михайлівна, прочитавши вірші Ліни Костенко, вона 
захопилася глибиною філософського змісту одного з них:

Нехай підождуть невідкладні справи,
Я надивлюсь на сонце і на трави,
Наговорюся з добрими людьми,
Не час минає, а минаєм ми…

Одразу з’явився романс, де в «останній фразі наведеної першої строфи сконцен-
тровано головний висновок роздумів поетеси про час людського життя і його неми-
нучість проминання: “Не час минає, а минаєм ми”» [6, с. 45]. Ця фраза й визначила 
назву цілого солоспіву, який композитор, не відкладаючи, записала на нотний стан 
і подумки звернулася до свого мистецького наставника Левка Миколайовича, який 
напевно б схвалив і вибір поетичного тексту, і його музичне прочитання. Увечері 
30 березня 2002 року після детального запису твору авторка музики зателефонувала 
дослідниці творчості Л. Ревуцького Валентині Кузик і поділилася своїм творчим на-
бутком. Після нетривалої паузи В. Кузик сказала: «Богдано Михайлівно, це просто 
фантастика! Адже саме сьогодні минуло 25 років від дня смерті Левка Миколайо-
вича!» Тож композитор одразу написала на нотах: «2002 рік. Присвячується світ-
лій пам’яті Л. Ревуцького до 25-річчя від дня його смерті» [6, с. 45]. Цей солоспів 

Вихованці Левка Ревуцького – 
композитори Віталій Кирейко  

та Богдана Фільц. 2007 р.
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 упродовж років виконували відомі співачки Людмила Войнаровська, Марія Байко, 
артист  Маркіян Свято.

Через десятиріччя композитор знову звернулася до поезії Л. Костенко і в перед-
день 125-річного ювілею з дня народження Л. Ревуцького створила вокальний цикл 
для високого голосу (сопрано) «Калина міряє коралі» з присвятою світлій пам’яті 
митця. До нього ввійшли п’ять солоспівів: «Не час минає», «Самі на себе дивляться 
ліси», «Калина міряє коралі», «Спинюся я і довго буду слухать» та «Дощі програють 
по городах гаму». На початку 2013 року було здійснено нову версію першого романсу 
для високого сопрано, адже попередній, написаний 2002-го, був для середнього голо-
су – мецо-сопрано або баритона. Інші чотири солоспіви створено в січні й на початку 
лютого 2013 року.

Поетична канва вокального циклу Б. Фільц – вірші Л. Костенко різних років з 
нового видання «Річка Геракліта» [3]. Це вибрані твори, до яких увійшло понад 200 
вже друкованих поезій, а також близько 60-ти нових віршів. Унікальність цієї збірки 
ще й у тому, що разом з нею вперше вийшов диск, де свої твори читає Л. Костен-
ко. Супроводом поезії стала скрипкова музика у виконанні Мирослави Которович, 
майстерне художнє оформлення книжки здійснив Сергій Якутович, а глибоке дослі-
дження поетичної творчості Л. Костенко подав у післямові літературознавець Дмитро 
Дроздовський.

«Поет і Час», пережиття від інтимної миті буття до самопочуття глобального – на-
скрізний мотив нової книжки Ліни Костенко. Швидкоплинність Часу людина най-
яскравіше відчуває, мабуть, у зміні пір року, і цей природний і життєвий калейдоскоп 
представлено в книжці в чотирьох поетичних циклах: «Осінні карнавали», «Сліпу-
чий магній снігових пустель», «Весна підніме келихи тюльпанів» та «Що в нас було? 
Любов і літо».

Мотивом буття митця пронизано й вокальний цикл Б. Фільц «Калина міряє кора-
лі». Перший солоспів «Не час минає», в основі якого поетичні рядки Ліни Костенко 
з циклу «Що в нас було? Любов і літо», як уже згадувалося, присвячено Левкові 
Ревуцькому. Тут у сплаві поезії й музики художньо осягаються одвічні філософські 
й морально-етичні проблеми часу. Композитор, дедикуючи солоспів своєму педагогу, 
великому майстрові звуків, задумуючись над його величчю і значенням у її житті, 
спонукає і виконавців, і слухачів, вирвавши себе з круговерті сьогочасного життя, 
замислитися й над своїм буттям.

Мелодії солоспіву властиве інтонаційно-ладове багатство: використано елементи 
народної ладовості (гуцульський лад), альтерації, своєрідні колоритні модуляції. На-
писано твір у тональності g-moll (Andante rubato) у формі з рисами імпровізаційності. 
Невеличкий чотиритактовий фортепіанний вступ, заснований на звукових сопілкових 
переливах і мотиві з ознаками й колоритом гуцульського ладу, готує вступ вокальної 
партії. Вона ґрунтується на коротких тритактових побудовах і перегукується з форте-
піанною перегрою, передаючи миті роздуму над плинністю часу, життям та долею. 
Композитор зосереджує увагу на глибокій за змістом фразі «Не час минає, а минаєм 
ми», повторюючи її тричі. Саме тут яскраво проступає спосіб поєднання діатонічної 
горизонталі з вишукано хроматизованою вертикаллю, притаманний творчості Л. Ре-
вуцького, і таким чином здійснюється спроба наближення до спадщини композитора. 
Б. Фільц насичує вишукану мелодію мовними інтонаціями. Фортепіанна партія до-
сить самостійна, майже не зустрічається дублювання мелодії. Перший розділ, як і 
завершальний, побудований на тому самому мелодичному матеріалі й нагадує пісню-
роздум, близьку до ліричних українських народних пісень, майстерні обробки яких 
здійснював Л. Ревуцький.

Серединний епізод Piú mosso (Allegretto), підготовлений фортепіанною інтермедією, 
вносить контраст у спокійну атмосферу міркувань зміною темпу, використанням речи-
тативно-декламаційного розвитку вокальної партії, що імітує годинникове відбивання 
такту. Акордова фортепіанна партія несе гармонічне навантаження  (використання 
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кластерних співзвуч) і одночасно характеризується насиченою дзвоновістю звучання 
(динаміка розвивається до ), підкреслюючи поетичні рядки:

А ми минаєм, ми минаєм так-то,
А час – це тільки відбивання такту.
Тік-так, тік-так… і в цьому вся трагічність.
Час – не хвилини, час – віки і вічність.

Саме на цих рядках формується кульмінація солоспіву, яку завершує фортепіанна 
інтермедія mosso pesante зі звучанням акцентованих тритонових інтервалів. Останній 
розділ нагадує початковий як у вокальній, так і у фортепіанній партіях, темпі й на-
строї, знову повертаючи нас до філософських роздумів над сучасністю, з якої випли-
ває вимір і минулого, і майбутнього.

Композитор здійснила дві версії солоспіву «Не час минає»: для сопрано, що від-
криває цикл, а також для мецо-сопрано або баритона, який опублікований у кінці 
цього нотного видання.

Поетичні рядки «Самі на себе дивляться ліси» із циклу Л. Костенко «Осінні кар-
навали» лягли в основу другого солоспіву в низці п’яти вокальних творів Б. Фільц. 
Золотоосінні пейзажі є, напевно, улюбленими у творчості і поетеси, і композитора. 
У цій живописній звуковій мініатюрі змальовується краса природи як у віршованих 
рядках, так і музичному «озвученні». Мелодична лінія солоспіву (E-dur) вирізняєть-
ся наспівністю, виразністю, гнучкістю з пісенно-аріозними елементами. Форте піанну 
партію у зв’язку з великою роллю пейзажності насичено висхідними пасажами, акор-
довими послідовностями, що імітують пориви вітру, а використання трелей у верхньо-
му регістрі фортепіано на словах «стоїть берізонька – як в іскрах золотих» особливо 
зображально передає мерехтіння золотолистяних блискіток. Музика солоспіву, позна-
чена впливом імпресіоністичної стилістики, передає почуття мрійливості, замилуван-
ня красою чудової картини природи.

Варто зазначити, що вокальний цикл Б. Фільц за структурою несе в собі озна-
ки контрастності, адже після живописного солоспіву «Самі на себе дивляться ліси» 
композитор вводить багатий на каскади подій і емоцій твір «Калина міряє коралі» з 
поетичного циклу Л. Костенко «Осінні карнавали». Розпочинається солоспів доволі 
розгорненим фортепіанним віртуозним вступом, який від початково повільного по-
ступу, при наспівній та імпровізаційній мелодиці (Lento poco rubato, cantabile) через 
прискорення руху, зростання динамічної напруги й фактурне наповнення приводить 
до кульмінаційної вершини (Allegro, ). Цікаво, що музичний матеріал фортепіанної 
прелюдії одразу вводить слухача в образну палітру твору, а швидкоплинні висхідні 
гамоподібні пасажі в партії лівої руки передвіщають думку вірша про шалений темп 
сучасного життя: «А ти летиш по магістралі, / життя – це божевільне ралі». Загалом 
у камерно-вокальній творчості Б. Фільц, як і цьому солоспіві, інструментальні «всту-
пи здебільшого самостійні, подають загальний емоційний “тон” твору або виконують 
функцію своєрідних звукових “декорацій”» [4, с. 17].

В основу солоспіву покладено цікавий розмаїттям образів і глибиною змісту катрен 
(строфа з чотирьох рядків, що містить закінчену думку; чотиривірш) Л. Костенко:

Калина міряє коралі,
А ти летиш по магістралі,
життя – це божевільне ралі.
Питаю в долі:
А що далі?

У солоспіві Б. Фільц він переростає в доволі розгорнену композицію із захопли-
вим діалогом між вокальною й фортепіанною партіями, який зовсім не несе в собі 
конт расту, а радше має взаємодоповнюючу властивість. Вокальна партія розспівна, 
з окремими висхідними стрибками на чисту квінту й малу сексту. Для реалізації 
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метафори-загадки «Калина міряє коралі» – соковиті ґрона ягід як символ України, 
безсмертя роду, пам’яті та життя – композитор використовує багатий ладо-тональний 
план: гармонічний мінор (a-moll), фарби дорійського ладу, відхилення у cis-moll, 
C-dur, D-dur. Для відтворення віршованих рядків «А ти летиш по магістралі / жит-
тя – це божевільне ралі» Б. Фільц залучає каскади хроматизованих пасажів у пар-
тіях обох рук у різних, часто далеких регістрах фортепіано, що сприяє об’ємності й 
просторовості звучання. Саме в цьому солоспіві в партії піаніста зосереджено основні 
засоби для створення музично-поетичного образу. Супровід зручний, «піаністичний», 
хоча й розвинений, віртуозний і вимагає певної технічної вправності. Варто зазна-
чити, що Б. Фільц, чудово володіючи грою на фортепіано, майстерно проставляє у 
складному фактурному викладі аплікатуру для зручності виконання. Елементи му-
зичної тканини просякнуті народнопісенними інтонаціями, проте тут відбувається по-
єднання наспівності й речитативності. У завершенні солоспіву «Калина міряє коралі» 
початковий пісенний матеріал у процесі розвитку і внаслідок драматизації образу 
починає «декламізуватися». Після багатозвучної напруженої фортепіанної перегри 
на мить обривається все звучання й арпеджований висхідний перебір по всій клавіа-
турі приводить до запитального декламаційного мотиву «Питаю в долі: а що далі?». 
У фортепіанній партії композитор застосовує чудовий засіб – утвердження у звучанні 
паралельної мажорної тональності (A-dur), а згодом і у вокальній партії. Така ком-
позиторська знахідка – утвердження переконання про непереможність українського 
духу, кращу будуччину кожної людини та всього народу України.

Наступний солоспів «Спинюся я і довго буду слухать» на текст Л. Костенко з пое-
тичного циклу «Що в нас було? Любов і літо» про довжує пейзажну тематику вокаль-
ного циклу (Andante cantabile, F-dur).

Тонко відчуваючи слово, композитор у своїй камерно-вокальній творчості прагне 
до найтоншого відтворення стилю кожного з авторів тексту, використовуючи харак-
терні музичні інтонації. Чудовим зразком такого синтезу поезії й музики є й солоспів 
«Спинюся я і довго буду слухать». Барвисту картину теплого серпневого дня і красу 
природи Б. Фільц «озвучує» в першому куплеті твору, хоча вже у другому («Та верби 
похилилися додолу, / червоні ружі зблідли на виду, / бо вже погналось перекотиполе / 
за літом – по гарячому сліду») відчувається подих осені через недовготривале відхи-
лення в однойменний мінор (f-moll). Соло співу притаманна свіжість і барвистість гар-
монічної мови, подекуди відчувається наближеність до імпресіоністичного  звукопису, 
у фортепіанній партії трапляється октавне дублювання мелодії та універсальні  
фактурні побудови. Усі ці засоби творять одну милозвучну пейзажну замальовку.

1-й ряд: композитор 
Б. Фільц, 

піаністка Н. Афанасьєва;  
2-й ряд: диригент І. Гамкало, 

співачка О. Чубарєва 
після концерту  

в Національної філармонії 
України. 2013 р.
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Фінальним солоспівом циклу і своєрідною його яскравою оптимістичною кульмі-
нацією є твір «Дощі прогрáють по городах гаму» з поетичного циклу Л. Костенко 
«Весна підніме келихи тюльпанів». Характерною рисою творчості поетеси є те, що 
вона відчуває природу переповненою реальних звучань, сповненою особливого, при-
таманного їй музичного ритму: «вітри гули віолончеллю», «вітри вигравали в трости-
ні дзвінкий ритурнель», «гірських вітрів трагічні вокалізи», «бринить бджолина му-
зика мажорна», «солов’їна арія старанна» і також «дощі прогрáють по городах гаму». 
Б. Фільц вдалося особливо філігранно й блискуче підхопити цей настрій і збагатити 
його чудовою мелодією солоспіву. Наспівна й водночас жартівлива вокальна лінія 
першого й третього куплетів (Allegro agitato) – картина свіжого весняного ранку:

Дощі прогрáють по городах гаму.
Трусне зелені кучері весна.
Педалі днів натисне під ногами
і заспіває пташка голосна.

Насичений фортепіанний супровід у токатному викладі доповнює цю замальовку 
весняного дощу, а зі словами «і заспіває пташка голосна» композитор імітує звучання 
пташиного співу, застосовуючи тріольний рух дрібними тривалостями в партії правої 
руки. Середній період уводить у теплу, мелодійну ауру (Andante cantabile misterioso), 
звучання трелей у прозорому супроводі підсилює таємничість і казковість образу. По-
верненням до попереднього яскравого настрою у репризі й відтворенням у музичній 
тканині образу життєдайного весняного дощу завершується солоспів і весь цикл.

Сфера камерно-вокальної музики у творчості Богдани Фільц багатогранна – це і 
солоспіви, до яких долучився новий вокальний цикл, і, звичайно, вокальні ансамблі 
в супроводі фортепіано: жіночі тріо, які спричинені тісною співпрацею з унікальним 
тріо сестер – Марією, Даниїлою та Ніною Байко – і піаністкою Ярославою Матюхою. 
Як зазначає доктор мистецтвознавства Софія Грица, «для вокального твору потрібні 
перш за все ясність мелодичної лінії і продуманість акомпанементу та, природно, 
творче натхнення. <…> Богдана Фільц є майстром мініатюри. <…> Вроджений ме-
лодичний дар робить її вокальні твори виразними, легкими для запам’ятовування» [1, 
с. 25–26]. Власне, вокальний цикл Б. Фільц «Калина міряє коралі» на слова Л. Кос-
тенко з яскравою мелодійністю і співучістю в поєднанні з філігранністю в галузі 
форми й фактури, витонченістю й виразністю фортепіанного акомпанементу, опорі 
на народнопісенний матеріал, глибоким синтезом поетичного тексту й музики матиме 
вагоме значення в розвитку українського вокального й фортепіанного концертного ре-
пертуару і стане доброю підмогою у справі виховання молодого покоління вокалістів 
і піаністів-виконавців.
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SUMMARY

The article reveals the close creative-scientific cooperation of famous Ukrainian composers 
Levko Revutskyi and Bohdana Filts. He was a scientific adviser during the period of her postgra-
duate study at the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnography of USSR (now M. Rylsky 
Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of Ukrainian National Academy of Sciences) in 
1959–1962. B. Filts has dedicated romances by lyrics of L. Kostenko to her teacher. The story of 
the romance Ne Chas Mynaie / It is not the Time Going creation is very impressive. It happened 
on March 30, 2002, on the day of the 25th anniversary of the death of Levko Revutskyi.

Through the decade and on the eve of the 125th anniversary of the birthday of L. Revutskyi, 
the composer, again turning to the poetry by L. Kostenko, has created a song cycle for high voice 
(soprano) Snowball Tree is Trying Corals on with a dedication to the bright memory of the artist. 
It includes five romances: Ne Chas Mynaie / It is not the Time Going, Sami na Sebe Dyvliatsia 
Lisy / The Forests are Looking at Themselves, Kalyna Miriaie Korali / Snowball Tree is Trying 
Corals on, Spyniusia ya / I will Stop, Doshchi Prohraiut po Horodah Hamu / The Rains will Play 
Scale on the Kailyards. At the beginning of 2013 the new version of the first romance for high so-
prano was made, because the previous, written in 2002, was for the middle voice – mezzo-soprano 
or baritone. The other four solo-songs were created in January and February, 2013.

Keywords: Levko Revutskyi, Bohdana Fіlts, Lina Kostenko, synthesis, poetry, music, romance, 
singer, concert repertoire.
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ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ РЕВУЦЬКИЙ  
І ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ ВЕНЕДИКТОВ: 

ГРАНІ ТВОРЧОГО СПІЛКУВАННЯ

Стаття ґрунтується на спогадах Л. Венедиктова, що висвітлюють маловідомі факти біогра-
фії Л. Ревуцького, аспекти творчої взаємодії композитора і хормейстера. 

Ключові слова: хорова обробка народної пісні, пародія, хорове виконавство.

Статья основана на воспоминаниях Л. Венедиктова, освещающих мало известные факты 
биографии Л. Ревуцкого, аспекты творческого взаимодействия композитора и хормейстера.

Ключевые слова: хоровая обработка народной песни, пародия, хоровое исполнительство.

The article is based on the reminiscences of L. Venedyktov, explaining scantily-known facts of 
L. Revutskyi biography, the aspects of creative intercourse of the composer and the chorus master.

Keywords: choral adaptation of a folk song, parody, choral execution.

Знаковість постаті Левка Ревуцького для розвитку української музичної культури 
ХХ ст. виправдовує прискіпливу увагу до найменших деталей, що висвітлюють різно-
манітні грані неповторної особистості композитора, педагога, патріота, інтелігента, 
людини високих моральних чеснот. Особливого змісту для відтворення образу Л. Ре-
вуцького набувають спогади людей, яким випала нагода спілкуватися з ним, мати 
творчі контакти, спостерігати у повсякденному житті.

Для хормейстера київської опери Льва Миколайовича Венедиктова спілкування 
зі Львом Миколайовичем Ревуцьким відбувалося як у площині життєвих реалій, так 
і сфері віртуальної взаємодії композитора й виконавця – інтерпретатора його твор-
чих задумів.
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Як згадує Л. Венедиктов, їхня 
перша зустріч відбулася під час 
його консерваторського навчання. 
Л. Ревуцький входив до плеяди ви-
датних діячів української музичної 
культури, які в 1940–1950-х роках 
формували обличчя професорсько-
викладацького складу Київської 
консерваторії. Це були Б. Лятошин-
ський, П. Козицький, М. Скоруль-
ський, Е. Скрипчинська, М. Гейліг, 
О. Шреєр-Ткаченко… Л. Ревуць-
кий із часів навчання запам’ятався 
Л. Венедиктову як людина надзви-
чайно інтелігентна і скромна. Ма-
ючи колоритну «козацьку» зовніш-
ність (вуса, папаха), композитор, 
тоді вже народний артист СРСР, 
дуже просто і по-дружньому три-
мався як з колегами, так і зі студентами, на відміну, наприклад, від Б. Лятошинсько-
го, який завжди ходив з портфелем, спілкувався більш офіційно.

На одному зі студентських «академів» Л. Венедиктов диригував твір Л. Ревуць-
кого «Дід іде» із циклу «П’ять українських народних пісень для мішаного хору з 
фортепіано». Твір дуже сподобався завдяки яскравій образності, динамічності, вишу-
каності гармонії, майстерності хорової поліфонії. На запитання, чому композитор не 
дає виконати цей твір якомусь хоровому колективу, Л. Ревуцький відповів: «Та ні, це 
дрібниця». Не очікувана скромність маститого композитора в оцінюванні своєї твор-
чості вразила молодого диригента. А можливо, відіграла роль і в становленні його 
власної професійної етики 1.

На жаль, і сьогодні хор «Дід іде» майже не звучить з концертної естради 2. При-
чини цього криються, можливо, у незвичності композиторського задуму, що аж ніяк 
не вписується в сталі уявлення щодо «традиціоналізму» Л. Ревуцького в царині хо-
рової музики, можливо – у досить високих технічних та естетичних вимогах щодо 
його виконавського втілення. У «Пам’ятних записках» А. Коломійця є згадка про те, 
що сам Лев Миколайович наводив цей твір в курсі аналізу музичних форм як при-
клад «свідомого допущення розриву змісту й форми» – використання складної форми 
для змалювання комічної ситуації, інакше кажучи, застосування в музиці прийому 
пародії-бурлеску. Як аналогію він наводив уривок з опери М. Римського-Корсакова 
«Майська ніч»: фуґато Голови, Винокура та Писаря, що має схожість із подвійною 
фуґою в «Реквіємі» В. Моцарта. Л. Ревуцький не приховував ознак пародійності у 
своєму творі та вказував, що його закінчення за методом письма нагадує фінал іншої 
опери М. Римського-Корсакова – «Сказання про невидимий град Китеж» [1, с. 27].

Утім, незважаючи на пародійне спрямування, «Дід іде» є самобутнім витвором 
композиторської уяви й майстерності. Можна лише дивуватися, як хвацько оперує 
Л. Ревуцький кількома невеличкими темами-поспівками, використовуючи в хоровій 
фактурі імітації, секвенції, фуґато, тему у збільшенні й доповнюючи це все «хуліган-
ською» партією фортепіано з абсолютно несподіваними хроматизмами й модуляціями. 
Твір цікавий також виконавськими нюансами: різкими динамічними контрастами, 
артикуляційними штрихами та акцентами. Можна сказати, що прийом бурлеску, який 
полягає у представленні простих побутових речей на рівні «високих матерій», компо-
зитор використовує одразу у двох спрямуваннях: варіювання народних тем у формах 
класичної поліфонії і переосмислення гумористичної народної пісні в дусі музичного 
модернізму. Не обійшлося й без паралельних квінт, що, як зауважила В. Кузик, «ма-

Лев Венедиктов у юнацькі роки
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буть, не напише жоден композитор, крім українського (бо вони заборонені класичною 
гармонією)» [2, с. 51]. До речі, через оті співставлення в хоровій фактурі паралельних 
квінт і головну тему-поспівку в обсязі тетрахорду «Дід» Л. Ревуцького ніби «передає 
вітання» іншій хоровій обробці народної пісні – «Діду-дударику» М. Леонтовича.

Творчі долі Л. Ревуцького й Л. Венедиктова перетнулися знов у Київському опер-
ному театрі, де вони одночасно працювали впродовж трьох років. Л. Ревуцький това-
ришував із завідувачем театральної бібліотеки. Заходив до нього й тоді, коли вже був 
на пенсії. Хормейстер згадує, як одного разу зустрів Л. Ревуцького на прохідній Теат-
ру. Він сумлінно чекав там свого товариша, навіть не намагаючись увійти в середину, 
використавши заслуги своєї багаторічної співпраці з Київською оперою. Цей випадок 
хормейстер теж запам’ятав як приклад надзвичайної скромності й дисциплінованості 
композитора 3.

Уже багато років по тому Л. Венедиктов знайшов у бібліотеці Театру партитуру кан-
тати-поеми «Хустина» на слова Т. Шевченка (2-га редакція) з дарчим написом автора. 
«Я подумав, якщо композитор подарував театру ноти свого твору, то певно, мріяв, 
щоб у театрі його колись виконали», – ділиться роздумами хормейстер 4. Така нагода 
з’явилася під час концерту, присвяченого 30-річному ювілею роботи Л. Венедиктова 
на посаді головного хормейстера Київської опери, що відзначався влітку 2002 року. 
Твір було представлено хором і оркестром театру, солістами Марією Стеф’юк та Олек-
сандром Дяченком. Виконанням диригував сам хормейстер, який завжди вважав 
«Хустину» «чудовим твором, дуже глибоким за емоційним і філософським змістом» 5. 
В інтер претації Л. Венедиктова набули яскравого втілення закладені в партитурі тво-
ру моменти драматичної театральності. У той самий час піднесений характер хорової 
звучності, контрасти динамічного нюансування наблизили характер виконання до при-
таманних кантатному жанру традицій блискучої хорової концертності.

Визначаючи точки перетину творчих особистостей композитора й хормейстера, не 
можемо оминути роботу Л. Венедиктова над сценічним втіленням опери М. Лисенка 
“Тарас Бульба” в новій фундаментальній редакції Л. Ревуцького й оркестровці Б. Ля-
тошинського. За оцінкою хормейстера, їхня робота мала величезне значення, оскіль-
ки не лише гідно обрамила всі чесноти музично-драматичного задуму М. Лисенка,  

Лев Венедиктов зі своїми консерваторськими вихованцями після ювілейного 
концерту «Учні – вчителю». Колонний зал імені М. В. Лисенка  
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а й наблизила звучання твору до оперної стилістики ХХ ст. «Пам’ятаю, під час 
роботи над виставою “Тараса Бульби” диригент О. Климов забажав додати сцену 
“У Марильці”,  яка не увійшла до остаточної версії Л. Ревуцького – Б. Лятошинсько-
го», – згадує Л. Венедиктов. – «Коли ноти попередньої оркестровки роздали музи-
кантам, і вони заграли – усі зрозуміли, який разючий контраст існує між цими двома 
редакціями, яку колосальну роботу було виконано» 6. Також високо оцінює хормейс-
тер мистецьку інтуїцію Л. Ревуцького під час доповнення твору новими музичними 
номерами, що не лише набули значення кульмінаційних моментів оперної драматургії, 
а й піднесли звучання ліричного (жіночий хор «Коло млину коло броду») і героїчно-
го (увертюра, чоловічий хор «Засвистали козаченьки») пафосу твору на новий щабель 
емоційного напруження. Потужне виконання «Засвистали козаченьки» набуло у ви-
ставі, створеній С. Турчаком, Л. Венедиктовим та режисером Д. Смоличем, значення 
героїчного апофеозу опери. Особливо піднесеного звучання йому надавало відтворене 
хормейстером відчуття «вільного, безмежного співу», що досягалося через застосуван-
ня в хорі прийому безперервного «ланцюгового» дихання, притаманного народному 
виконавству. За спогадами хормейстера, саме звучання сцени «Козацької ради» пе-
реконало відбіркову комісію оперного фестивалю у Вісбадені (1982) включити мало 
відому в Європі оперу М. Лисенка до фестивальної програми 7.

У 1990–2000-х роках, під час гастрольних виступів хору та оркестру Національної 
опери України під орудою В. Кожухаря, увертюра «Тараса Бульби» з хором «Засвис-
тали козаченьки» успішно виконувалася як окремий концертний номер. Зокрема під 
час гастролей у Бразилії (1999) з Дев’ятою симфонією Л. Бетховена виконання «на 
біс» увертюри з «Тараса Бульби» так вразило слухачів емоційністю й красою укра-
їнського мелосу, що викликало в публіки навіть більший захват, ніж геніальний твір 
австрійського класика.

Спорідненість творчих особистостей Льва Миколайовича Ревуцького й Льва Ми-
колайовича Венедиктова визначається не лише співзвуччям їх імен і кількістю «то-
чок перетину» шляхів композитора й виконавця. Обидва вони є взірцем відданого 
служіння музичному мистецтву, а завдяки високому професійному авторитету й ви-
кладацькій роботі в Київській консерваторії – наставниками й творчими ідеологами 
кількох поколінь українських музикантів.

1 Інтерв’ю з Л. Венедиктовим від 20.04.2014 з архіву О. Летичевської.
2 Кілька років тому твір звучав у виконанні хору студентів Рівненського музичного учи-

лища під орудою О. Тарасенка.
3 Інтерв’ю з Л. Венедиктовим від 20.04.2014 з архіву О. Летичевської.
4 Інтерв’ю з Л. Венедиктовим від 01.07.2002 з архіву О. Летичевської.
5 Інтерв’ю з Л. Венедиктовим від 20.04.2014 з архіву О. Летичевської.
6 Інтерв’ю з Л. Венедиктовим від 08.09.2000 з архіву О. Летичевської.
7 Інтерв’ю з Л. Венедиктовим від 08.09.2000 з архіву О. Летичевської.

1. Коломієць А. Пам’ятні записки. Розмови з учителем / Анатолій Коломієць / ред.-упоряд. 
В. Кузик. – Київ : Сталь, 2015. – 151 с.

2. Кузик В. Лев Миколайович Ревуцький / Валентина Кузик. – Київ : Лисенко М. М.,  
2009. – 79 с.

SUMMARY

L. Revutskyi’s personal significance in the development of the ХХth century Ukrainian musical 
culture justifies the steadfast attention to all the least details covering different sides of his unique 
individuality such as the composer, the teacher, the patriot, the intellectual and the upright person-
ality. The memoirs of people, who had an opportunity to intercommunicate, to be in creative touch 
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with him and to watch him in everyday life, acquire particular significance for L. Revutskyi’s 
image recreation. The communication between the composer and the chorus master L. Venedyktov 
took place both in the living space plane and in virtual field of author-performer creative activity.

Since studying at the Kyiv Conservatory L. Venedyktov had been impressed by L. Revutskyi’s 
skills as a composer (especially by written choral adaptations of folk songs), as well as by his per-
sonal qualities – intelligence and extraordinary modesty. Honouring the memory of the composer, 
L. Venedyktov included L. Revutskyi’s cantata-poem Khustyna in the repertoire of Opera choir. 
According to the choirmaster, a huge editorial work was done by L. Revutskyi and B. Liatoshy-
nsky over the score of M. Lysenko’s opera Taras Bulba. The new version is notable not only for 
its worthy supply to all the virtues of M. Lysenko’s musical and dramatic conception, but for its 
sound which is quite near to the XXth century opera style.

L. Revutskyi and L. Venedyktov both demonstrated the examples of the devoted worship to 
music. Due to high professional authority and teaching at the Kyiv Conservatory they became 
masters for several generations of Ukrainian musicians.

Keywords: choral adaptation of a folk song, parody, choral execution.
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ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ОЛЕКСАНДРА СКРЯБІНА: 
ДЕШИФРУВАННЯ СКЛАДНИХ ЧАСОВИХ СТРУКТУР

У статті подано й проаналізовано приклади дешифрування складних часових структур у 
широкому мистецтвознавчому контексті розвитку музичної практики та науки.

Ключові слова: фортепіанні твори О. Скрябіна, час у музиці.

В статье представлены и проанализированы примеры дешифрования сложных временных 
структур в широком искусствоведческом контексте развития музыкальной практики и науки.

Ключевые слова: фортепианные произведения А. Скрябина, время в музыке.

The examples of decoding of complex temporal structures are analysed in the article in wide art 
studying context of the development of musical practice and science. 

Keywords: piano works of O. Skriabin, time in music.

Пропонована розробка подовжує попередні роботи автора з дешифрування склад-
них часових структур у фортепіанних творах композиторів світової та української 
музичної класики – Ф. Шопена та Б. Лятошинського.

Доцільним є розгляд дешифрування складних часових структур у фортепіанних 
творах О. Скрябіна, найбільш репертуарних як у концертно-виконавській, так і в му-
зично-педагогічній практиці. Актуальним він є і для музично-теоретичного аналізу, 
для самостійної роботи студентів-виконавців не тільки по загальному, спеціалізовано-
му й спеціальному фортепіано, а практично для всіх музично-виконавських, музично-
теоретичних та історичних дисциплін.

Набутий нами музично-виконавський, педагогічний та аналітичний досвід пере-
конує, що поряд із власним самостійним опрацюванням пропонованого матеріалу для 
кожного виконавця чи дослідника важливо, зрештою, мати опору на теоретико-мето-
дично опрацьовані приклади нотно-текстової фіксації відповідних дешифрувань як 
обґрунтований засіб певної ідентифікації композиторської думки та її виконавського 
грамотного розуміння й відтворення. Такі приклади, по-перше, дають велике заоща-
дження так необхідного всім часу, досить тривалого, зок рема для протікання процесу  
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самостійного дешифрування складних часових 
структур, а по-друге, – гарантуючи науково-мето-
дичну єдність розробленого нами розгляду матері-
алу, вони дають тим самим теоретично й практич-
но осмислений результат.

Варто також зазначити, що пропонуючи дійсно 
якісне вирішення актуальної проб леми дешифру-
вання складних часових структур у музиці, не 
вирішуваної на суто інтуїтивно-емпіричному рів-
ні існуючих та сучасних методик, створена нами 
наприкінці минулого століття оптиметрична ме-
тодика й отримані на її ґрунті результати не ма-
ють аналогів у світовій та вітчизняній музичній 
практиці, мистецтві, науці та педагогіці. Отже, 
будь-який професійний виконавець, педагог, який 
послідовно вирішуватиме зазначену проблему на 
пропонованих у статті засадах, тим самим захищає 
результати своєї роботи від тео ретичних помилок 
і зайвим чином витраченого часу з їх в такому разі 
непередбачуваними, але далекосяжно неприємни-

ми наслідками й вкоріненими таким чином хибними звичками. Не врахування саме 
оптиметричних засад осмислення поліритмічних структур практично перетинають 
нам шлях до повноцінного розуміння й вирішення проб леми в цілому – особливо до 
якісного виконання самих музичних творів. Неврахування зазначеного спонукають 
також композиторів до часто непослідовної, а то й просто хибної в теоретичному 
відношенні нотної фіксації своїх творчих намірів – як і досить авторитетних редак-
торів їх творів, які, на жаль, цю проблему оминають і все залишають невирішеним 
[5; 6; 7; 8].

Цілком зрозуміло, що й у пропонованій розробці розглянуто основні поліритмічні 
фігури фортепіанних творів О. Скрябіна, що зустрічаються найчастіше і не повторю-
ють одна одну в різних дольно-тривалісних варіантах. Нагадаємо, що загальні теоре-
тичні й методичні засади дешифрування складних часових структур, розуміння часу 
як такого та у відповідних його в музиці специфікаційних складових викладені нами 
у роботах, перелік яких наводиться у списку літератури [1; 2; 3; 4].

Концерт для фортепіано з оркестром, op. 20 
Частина І

Цифра 4, такт 5 ( 4 s : 3 e ) – у першій частині така фігура чи їй подібні трапля-
ються вельми часто:

Олександр Скрябін
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оптиметричних засад осмислення поліритмічних структур практично перетинають Еоптиметричних засад осмислення поліритмічних структур практично перетинають 

лемЕлеми в ціломуЕи в цілому
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Цифра 8, такт 6 ( 3 e : 5 s ):

Частина II
Цифра 1, такт 1 ( 4 s : 7 s : 3 e; 3 e : 7 s ):Цифра ; 3

Такт 5 ( 5 s : 7 s ):

http://www.etnolog.org.ua
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Частина III
Цифра 11, такт 12 ( 3 e : 5 s ):

24 Прелюдії, op. 11
№ 3, такт 1 ( 4 s : 3 e ):

№ 12, такти 17–18 ( 6 s : 4 e ):

У щойно наведеному, явно плутаному запису складних часових структур компози-
тор і редактори його творів начебто хочуть нас переконати, що ruty ≠ dffg або що 
e s = dFg, а не, скажімо, dFg s або, у цьому випадку вживати саме dFg, а не просто 
dfg. У цілому ж, на наш погляд, дану структуру повинно було б записати так:

, 

оскільки для dFg двох восьмих буде надто багато (практично вдвічі від загальноприй-
нятого), але самих dFg для тих самих двох восьмих – надто мало (також вдвічі). Від-
повідно викладеним нами міркуванням явно неточною, «романтичною» (що йде від 
Ф. Шопена у О. Скрябіна, М. Лисенка в Україні) є і сама фігура ruty, яка так чи інакше 
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на фоні фігури rty в дійсності дорівнюватиме фігурі dffg, а не ruty. Про це говорить і це 
доводить композиторське дешифрування квартолі ruty на фоні розмірного руху в 6 s – 

, 
в якому неточність запису засвідчується відсутністю втраченою при цьому однієї 
шістнадцятої долі загального тактового розміру:

Дійсно, не можна погодитися з тим, що одна розмірна вісімка з крапкою дорівнює 
одній вісімці без крапки в їх довільному в композитора рівнянні двом квартольним 
вісімкам (тобто, хибним є твер дження 

e =  і e =  
водночас). З іншого боку, взагалі є хибним дорівнювання однієї розмірної вісімки 
двом квартольним (дуольним) вісімкам  – 

e =  (або e = ). 
За такою логікою потрібно буде тоді стверджувати, що, приміром, 

q = ,  =  
і т. п., або й ще гірше, що 

 = , q q =   і т. д.

№ 19, такт 10 ( 3 e : 5 s ), де потрібно вказати на неточну графіку відтворення 
фігури:

написано:

http://www.etnolog.org.ua
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потрібно:

П’ять прелюдій, op. 16
№ 2, такт 1 ( 4 s : 5 s ):

№ 5, такти 12, 20 (помилковий запис у всій прелюдії співвідношення 6 s : 4 s як 
6 s : 4 e, на що вказувалося вже відносно Прелюдії № 12, op. 11, такти 17–18):
  написано:   потрібно:

                      
Тобто, фактично в тактовому аспекті тут ідеться про полірозмірні співвідношення 

часових структур, що в їх дольно-тривалісному плані звичайно визначають як полі-
ритмічні сполуки. І саме у звичайному сполученні три шістнадцяті завжди поєдну-
ються саме з двома шістнадцятими, а не з двома восьмими долями – незалежно від 
присутності чи відсутності в останніх діакритичного знака. Бо інакше порушуються 
музично-тео ретичні норми елементарно грамотного викладу музичної думки і як наслі-
док – створюється неправомірне ускладнення фактури через надлишкове застосування 
музично-мовної символіки поза її формального та змістового сенсу в конкретному му-
зичному творі. У виконавця в такому разі виникає зайва невпевненість, наче він щось не 
розуміє в нотації композитором своєї думки – з першого погляду трансцендентної, але 
по суті – не існуючої. Тому потрібно пильнувати, щоб ця невпевненість не перейшла в 
непотрібну в будь-якому випадку перенапруженість піаністичних рухів, неприродність 
виконавського інтонування і непереконливість остаточного художнього результату.
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Три прелюдії, ор. 35
№ 1, такт 15 ( 3 e : 5 s ):

Чотири прелюдії, ор. 39
№ 3, такт 1 ( 5 e : 3 q ):

Але можливо й навпаки ( 3 q : 5 e ):

Вибір варіанту дешифрування – за виконавцем, оскільки композитор обмежився 
розмірним показником тактового рахування долей, не вказуючи їх внутрішньо-трива-
лісного змісту.

П’ять прелюдій, op. 74
№ 4, такт 4 ( 4 e : 3 q ):

http://www.etnolog.org.ua

ІІВибір варіанту дешифруванняІВибір варіанту дешифруванняІрозмірним показником тактового рахування долей, не вказуючи їх внутрішньо-триваІрозмірним показником тактового рахування долей, не вказуючи їх внутрішньо-трива
ММ
q

М
q :

М
: 5

М
5 e

М
e

МВибір варіанту дешифруванняМВибір варіанту дешифрування

ФФ): Ф): ФЕЕ



134    

12 етюдів, ор. 8
№ 2, такт 3 ( 3 e : 5 s, 4 s : 5 s ):

№ 4, затакт, такт 1 ( 5 s : 3 e, 5 s : 4 s ):

8 етюдів, op. 42
№ 1, такт 1 ( 9 e : 5 q ):

№ 6, такт 1 ( 3 e : 5 s ):

http://www.etnolog.org.ua
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№ 7, такт 1 ( 3 e : 4 s ):  такт 15 ( 3 e : 5 s ):

      

Соната № 4 
Частина I

Такт 26 ( 3 e : 4 e : 5 e ):

Такт 41 ( 3 e : 5 e : 4 e ):

http://www.etnolog.org.ua
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Соната № 5
Такт 161 ( 6 e : 5 q ) (див. також такт 241 ( 6 s : 5 e )):

1. Деменко Б. В. Категорія часу в музичній науці: теорії специфікацій / Б. В. Деменко. – 
Київ : КДІК, 1996. – 294 с.

2. Деменко Б. В. Полиритмика / Б. В. Деменко. – Киев : Музична Україна, 1988. – 120 с.
3. Деменко Б. В. Поліритмічні структури у творах Ф. Шопена / Б. Деменко // Фридерик Шо-

пен : зб. статей. – Львів, 2000. – Вип. 9. – С. 223–240.
4. Деменко Б. В. Фортепіанні твори Б. Лятошинського. Дешифрування складних часових 

структур [Рукопис]. – Львів, 2011.
5. Скрябин А. Н. Концерт для фортепиано с оркестром ор. 20 : переложение для двух форте-

пиано [Ноты] / ред. И. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1947. – 64 с.
6. Скрябин А. Н. Прелюдии для фортепиано [Ноты] / ред. К. Игумнов, Я. Мильштейн. – 

Москва : Музыка, 1966. – Вып. 1. – 92 с.
7. Скрябин А. Н. Прелюдии для фортепиано [Ноты] / ред. К. Игумнов, Я. Мильштейн. – 

Моск ва : Музыка, 1967. – Вып. 2. – 63 с.
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Москва : Музгиз, 1962. – 100 с.

SUMMARY

This methodical development extends previous research and methodological work of the author 
on the decoding of complex time structures in the piano works of composers of world and Ukrain-
ian classical music – F. Chopin and B. Liatoshynskyi. It is reasonable to consider the decoding 
of complex time structures in the piano works of Oleksandr Skriabin, known both in concert and 
performing as well as in music and teaching practice. A consideration relevant for music theory and 
analysis of independent work implementing not only the general, specialized and special piano, and 
almost all music and performance, music theory and historical subjects.

Keywords: piano works of O. Skriabin, time in music.
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УДК 78.083.1:780.614.13 Ірина Зінків 
(Львів)

«УКРАЇНСЬКА СЮЇТА» МИКОЛИ ЛИСЕНКА  
ТА ЇЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ БАНДУРНІЙ ТВОРЧОСТІ

Статтю присвячено вивченню поетико-стильових рис раннього циклічного твору М. Ли-
сенка та його впливу на формування жанру сюїти в українській бандурній творчості другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст.

Ключові слова: М. Лисенко, неостилістика, сюїта, бандурна сюїта, бандурна творчість.

Статья посвящена изучению поэтико-стилевых черт раннего циклического произведения 
Н. Лысенко и его влияния на формирование жанра сюиты в украинском бандурном творче-
стве второй половины ХХ – начала ХХІ в.

Ключевые слова: Н. Лысенко, неостилистика, сюита, бандурная сюита, бандурное творчество. 

The article is devoted to the studying of poetic and stylish features of this composers’ early 
piano cycle by M. Lysenko and its influence on the formation of suite genre in Ukrainian  bandura 
works of late XXth – early ХХІst centuries.

Keywords: М. Lysenko, neostylistics, suite, bandura suite, bandura works.

Однією з яскравих сторінок фортепіанної творчості Лисенка є його сюїтні цикли, 
зокрема «Українська сюїта у формі старовинних танців на основі народних пісень» 
ор. 2, g-moll. Цей ранній твір сконцентрував такі іманентні прикмети індивідуального 
стилю митця, як багатоскладовість і діалогічність. Гетерогенність музичної мови Ли-
сенка свого часу відзначив О. Козаренко: «Можна було б говорити про еклектизм (чи 
навіть епігонство) музичної мови композитора, та заважає зробити такий суворий при-
суд “досить виразна Лисенкова фізіономія” [вислів С. Людкевича. – І. З.], що її при-
бирає композитор» [3, с. 70]. Однак сам Лисенко у листі до С. Дрімцова від 30 жовтня 
1907 року відзначає домінування у сучасній йому європейській музиці різноманітних 
напрямів – «класичного, романтичного, еклектичного та реально-народного» [5, с. 421]. 
В «Українській сюїті» почав формуватися специфічний Лисенків мовно-стильовий інва-
ріант національного музичного стилю, подібно до Шевченкового поетичного методу, що 
став цілісним самодостатнім явищем в українській музичній культурі, розвиток якого 
передбачає зміну, накладання і синтез різних стильових взаємодій. 

У вітчизняній фортепіанній музиці 1860-х років «Українська сюїта» стала першим 
високохудожнім зразком зрілого романтичного стилю. У ній знайшли продовження 
риси полістильового синтезу, започатковані композитором в інших творах лейпцизь-
кого періоду (Квартет, Тріо). Уперше в історії розвитку цього жанру в європейській 
музиці традиційну форму барокової сюїти Лисенко наповнив новою поетикою доби 
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професійної традиції ХІХ ст. Обираючи за вихідну структурну модель драматургію 
деяких Англійських сюїт і партит Й. С. Баха з парним принципом поєднання бароко-
вих танців, композитор не намагається стилізувати велику циклічну форму повністю, 
а створює оригінальний шестичастинний циклічний твір з яскравим національним за-
барвленням. Функцію фіналу виконує гумористичне скерцо, що відповідає фінальній 
запальній жизі традиційного циклу [2, c. 402].

Показово, що всі частини сюїти мають подвійні назви – стилізованого барокового 
танцю та народної пісні, яка слугує інтонаційною моделлю частини. Не дотриму-
ється Лисенко і принципу тональної монолітності барокового циклу, «розцвічуючи» 
його ладовими інкрустаціями (однойменним мажором у 3-й та 6-й частинах). Досить 
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вільно потрактовує митець і принцип 
темпового контрасту, розділяючи цикл 
на два темпово симетричні розділи – 
Andante, Andantino, Allegro (1–3 час-
тини) та Moderato, Allegretto, Allegro 
(4–6 частини). 

Відкриває сюїтний цикл Прелюдія, 
Andante poco sostenuto, g-moll, заснована 
на українській пісні-романсі «Хлопче, мо-
лодче». Для Прелюдії композитор обрав 
складну тричастинну форму, облямовуючі 
частини якої мають основою двочастинну 
безрепризну структуру фольклорного ори-
гіналу з тональним контрастуванням за-
співу (g-moll) і приспіву (F-dur – g-moll). 
Середня частина п’єси – розвиткового ха-
рактеру, а в репризі початковий пісенний 
образ дещо змінюється, завершуючись 
стислим доповненням. 

Друга частина – Куранта («Помалу-
малу, братіку, грай»), Andantino, g-moll, 
віддалено нагадує старовину форлану, 
синкоповану ритміку якої підкресле-
но в супроводі імітацією звучання дуди 
(волинки). Композитор винахідливо по-
єднує строфічно-варіаційний принцип з 
поліфонічним мереживом підголосків, 
вибудовуючи наскрізну варіаційно-варіантну репризну композицію поліфонічного 
типу, монотематичним зерном якої послужила початкова пісенна мелодія (такти 3–6).

Будова поліфонічної п’єси має оригінальну форму, позначену особ ливостями варіа-
ційно-імпровізаційного виконання народних награвань на дуді (козі, волинці). Обля-
мовуючі частини п’єси засновані на п’ятикратному викладі основної теми. У середній, 
розвитковій частині Куранти тема зазнає розмаїтих тонально-фактурних перевтілень 
(g – B – E – As – c – G). Розгорнена зв’язка сполучає середню частину з репризою. 
Від Лисенкової Куранти, мабуть, ведуть ґенезу окремі образи Косенкових «Етюдів у 
формі старовинних танців».

Третя частина – Токата («Пішла мати на село»), Allegro giocoso, G-dur, має підзаго-
ловок «Гречаники». При зовнішній подібності зі старовинною двочастинною формою, 
в якій зазвичай викладали танці у барокових сюїтах, Токата має цілком інше жан-
рово-композиційне наповнення. Це стихія швидкого народного танцю, яка обумовила 
монтажний принцип викладу танцювальних тем Лисенком у кожній із частин компо-
зиції. У першій частині стилізованої старовинної форми сплавлено принаймні шість 
різноликих танцювальних награвань (за типом народних в’язанок), рух яких протікає 
відповідно до тонального плану першої частини старовинної п’єси (T – D). Друга, 
репризна частина Токати з варіантно-варіаційними змінами повторює танцювальний 
матеріал експозиції у дзеркальному тональному русі (D – Т).

Повільна Сарабанда («Сонце низенько, вечір близенько»), Moderato, g-moll, по-
вертаючись до основної тональності циклу, відкриває нову фазу розвитку циклу, що 
охоплює три наступні частини (сарабанду, ґавот і скерцо). Шляхетність старовинно-
го іспанського танцю-ходи Лисенко підкреслює синкопованою ритмікою. Тематич-
ною ідеєю п’єси послужила українська пісня міського походження «Сонце низенько». 
Однак Лисенко радикально трансформує її форму, уникаючи повторення двох по-
чаткових фраз і зберігши лише мелодичне завершення. У такому вигляді вона стає 

Микола Лисенко. 1904 р.
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основою монотематичного розвитку Сарабанди, де принцип стилізації старовинного 
танцю витримано вповні. Поліфонічна плинність забезпечується внутрішніми резер-
вами тематизму, постійним згладжуванням функцій гармонічних кадансів засобами 
підголоскової фактури. Цей лірико-драматичний центр циклу є однією з найгеніаль-
ніше здійснених неокласичних стилізацій митця.

П’ята частина – Ґавот («Ой чия ти, дівчино, чия ти?»), Allegtetto, g-moll вносить 
жанровий контраст. Яскрава танцювальна ритміка першоджерела (з козачковим ка-
дансом) поєднується з поліфонічно-імітаційними прийомами розвитку, принципами 
української підголоскової поліфонії. Сопрано-остинатний принцип розвитку мелоди-
ки Лисенко збагачує постійним оновленням вихідного тематичного блоку при незмін-
ній тональності.

Завершальна, шоста частина циклу – Скерцо («Та казала мені Солоха»), Allegro 
vivace, G-dur. Як відомо, скерцо в якості швидкого барокового танцю вживав у своїх 
клавесинних партитах Й. С. Бах (до прикладу, в Партиті № 3). В «Українській сюїті» 
Скерцо стало однією з новаторських частин циклу. Початкова фраза народної гуморис-
тичної пісні – лише поштовх для створення індивідуалізованого образу, далекого від 
світу танцювальної музики барокової доби. Як і в Сарабанді, у Скерцо Лисенко не вда-
ється до цитування цілісного народного зразка, а винахідливо «розсіює» його окремі 
фрагменти у просторі першого розділу старовинної двочастинної форми. Друга частина 
народнопісенної цитати раптом виринає посеред тривалого інтермедійного розгортання 
початкового тематизму (такти 30–33). Лисенко потрактовує його як нове тематичне 
утворення. Мазуркова ритміка та інтонаційна характерність танцювальної мелодики 
надає особливої рельєфності обом частинам стилізованої теми (такти 1–8, 30–33).

Новаторський підхід Лисенка до народної пісні, стилізованої у дусі пізньобароково-
го (передкласичного) тематизму скарлаттівського типу, з постійним тематичним про-
ростанням все нових тематичних утворень нагадує принципи поліфонічно- фазового, 
монтажного пророщування тематизму у старовинній сюїті та сонаті (за Ю. Євдокимо-
вою): створення цілісності з низки самостійних побудов, тобто доповнення і збагачен-
ня тематичного матеріалу ззовні [6, с. 101].

Друга частина Скерцо відтворює репризну частину руху старовинної форми бахів-
сько-скарлаттівського типу (g-moll – Es-dur – D-dur – G-dur). Завершення твору ма-
зурковим танцем, стилізованим у дусі скерцозних частин барокових партит Баха, стало 
можливим завдяки новаторському переосмисленню Лисенком класико- романтичного 
принципу цитатності, широко культивованого попередниками і сучасниками Лисенка. 
На основі цілком новаторського, поліфонічного потрактування фольклорного першо-
джерела композиторові вдалося створити новий тип романтичної сюїти, позначеної 
рисами неостилістики (необарокової і неокласичної стилізації).

Роль цього твору в розвитку неокласичних тенденцій в українській музиці ХХ ст. 
важко переоцінити. Розвиток нового для української романтичної школи жанру сю-
їти, започаткованого Лисенком, з його неокласичним наповненням і принципом ци-
тування, у 1910-х роках продов жать Василь Барвінський («Українська сюїта» із ци-
туванням тематизму Другої рапсодії Лисенка) та Яків Степовий («Сюїта на теми 
українських народних пісень»). Безпосереднім послідовником Лисенкових традицій у 
сфері неокласичної стилізації барокових танців у 1920-х роках стане Віктор Косенко, 
а в 1960–1980-х – Мирослав Скорик.

Українська сюїта – перший високомистецький фортепіанний твір композитора, 
оригінальність форми якого високо поцінувала празька музична критика. З приводу 
Сюїти в листі до Лисенка чеський композитор і музичний діяч Ян Людвіґ Прохазка 
писав: «Запровадження цієї форми на народний слов’янський ґрунт є чимось новим, 
і я надзвичайно зацікавлений цією творчістю» [1, с. 2].

Жанр бандурної сюїти в українській музиці формувався на основі в’язанок на-
родних пісень, започаткованих свого часу «Молодощами» Лисенка (1875), хоровими 
циклами його веснянок, колядок та щедрівок, об’єднаними в цикли віночків народних 
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пісень. Засновником жанру сольної бандурної сюїти у другій половині ХХ ст. став 
Микола Дремлюга. Його Перша сюїта для бандури соло неофольклорного типу, без 
застосування цитатного методу, є продовженням Лисенкових традицій у сфері об-
робки в’язанок народних пісень. Цикл складається з п’яти мініатюрних частин, де 
1-ша частина (Моdеrаtо, F-dur) – народно-жанрового характеру, викладена у формі 
складного періоду або куплетної форми, 2-га частина – Аllegrеttо, a-moll, 3-тя части-
на – Аndаntе, cis-moll, 4-та – Аllegrеttо, F-dur, з використанням принципів україн-
ського народного багатоголосся, а 5-та частина – Mоdеrаtо, F-dur – дослівно повторює 
першу, слугуючи тонально-тематичною репризою. Перша бандурна сюїта Дремлюги 
утвердила в бандурній творчості широко вживаний в українській інструментальній 
музиці ХІХ – початку ХХ ст. принцип в’язанок.

Друга сюїта для бандури соло М. Дремлюги, а-moll, належить до сюїт програмного 
типу, де більшість частин мають програмні назви (1 ч. – Рондо, 2 – без назви, 3 – 
Дума, 4 – Тема з варіаціями, 5 – Фінал). У першій частині – Рондо (Аllegrо mоdеrаtо, 
а-moll, 2/4) – рефрен поєднує лірично-романсові риси пісні (популярної) з танцю-
вальним ритмом козачка (в кадансі). Перший епізод – поривчасто-імпровізаційно-
го характеру – змінюється другим проведенням рефрену, витриманим у  тріольній 
факту рі. Другий епізод з’являється в однойменному мажорі (А-dur, 3/4), у фактурно-
му викладі подвійними і потрійними нотами в лівій руці. Третє проведення рефрену 
нарощує ритмо-фактурну щільність (рух шістнадця тими створює ефект темпового 
наростання), він повторюється тричі, у різному фактурному викладі.

Друга частина (Аllegrеttо, F-dur написана у тричастинній формі. Третя частина – 
Дума (Mоdеrаtо cоn mоtо, Теmpо rubato, d-moll) є, мабуть, найцікавішою в циклі з 
огляду потрактування суто інструментальними засобами народно-епічного жанру з 
його ладовим модусом – дорійським з високим ІV щаблем (одну зі спроб його втілення 
композитор здійснив у своїй фортепіанній «Думі» (1977), іншу – на початку першої 
частини Третьої бандурної сонати). У крайніх частинах тричастинної Думи компо-
зитор стилізує манеру виконання кобзарського епосу, позначену значним впливом 
вступних розділів Лисенкових фортепіанних рапсодій. Натомість у середній частині 
стилізовано звучання народної історичної пісні. Героїчного характеру темі надає ости-
натна пунктована ритмічна фігура, що є продовженням Лисенкових традицій.

Четверта частина – «Тема з варіаціями» (F-dur, 3/4) – виконує в циклі роль своє-
рідної інтермедії. Це лаконічна (8-тактова) тема повторної будови і чотири сопрано-
остинатні варіації на неї. Сама ж тема – стилізація народної веснянки із широким 
використанням принципу гармонічного варіювання (у традиціях Левка Ревуцького).

П’ята частина – Фінал (Аllegrо mоdеrаtо, а-moll, 2/4) – написана у простій тричас-
тинній формі. Тема крайніх частин витримана в характері народного танцю з коло-
мийковим кадансом, інтонаційно вона майже дослівно повторює мелодичний контур 
української щедрівки «Ой сивая та і зозуленька». Середня частина Фіналу (С-dur) є за-
пальною полькою. Репризу доповнює кода, витримана на матеріалі середньої частини. 

Найбільш новаторською за задумом та його реалізацією є Третя сюїта М. Дремлю-
ги, створена для бандури й фортепіано. Це чотиричастинний цикл, де перша части-
на – Прелюдія і фуґа, друга – Пасакалія, третя – Гумореска, четверта – Прелюдія 
і фуґа. Сюїтний цикл білатерально (двосторонньо симетрично) облямований конт-
растно-складеними циклами «прелюдії і фуґи», які є стилізованими під епоху бароко 
мініатюрними двочастинними циклами, об’єднаними монотематичною спорідненістю. 
Досить вільно композитор потрактовує тонально-морфологічні ознаки старовинних 
танцювальних сюїт. Джерела цієї традиції слід шукати у фортепіанній «Українській 
сюїті у формі старовинних танців» М. Лисенка, Українській сюїті В. Барвінського, 
«Пасакалії. Скерцо. Фузі» М. Колесси, «11 етюдах у формі старовинних танців» 
В. Косенка та багатьох інших фортепіанних циклах українських композиторів, що 
ведуть свою ґенезу від Лисенкової сюїти, де частини чергуються за принципом жан-
рового і тонального контрасту.
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Перша частина Третьої сюїти Дремлюги є мініатюрним контрастно-складеним 
циклом, об’єднаним інтонаційно-смисловими арками. Її перший розділ – Прелюдія 
(Mоdеrаtо, е-mоll, 3/4) – характером мелодико-гармонічного руху та розміреною мет-
ричною пульсацією нагадує барокову ґальярду. В основі Прелюдїї лежить мініатюр-
на старовинна тричастинна форма монотематичного типу (з ладово контрастною се-
рединою е–G–е). Прелюдію доповнює лаконічна триголоса фуґа (Mоdеrаtо cоn mоtо, 
е-moll), яку можна трактувати як фуґу з певною мірою умовності. Її експозиція засно-
вана на стилізованій в дусі Й. С. Баха темі суворо-героїчного характеру з додатко-
вою (неповною) контрекспозицією (такти 10–15), за якою слідує коротка інтермедія-
секвенція; після неї тональний перебіг теми подано в паралельному мажорі (G-dur), 
тональності VІІ натурального щабля (D-dur). При цьому композитор «розриває» її 
окремі фрагменти поміж різними регістрами бандури (такти 21–22) із застосуванням 
прийому перекидання рук. Заключна частина фуґи так само порушує канонічні норми 
барокового жанру: тема проводиться, крім основної, ще й у домінантовій тональності. 
Останнє проведення плавно перетікає в секвенційну побудову, що приводить до коди 
(такти 34–40), до якої включено початковий фрагмент теми, завуальований у середньо-
му голосі лівої руки, з неаполітанською («бахівською») гармонією заключного кадансу.

Друга частина сюїти – Пасакалія (D-dur, Mоdеrаtо, 3/4) – контрастує з першою ве-
лично-урочистим характером. Риси європейської барокової стилістики в ній органічно 
переплелися з мелосом українського барокового канту. Її експозиційна частина, що 
виростає з одноголосої пісні-зачину, позначена трикратним повтором, від початку – 
в одноголосій, згодом – унісонній та акордовій фактурі (за третім проведенням – з до-
лученням нової тематичної побудови, яка може претендувати на роль пісенного заспі-
ву В). Середня частина Пасакалії (такти 41–64) контрастує експозиційній тонально 
(G-dur) й динамічно (p). Розлога кода стверджує урочисту патетику образу.

Третя частина – Гумореска (Allegrettо, e-moll, 3/4) – викладена у складній тричас-
тинній формі, де основою першої частини, написаної у простій тричастинності з по-
втореною репризою (abaa), служить стилізований танець героїчного характеру (3/4),  
у той час як середня частина Гуморески (Мeno mosso) представлена жанром банально-
го еклектичного вальсу, який дещо випадає зі стилістичного контексту частини, зни-
жуючи ефект «високої стилізації» (цілком можливо, застосованої автором несвідомо, 
у дусі соцреалістичної еклектики). Незмінно повторений початковий образ у репризі 
завершує динамічна кода.

Заключна, четверта частина третьої сюїти – Прелюдія і фуґа ІІ (е-moll) є найне-
сподіванішим авторським завершенням стилізованого під добу бароко сюїтного циклу 
(як відомо, цикл Прелюдії і фуґи ніколи не фігурував складовою частиною барокової 
сюїти). Тим показовішим є його застосування в якості фіналу циклу. Тричастин-
на Прелюдія, використовуючи фактурною основою тип бахівських прелюдійованих 
motto, породжує ліричний образ, наближений до лірики Косенкових «11 етюдів у 
формі старовинних танців».

Заключна Фуґа (Моdеrаtо соn moto) інтонаційно нагадує українську народну 
журливу пісню, обумовлюючи специфіку розгортання поліфонічної форми в цілому 
(впровадженням розлогих сполучних побудов як у самій експозиції фуґи, так і між 
окремими її розділами). Середня частина фуґи (із такту 15, G-dur), по суті, обмежу-
ється єдиним проведенням теми (такти 15–16), яке перетікає в розлогу інтермедію 
(такти 17–27), що готує появу тональної репризи. В останній тема з’являється спочат-
ку в ритмічній авгментації в нижньому регістрі інструмента, згодом – викладена сек-
стовою второю у верхньому його регістрі на  і насамкінець – у басовому регістрі, 
долучаючи до свого завершення тематичний матеріал з інтермедії середньої частини.

Вирішення циклічної форми у Третій бандурній сюїті Дремлюги багато в чому є 
новаторським і водночас – глибоко закоріненим у національну традицію жанру.

Самобутнім зразком стилізації барокової сюїти став Концертний триптих для 
банду ри соло Володимира Зубицького (1980), який продов жив традицію сюїтного 
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циклу  програмного типу Дремлюги, створеного, однак, у техніці розширеної тональ-
ності на основі сучасної неостилістики. Драматургія першої частини – «Рух» (Аllegro 
impetuoso) – заснована на композиційній моделі старовинної двочастинної форми й 
витримана в характері барокового motto, що базується на принципі поступового ди-
намічного наростання. Перше тематичне утворення (необахіанського типу), що вирос-
тає з двох початкових різких акордів вступу, потрактоване як невпинний рух шіст-
надцятими (а-mоll). Друга тема – яскраво-дзвонова – протистоїть першій фактурно 
(акордовим викладом) і тематично. У коді обидві теми контрастно зіставляються. 
Симптоматично, що кода завершується «дзвоновою» експресивною фігурою, ніби під-
креслюючи її драматургічну значущість у циклі й аttacca перетікає у другу частину.

Друга частина – «Речитатив» (Andante mosso) – написана у простій безрепризній 
старовинній тричастинній формі й протиставлена першій за темпом. На тремолюючо-
му тлі з’являється ніжна мелодія, яка різко контрастує з тематизмом «Руху». Друга 
тема частини (В) вносить ледь відчутний відтінок неспокою через значну градацію 
динамічних нюансів (від  до ). У третій темі музичний вислів ускладнюєть-
ся впровадженням прийомів обмеженої алеаторики. Завершується друга частина ко-
дою – стрімким рухом тридцятьдругих тривалостей на орґанному пункті, що засвід-
чує зв’язок із тематичною сферою початку першої частини.

Третя частина – «Фінал» (Аllegro apassionato), витриманий у формі наскрізного 
розгортання (вступ–A–B–C–D–coda) – своєрідне віддзеркалення (на вищому рівні 
образного узагальнення) тематизму першої частини. Частину відкриває 8-тактовий 
вступ, перший акорд якого () з’являється на тлі одноманітного звучання синко-
пованого звуку супроводу (Е). З нього виростає невпевнений мотив кроку, розвиток 
якого завершується коротким ґлісандо і приводить до появи першої теми (А). Безсум-
нівним є тематично-образний зв’язок фіналу з першою частиною, що виявляється у 
спорідненості його першої теми з початковою темою циклу. Друга тема (В) по-новому 
розвиває «дзвоновий» тематизм першої частини, в який періодично вкраплюється 
звучання теми mоttо. Третя тема (С) позначена привнесенням драматичного відтінку 
в загальний виклад. Її трагедійність і емоційне надломленння, забарвлене гостро екс-
пресивною інтервалікою (в умовах поліладовості) виростає з тематизму «дзвонової 
теми» першої частини і оточене гостро синкопованою ритмікою. Остання тема (D), 
що також інтонаційно виростає з першої частини, перетікає в коду, засновану на темі 
дзвонів, яка зіставляється з необахіанською темою першої частини.

Високо трагедійний концептуалізм «Концертного триптиху» Зубицького, продовжу-
ючи трагедійний інтелектуалізм поетики його бандурної п’єси «Роздум», в українській 
музиці кінця 1970-х – початку 1980-х років засвідчив появу нових, неостилістичних 
тенденцій у розвитку жанрів сольної бандурної творчості, зокрема, утвердженні в ній 
необарокових традицій, що впроваджувалися паралельно з використанням засобів 
сучасної тональності, алеаторики тощо.

Камерна сюїта № 1 для бандури і фортепіано Оксани Герасименко (1991) презен-
тує нову хвилю розвитку неофолькорних та неоімпресіоністичних тенденцій в укра-
їнській бандурній музиці 1990-х років, започаткованих набагато раніше в бандурній 
творчості безпосередніх послідовників Гната Хоткевича – Василя Ємця («З україн-
ських степів», «Бриз української ночі»), Григорія Китастого («Гомін степів»), Зіно-
вія Штокалка (Два атональні етюди). Написана в тональній манері, сюїта є чотири-
частинним циклом, забарвленим рисами щирого українського ліризму, притаманного 
стилю композитора-бандуристки.

Тип програмної сюїти нефольклорного типу серед сучасних композиторів захід-
ної української діаспори розвиває американський митець Юрій Олійник. Його сюїти 
«Чотири подорожі на Україну» (1995), «Українське різдво» (1997) та «Неймовірні 
пригоди козака Мамая» (2009) частково засновані на принципах цитатного тематизму 
фольклорного типу. Перша з них за трактуванням наближається до сонатно-симфо-
нічного циклу (1 ч. – «Весняний ранок», 2 ч. – «Обжинки», 3 ч. – «Всебарвна осінь», 
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4 ч. – «Зимові контрасти»). Яскравим національним характером позначена сюїта для 
бандури і фортепіано «Неймовірні пригоди козака Мамая», що є тричастинним цик-
лом (1 ч. – Чарівні акорди, 2 ч. – Дивовижна подорож, 3 ч. – Медовий місяць у кос-
мосі), де перша частина служить своєрідною преамбулою циклу, друга – власне дією, 
а третя – фіналом.

Перша частина (ладотональність d) заснована на зіставленні двох образів, де у 
крайніх частинах використано по-епічному широку діатонічного складу тему, викла-
дену монодично в партії бандури, з рисами ладової архаїки. Вона підхоплюється 
квінтовими біфункційними співзвуччями фортепіанної партії, до яких долучаються 
арпеджійовано викладені акорди бандури. Її середня частина (Vivace, 3/8) – запаль-
ний танець із синкопованим ямбічним кадансом, повторений тричі в різноманітних 
тонально-ритмічних трансформаціях, після яких настає змінена реприза.

Друга частина (Moderato), форму якої можна визначити як складну тричастинну, 
є найрозлогішою в циклі. Вона розпочинається розгорненою імпровізаційною темою 
фантастичного характеру, на яку «нанизується» тематизм двох наступних тематичних 
утворень – першого, заснованого на пунктованому ритмі (такти 69–73) і другого – із 
цілотоновою ладовою послідовністю в основі (такти 76–91), які в подальшому полі-
фонічно накладаються, готуючи появу центрального епізоду середини, заснованої на 
унісонно викладеному соло бандури, що нагадує українську журливу пісню, та тан-
цювальній темі козачка (Аllegro con spirіto), забарвленій дорійським а-moll, що його 
доповнює. Невпинне нагнітання танцювальної стихії повертає епізод з пунктованим 
ритмом і журливу пісню (соло бандури), яку завершує нова тема, що є цитатою іс-
торичної народної пісні «Гей на горі та й женці жнуть». Скорочена реприза другої 
частини заснована на фантастично-імпровізаційній початковій темі (Moderato).

Третя частина сюїти («Медовий місяць у космосі», Presto) виконує функцію фіна-
лу, що складається (за авторськими ремарками) з трьох розділів – Прелюдії, Фуґи 
та Постлюдії, кожен з яких відмежований від попереднього глибокою цезурою. За 
короткою Прелюдією імпровізаційного характеру з’являється чотириголоса фуґа 
(с-moll), заснована на темі західноукраїнської народної жартівливої пісні «Вже бим 
була їхала, вже бим була йшла», експонування теми якої розподілене між партіями 
бандури і фортепіано. До слова, це єдиний епізод сюїти, де композитор виставляє 
ключові знаки тональності с-moll, підкреслюючи тональну основу народнопісенного 
автентика. Експозиція фуґи представлена чотирма її проведеннями (с-moll – g-moll, 
с-moll – g-moll), останнє з яких секвенційно перетікає в інтермедію, що сполучає її 
з середньою частиною, де тема зазнає різноманітних тональних перетворень (В-dur, 
F-dur, С-dur) на тлі біфункційно «терпких» вертикальних сполучень. Заключна час-
тина фуґи обмежена єдиним проведенням теми в однойменній до основної тональності.

Останній розділ фінальної частини – Postludium – витримано в тому самому тем-
пі, розмірі й фактурному викладі, що й прелюдію (12/8), однак подано у зворотному 
(низхідному) русі мотивно-фактурних формул. У коді (Maestoso) виникають інтона-
ції епічної «богатирської» теми з першої частини Сюїти, що асоціюються з образом 
козака Мамая.

Іншим типом циклічного твору Ю. Олійника, заснованого на стилізації поліфоніч-
ного контрастно-складеного циклу доби бароко, можна вважати «Фантазію і фуґу» 
для бандури. Його велично-розгорнений перший розділ засновано на наскрізному 
темпово-динамічному розгортанні епізодів-образів (Аndаntе – Аllegro) з репризним 
поверненням на найвищій динамічній точці розвитку першого образу (6/4) перед по-
чатком фуґи. У фузі за експозицією слідує розвиткова стретта, а її репризу знаменує 
поява теми у триголосому фактурному ущільненні в динаміці .

Серед бандурних сюїт українських композиторів, створених наприкінці 1990-х ро-
ків, приваблює лірико-фантастична образність «Нічної фантасмагорії» Євгена Мілки 
для бандури соло (1997). Сюїта є тричастинним циклом, де перша частина (Andante) 
полонить ладовим зіставленням фригійсько-цілотонової «архаїки» з політональними  
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гармонічними комплексами, рафінованим відчуттям фонізму вертикалі у крайніх час-
тинах і поривчастим прозорим piú mosso середини. Друга частина (Moderato con moto) 
протиставлена першій стилізовано-фантастичною архаїзованою поетикою кварто- 
секундових тем-поспівок, витриманих на тлі звучань поодиноких бурдонних звуків 
бандурних басів, а третя (Con moto, poco rubato) широко розкиданими арпеджовано 
взятими звуками постійно вуалює тональну основу, надаючи загальному звучанню 
хиткості та невизначеності, відповідно до програмного задуму сюїти.

У 1960–1970-х роках паралельно із сольною сюїтою зазнала розвитку сюїта для 
двох інструментів («Сюїта для двох бандур» Валерія Польового, 1966 р.) та ансамб-
лю інструментів за участю бандури («Дивертисмент» для флейти, скрипки і бандури» 
Олександра Винокура, 1973 р.; «П’ять веснянок для бандури і сопілки» Володимира 
Шумейка).

Зародження нового типу сюїти можна спостерігати на початку ХХІ ст.: його ре-
презентує ф’южн-сюїта Івана Тараненка для бандури, контрабаса, перкусій, баяна, 
фортепіано і струнного квартету під назвою «Музика української землі» на слова Ва-
лентини Давиденко за участю відео-, хореографічного та пластичного рядів, читця і 
сопрано (2008). Сюїта І. Тараненка написана у жанрі ф’южна (fusion), що передбачає 
«сплав» різних видів мистецтв та музичних течій (сучасної академічної і поп-музики), 
із застосуванням нетрадиційних поєднань різних видів інструментів (із залученням 
народних).

Отже, підсумовуючи, можна констатувати, що жоден із циклічних бандурних тво-
рів українських митців достеменно не повторив досвід стилізації української пісенно- 
танцювальної традиції в умовах барокової стилістики, застосований М. Лисенком в 
«Українській сюїті», що стала джерелом розвитку жанру української бандурної сюїти 
ХХ ст. і яка ще й сьогодні залишається унікальним шедевром не тільки української, але 
й світової фортепіанної літератури. Однак багатющий досвід цього твору беззаперечно 
був сприйнятий українською бандурною сюїтою другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
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SUMMARY

The article is devoted to the studying of poetic and stylish features of this composers’ early 
piano cycle Ukrainian Suite by M. Lysenko and its influence on the formation of suite genre in 
Ukrainian bandura works of late XXth – early ХХІst centuries. Ukrainian suite in the form of 
ancient dances based on folk songs oр. 2 became the first highly artistic example of this genre in 
Ukrainian musical culture of the late 1860s combining romantic stylish features with neo-classical 
(neo-Baroque) trends. Lysenko choosing of the Вaroque dance suite form (J.-S. Bach) as an origi-
nal compositional model has created a unique 6-pieces cycle with a vivid national colouration with-
out trying to style Вaroque genre models (except for pieces’ form). Lysenko’s innovative approach 
to the folk-song sources is based on their interpretation as pre-classical models (D. Scarlatti).
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Lysenko’s Ukrainian Suite has an enormous impact on this genre development both in piano 
(V. Barvinskyi, Y. Stepovyi, V. Kosenko) and bandura works of Ukrainian composers. The genre’s 
first signs are indicative – M. Dremliuga’s bandura suites. His two suites for bandura solo (No. 1 
and No. 2) are based on folkloristic samples stylization (historical song, duma, vesnianka, kolo-
myika) in the spirit of Lysenko’s lexical items. In suite No. 3 for bandura and piano composer 
widely uses the polyphonic forms and genres (prelude and fugue, passacaglia) combining them 
with Ukrainian Baroque cant style, extended and humorous songs.

Bandura suite genre undergoes new development in late 1970s–2000s. Tragic conceptualism of 
V. Zubytskyi’s Concert Triptych for bandura solo has developed at a whole new level of Drem-
lyuga’s program suites tradition. Written using of enhanced tone technique based on modern neo-
stylistics of this piece of work has enriched the bandura suite poetics with new dramatic imagery 
unusual for previous genre specimens. Among bandura suites of 1990s the most interesting is the 
Chamber Suite No. 1 by O. Herasimenko, which represents the neo-folkloristic suite type showing  
neo-impressionistic trends in Ukrainian bandura creative work initiated by H. Khotkevych and 
his followers in Ukrainian diaspora (V. Yemets, Z. Shtokalko, H. Kytastyi). Neo-folkloristic 
type program of suite genre is developed among diaspora contemporary composers by Y. Oliynyk 
(USA). His suite Four Trips to Ukraine, Ukrainian Christmas and Incredible Adventures of Cos-
sack Mamai are partially based on the principle of quotation of thematic invention of the folk type 
with extensive use of modern poly-mood, poly-tonality, polyphonic and chance music techniques.

Within the period of 1960s–1970s the suite for two banduras (V. Poliovyi) along with solo suite 
also had undergone development, as well as band involving bandura (O. Vinokur, V. Shumeiko). 
The new suite type based on various art forms synthesis represents a fusion-suite Ukrainian Land 
Music by I. Taranenko. Thus, M. Lysenko’s Ukrainian Suite became the source of bandura suite 
genre development in late XXth – early XXIst centuries.

Keywords: М. Lysenko, neostylistics, suite, bandura suite, bandura works.
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УДК 78.071.1(477)Рев:78.072(477)Горд Ірина Сікорська 
(Київ)

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО  
В НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ 

МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА

Понад 40 років головним дослідником творчості Л. Ревуцького в Україні був доктор 
мистецтво знавства, професор, завідувач відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України Микола Максимович Гордійчук. Про його музикознавчий доробок у цій галузі 
йдеться в пропонованій статті.

Ключові слова: ревуцькознавство, М. Гордійчук, музикознавчий доробок.

Свыше 40 лет главным исследователем творчества Л. Ревуцкого в Украине был доктор ис-
кусствоведения, профессор, заведующий отделом музыковедения ИИФЭ им. М. Ф. Рыльско-
го НАН Украины Николай Максимович Гордейчук. О его музыковедческих исследованиях в 
этой области идет речь в данной статье.

Ключевые слова: ревуцковедение, Н. Гордейчук, музыковедческие исследования.

Mykola Maksymovych Hordiychuk, a doctor of art studies, professor, the head of the musicology 
department of M. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, NAS of Ukraine, 
was the main specialist of Revutskyi’s studies for more, than 40 years. This article is about his 
musicologist researches.

Keywords: Revutskyi’s studies, M. Hordiychuk, musicologist researches.

Понад сорок років провідним дослідником творчості Л. Ревуцького в Україні по пра-
ву вважався фундатор українського музикознавства, доктор мистецтвознавства, профе-
сор, заслужений діяч мистецтв України Микола Максимович Гордійчук (1919–1995). 
Майже чотири десятиліття поспіль він перебував в авангарді української музико знавчої 
думки. Багато років очолюючи відділ музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України, Гордійчук фактично був одним з найвпливовіших керівників музичного 
процесу країни. Уже в 30-річному віці він визнавався (і фактично був) музикознавцем 
номер один в Україні та з кожним роком лише закріплювався в цій ролі.

Минуло майже два десятиліття з того серпневого дня, коли його серце зупинило-
ся, і він відійшов у кращий зі світів у скромній ворзельській районній лікарні, але й 
сьогодні його науково-творча спадщина не втратила своєї актуальності й значимості. 
Гордійчук, фактично, першим ґрунтовно дослідив життя і творчість М. Лисенка (три 
пере видання), М. Леон товича (чотири перевидання), М. Колачевського (Калачевсько-
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Так, наріжним каменем кандидатської дисертації М. Гордійчука «Українська ра-
дянська симфонічна музика», захищеної в 1951 році, стала симфонічна творчість Лев-
ка Миколайовича, а саме його лірико-епічна Друга симфонія (хоча достатньо уваги 
було приділено й ранньому опусові композитора – тобто Першій симфонії). Слідом 
за В. Довженком Гордійчук справедливо назвав Л. Ревуцького «засновником україн-
ського [національного] симфонізму» і ним неначе «повіряв» здобутки в цьому жанрі 
інших авторів. Про що б не йшлося – цитування чи принцип обробки народної пісні, 
особливості формотворення, інструментування,  – Гордійчук щораз повертався до 
Ревуцького й апелював до нього як до зразка найвищої майстерності. Наведу лише 
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кілька  висловлювань: «У своїй твор-
чості Л. Ревуцький ніколи не йшов 
за “модою”, – писав Микола Мак-
симович. – Ніхто із сучасних май-
стрів української музики не зумів 
так глибоко перейнятися фолькло-
ром і так самобутньо перетлумачити 
його, як Л. Ревуцький. Для нього 
народна пісня – це ніби згусток са-
мого життя, узагальнення духовно-
творчої потенції поколінь...» [20, 
с. 123]. У ювілейному для обох них 
1954 році М. Гордійчук, нарешті, 
отримав омріяний дип лом канди-
дата наук з московського ВАКу 
(чому «посприяла» смерть «вождя 
усіх народів»). І вперше відгукнув-
ся про постать Л. Ревуцького «для 
широкого загалу» – в газеті «Вечір-
ній Київ» [6].

Наступні друковані відгуки 
з’являлися, переважно, суголосно 
ювілеям – щоп’ять років, зокрема 
стаття в журналі «Вітчизна» [13], 
підготовлена до 70-річчя митця, по-
сідає осібне місце, тому що вийшла 
за двома підписами: поруч із гордій-
чуківським стояло ім’я багаторічно-
го побратима й співавтора Л. Ре-
вуцького – Максима Рильського. 
Таке співавторство вже саме по собі 

було знаменною подією: Микола Максимович публічно визнавався найкращим знав-
цем творчості Ревуцького, а також апріорі «прилучався» до «сонму великих». Назва 
статті – «Народний митець» – підкреслювала провідну на той час ідею «народності в 
музиці». Водночас М. Гордійчук наголошував: «Вражає поєднання чистої народності 
з типово сучасними композиційними засобами і прийомами» [13, с. 182]. Цікаво, що 
одного разу співавтором Гордійчука в розлогій статті про українську музику виступив 
і сам Ревуцький [19], додавши своїм іменем їй авторитетності. Зрозуміло, що автором 
статей про братів Ревуцьких в УРЕ, своєю чергою, став М. Гордійчук [17].

«П’ятирічну хронологію» було порушено в 1966 році, коли в інститутському жур-
налі «Народна творчість та етнографія» було опубліковано статтю «З глибин народної 
музики» [8] з нагоди присудження Левкові Миколайовичу Державної премії УРСР 
ім. Т. Шевченка за Другий концерт для фортепіано з оркестром. Розглянувши етапні 
твори великого майстра (від «Сонечка», через «Галицькі пісні» й «Козацькі пісні» – 
до Другої симфонії), Микола Максимович, природно, головну увагу приділив леген-
дарному Концертові, відзначивши «неповторність художньої образності, зумовлену 
глибоким перевтіленням народних пісенних зразків різних жанрів і тонким відчуттям 
специфіки національної ладовості» (саме на цьому висловлюванні наголосила багато-
річна колега М. Гордійчука по відділу музикознавства Б. Фільц у своїй статті про ньо-
го у збірнику його пам’яті [13]. Прикметно, що в скороченому варіанті статтю М. Гор-
дійчука про Л. Ревуцького було оприлюднено в газеті «Сільські вісті» (6 травня) під 
назвою «Муза Ревуцького» [12]. До певної міри з нею перегукується й наступна – цьо-
го разу вже ювілейна стаття «Джерело творчості видатного митця», де М. Гордійчук 
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також подав огляд творчого доробку митця, розкрив його глибину [8]. Згодом її було 
передруковано в його збірці «На музичних дорогах» під нейтральною, але, водночас, 
узагальненою назвою «Левко Ревуцький», де знову ж таки підкреслено особливості 
творчого методу композитора: «Ревуцький володіє дивовижним чуттям стильової при-
роди фольклорної мелодії в усіх її виразових і структурних компонентах» [10]. До 
ювілею Жовтневої революції у профільному журналі «Мистецтво» М. Гордійчук від-
гукнувся статтею «Ода пісні» [15], повторивши її під промовистою назвою «Патріарх» 
у газеті «Культура і життя» [16] й проакцентувавши в назві «зовнішню» присвяту 
(на слова М. Рильського, присвячено Леніну). І тільки небагато втаємничених зна-
ли істину: йшлося про перервану «пісню» побратимів із розстріляного відродження 
(«І наші імена у забутті не згинуть. Ми живемо в піснях…»). Тут мушу принагідно 
пояснити, що поруч із офіційними «версіями» завдяки Гордійчукові існувала так зва-
на «паралельна» – тобто справжня історія української музики, правда, тоді лишень в 
усному побутуванні. Так, саме від Гордійчука я особисто вперше почула про обставини 
вбивства Леонтовича, про «контекст» народження пісні «Із-за гір та з-за високих», про 
існування Третьої симфонії Ревуцького, яку автор знищив під враженням від гонінь 
на музику Б. Лятошинського після лиховісної поста нови 1948 року.

У світлі співдружності Л. Ревуцького з Максимом Рильським розповідав Гордійчук 
широкому загалові про хід опрацювання Ревуцьким опери «Тарас Бульба» [11]. При-
родно, що наступні ювілеї Л. Ревуцького також не оминулися (як завжди – паралельно 
в журналі й газеті – щоб залучити якомога більшу читацьку аудиторію та, ніде прав-
ди діти – ще й підзаробити копійчину!): «Возвышенной души полет» – так поетично 
називалася стаття, що вийшла до 80-річчя Левка Миколайовича в республіканській 
газеті «Правда Украины» [3], а під назвою більш узагальнюючою – «Невтомний бу-
дівничий» – у «Народній творчості та етнографії» [14]. Завдяки ж публікації варіанту 
статті російською мовою в журналі «Советская музыка» [4] географія читацького кола 
шанувальників творчості Ревуцького розширилася до меж усього Радянського Союзу.

Ще у званні кандидата мистецтвознавства (1954) М. Гордійчук мав своїх учнів- 
аспірантів, а з 1972 року як професор, доктор мистецтвознавства значно активізу-

Л. Ревуцький зі співробітниками відділу музикознавства 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР. 1-й ряд: К. Василенко, М. Загайкевич, 

Б. Фільц, Л. Ревуцький, М. Гордійчук, Т. Булат. 2-й ряд: А. Муха, Л. Архімович, 
Л. Пархоменко, К. Луганська, О. Йовса, В. Золочевський. 1964 р.
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вав цю ділянку роботи. Загалом із 1960 по 1993 роки під його керівництвом було 
підготовлено й успішно захищено 48 кандидатських дисертацій, виконаних співро-
бітниками відділу й прикріпленими до відділу музикознавства. Так, під науковим 
керівництвом Гордійчука було написано й успішно захищено кандидатську дисерта-
цію В. Клина «Риси фортепіанного стилю Л. Ревуцького» (1978), а в кандидатській 
дисертації А. Поставної «Становлення творчого метода Л. Ревуцького в 20-і роки» 
Гордійчук виступав офіційним опонентом.

Тут варто нагадати про щедрість душі вченого і його стратегічне мислення. Так, 
саме Гордійчук свого часу запропонував Валентині Кузик зібрати й підготувати до 
друку спогади про Л. Ревуцького, куди й сам написав дуже теплі рядки [2]. Це визна-
чило її долю на багато років, а також долю спадщини Л. Ревуцького й відродження з 
небуття постаті Дмитра Ревуцького. Гордійчук ініціював публікацію монографій про 
Л. Ревуцького  Віктора Клина – саме як композитора й піаніста [21], Михайла Бяли-
ка [1] та С. Лісецького [22], в усіх них виступивши науковим редактором та автором 
передмови. Він особисто редагував Повне зібрання творів Л. Ревуцького в 11-ти то-
мах, де також був автором Передмови [5] (її було передруковано у збірнику «Музика 
і час» під назвою «Лев Ревуцький» [9]).

Саме Гордійчук «зісватав» з Ревуцьким Богдану Михайлівну Фільц, про що вона 
написала у своїй статті до згадуваного вже меморіального гордійчуківського збірни-
ка: «Мені особливо приємно читати ці рядки про Левка Миколайовича Ревуцького, 
мого улюбленого незабутнього Вчителя, одного з найвидатніших українських сучас-
них композиторів, в якого я мала щастя навчатися в аспірантурі саме завдяки Миколі 
Максимовичу Гордійчукові. Тому я завжди згадую Левка Миколайовича з великою 
пошаною і теплом також як наукового керівника моєї кандидатської дисертації (на 
тему “Методи хорових обробок українських народних пісень у творчості українських 
радянських композиторів”) і наставника з композиції» [23, с. 50].

Гордійчук невтомно працював над створенням звукової антології української музи-
ки. За його ініціативою було записано на грамплатівку Фортепіанний концерт Л. Ре-
вуцького у виконанні Є. Ржанова та Державного симфонічного оркестру України під 
орудою Ю. Никоненка.

Авторський концерт Л. Ревуцького в Київському музичному училищі 
ім. Р. Глієра: Н. Шульман, В. Деряжний, П. Майборода, Л. Ревуцький,  

П. Сук, Б. Лятошинський. Виступає М. Кузьмін. 1949 р.
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І наостанок – трошки лірики. Гордійчук згадував, як підгледів цікаву сценку: 
Левко Миколайович Ревуцький, побачивши красиву дівчину, зупинився, обернувся 
й довго дивився їй услід. Так… Ревуцький цінував жіночу красу, – коментував свої 
спостереження Гордійчук (власне, він і сам знався на жіночій красі: невипадково ж у 
його відділі музикознавства працювали лише справжні красуні!).
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SUMMARY

Mykola Maksymovych Hordiychuk(1919–1995), a doctor of art studies, professor, who was 
rightly considered the founder of the Ukrainian musicology, was the main specialist of Revut-
skyi’s studies for more, than 40 years. His PhD thesis Ukrainian Soviet Symphonic Music, main-
tained in 1951, was written on L. Revutskyi’s symphonic works (including the Second Symphony). 
M. Hordiychuk’s print reviews of L. Revutskyi’s creativity appeared mostly to the anniversaries – 
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every five years, particularly in the magazines Folk Art and Ethnography, Motherland, Art papers 
Culture and Life, Evening Kyiv, True of Ukraine, etc.

Hordiychuk also wrote about cooperation of L. Revutskyi and M. Rylskyi on the editorial of 
Lysenko’s opera Taras Bulba.

Thesis by V. Klyn Features of L. Revutskyi’s Piano-style (1978) was written and maintained 
under Hordiychuk’s scientific supervision, he was an official opponent of A. Postavna’s thesis For-
mation of Creative Methods of L. Revutskyi.

He once proposed V. Kuzyk to collect and prepare for publication the reminiscences on L. Re-
vutskyi where he wrote very warm lines himself.

M. Hordiychuk initiated the publication of monographs on L. Revutsky by V. Klyn, M. Bialyk 
and S. Lisetskyi, gave them a scientific editor and was an author of the preface. He personally 
edited the complete works by L. Revutskyi in 11 volumes, he was also the author of the preface.

Hordiychuk advised B. Filts to enter the school of Revutskyi, she wrote about that in her article. 
Hordiychuk also worked to develop sound anthology of Ukrainian music. According to his ini-

tiative L. Revutskyi Piano Concerto performed by E. Rzhanov and the State Symphony Orchestra 
of Ukraine under the direction of Y. Nykonenko was recorded on phonograph.

Keywords: Revutskyi’s studies, M. Hordiychuk, musicologist researches.

УДК 781.6:78.071.2Круш Наталія Кашкадамова 
(Львів)

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ У ФОРТЕПІАННИХ 
ТВОРАХ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО, СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА  

ТА АНАТОЛЯ КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО 
(на прикладі інтерпретацій Марії Крушельницької)

У статті розглянуто особливості стилів Л. Ревуцького, С. Людкевича та А. Кос-
Анатольського, що істотно впливають на виконавську інтерпретацію їхніх фортепіанних тво-
рів. За зразок трактування обрано виконання піаністки Марії Крушельницької.

Ключові слова: фортепіанні твори, стиль, виконання, інтерпретація, переживання, образ, 
жанр, інтонування, темпоритм, тембр.

В статье рассмотрены особенности стилей Л. Ревуцкого, С. Людкевича и А. Кос-
Анатольского, существенно влияющие на исполнительскую интерпретацию их фортепианных 
произведений. Образцом трактовки избрано исполнение пианистки Марии Крушельницкой.

Ключевые слова: фортепианные произведения, стиль, исполнение, интерпретация, пережи-
вание, образ, жанр, интонирование, темпоритм, тембр.

The peculiarities of L. Revutskyi, S. Liudkevych and A. Kos-Anatolskyi styles, that signifi-
cantly have an influence on the executing interpretation of their piano works are concidered. The 
execution of the pianist Marіya Krushelnytska is chosen as an example of interpretation.

Keywords: piano works, style, execution, interpretation, experience, image, genre, intonation, 
tempo-rhythm, timbre.

Статтю звернено до творчості композиторів-ювілярів 2014 року. Існують присвя-
чені їм солідні музикознавчі дослідження [1–3; 5; 13; 14], де розглянуто особливості 
музичної мови й подано характеристики творчих стилів. Проте до питань виконання 
автори статей зазвичай звертаються наприкінці таких праць, залишаючи в читача 
відчуття певного недоситу. Водночас твори цьогорічних ювілярів надійно, хоч не од-
наковою мірою, увійшли до програм українських піаністів, і узагальнення стильових 
проблем їхньої виконавської інтерпретації сьогодні дуже на часі.
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Мені здалося, що найвідчутніше показати своєрідність інтерпретаційного стилю 
кожного композитора можна при зіставленні їх у трактуванні одного виконавця. Таку 
можливість повною мірою дає піаністичний доробок Марії Крушельницької. Доводи-
ти, що це саме так, немає потреби, та все ж відзначу: ця піаністка протягом усього 
свого творчого шляху істотну увагу приділяла виконанню української музики. Вона 
підготувала, часто виконувала зі сцени та зафіксувала у звукозапису великі моно-
графічні програми творів кожного з названих композиторів. Піаністка – сучасниця 
цих музикантів, була з ними добре знайома, знала і їхні особистості, і вимоги до 
виконання, а з Людкевичем та Кос-Анатольським не раз погоджувала своє тракту-
вання. Тож є всі підстави вважати, що вона глибоко зрозуміла як виконувані твори, 
так і стиль їхніх творців. Формулюванню найістотніших стильових засад посприя-
ла багаторічна педагогічна діяльність піаністки, студенти якої постійно виносять на 
суд слухачів щораз нові виконання численних великих творів української музики. 
Щоб допомогти в цій справі молоді, М. Крушельницька домоглася впровадження до 
програмних вимог фортепіанної кафедри ЛНМА творів українських композиторів 
як обов’язкових для виконання студентами щороку на академконцерті й підготувала 
низку відповідних нотних видань.

У піаністки не викликає й найменшого сумніву те, що кожен з названих компози-
торів має власний, цілком особливий стиль, має власну інтонацію. «Вони всі дуже 
різні!» Тут доречною буде цитата з її висловлювань: «Велика проблема полягає в 
тому, що у нас дуже часто не доходять руки до української музики. А ми повинні 
працювати над нею так, як підходиться до кожного стилю. Працюючи над Бахом, 
Бетовеном чи над Шопеном, ми вивчаємо, по-перше, час, в якому жив композитор, 
ми вивчаємо його особистість, ми вивчаємо його піанізм. Так само ми повинні думати 
про українських композиторів. І ось тут виявляються великі наші білі плями. Бо ми 
мусимо добре знати історичне тло, час, в якому писали композитори, впливи, які на 
них діяли, їхню особистість, їхню долю, а ми часто цього не знаємо.

Українська фортеп’янна музика дуже багатостилева. Ну, чей же ж дійсно не мож-
на грати Людкевича так, як грається Косенка, не можна грати Миколу Колессу, як 
грається Барвінського. І в чому суть? Суть очевидно в індивідуальності компози-
тора. Але найважніше: їх об’єднує українство, буквально в усьому. В першу чергу, 
очевидно, в мелодиці, в ритмах, вже не говорячи про світ, який вони відтворюють. 
<…> І отут я підводжу до того, що в українській музиці не сприймається, – чомусь 
ми не вміємо знайти в ній цікавих моментів. Тому я собі думаю, що при виконанні 
українських творів потрібні певні перебільшення» [10, с. 156–158].
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Музика Ревуцького була близька й подобалася Крушельницькій з юних років. 
У молодості знаходила в кожному з творів вияв власних переживань – відгомін своєї 
долі [10, с. 52]. Монографічну програму сольних фортепіанних творів композитора 
було записано на платівку в 1973 році [11]. В її підготовці проявилися характерні 
риси творчого методу піаністки. Готуючи виконавську програму, вона віддала цій ро-
боті всю увагу, усі інтелектуальні й душевні сили, з великим захопленням і любов’ю 
вникла у світ композитора, домагаючись духовної єдності з ним. Піаністку не ціка-
вили при тому загальноприйняті чи будь-чиї інші трактування обраної музики (якщо 
такі існують) – до правдивого розуміння вона йшла власним шляхом. Але коли це 
розуміння було досягнуте, воно стало єдино можливим для Крушельницької і надалі 
залишається постійним. Так, інтерпретація стилю Ревуцького, хоч належить до від-
носно давніх її робіт, до сьогодні залишається по суті незмінною.

Фортепіанні твори Левка Ревуцького було скомпоновано протягом 1909 – початку 
1930-х років, коли молодий музикант широко розкритими очима сприймав світ у се-
цесійному багатстві фантастичних форм, розкішних барв та ароматів. Це бачення він 
утілив у вишуканій фактурі своїх фортепіанних п’єс, але не змальовував картин, не 
давав програмних назв, а тільки відтворював власне переживання їхньої краси. Компо-
зитор з перших творів виявив ліричну природу обдарування, висловлювався в музиці 
дуже особисто й безпосередньо, мав скоріш інтровертну вдачу. «Ревуцький з’явився на 
світ, щоб проспівати власну пісню, і вона була неголосна, суто лірична й дуже щира», – 
пише М. Бялик [2, с. 53]. У фортепіанних творах він не цитував українських народних 
мелодій (виняток – Дві веснянки й Колискова за піснями зі збірки К. Квітки), але його 
вела геніальна інтуїція. Національна природа музики Ревуцького впізнається в інтона-
ційному складі його власних тем, у способах їхнього розвитку, складі фактури і, голов-
не, в емоційному наповненні, жанровій основі творів. Водночас композитор був люди-
ною нового часу, початку ХХ ст., він «розширив і доповнив уявлення про український 
характер в музиці, представивши в ньому незнану до того психологічну витонченість, 
емоційну складність» [2, с. 52]. Було б спрощенням помічати національні риси тільки 
при цитуванні фольклорних джерел. І таке саме спрощення – не вловлювати україн-
ської ідентичності й композиторської індивідуальності Ревуцького за типовими для пе-
ріоду Сецесії ідіомами, які в нас називають «рахманіновсько-скрябінськими» рисами.

Для інтерпретації Крушельницької ключовим поняттям є саме трактування творів 
Ревуцького як інтимної лірики. Вона сприймає фортепіанний стиль композитора як 
одноцільно ліричний і з цієї позиції схильна навіть дещо недооцінювати токатну «ін-
дустріальну» прелюдію ор. 11 № 2 як відхилення від стилю (хоч грає її дуже добре). 
Поміж трьох композиторів, про яких йдеться в цій статті, Ревуцького потрактовано 
піаністкою найбільш вишукано й не прямолінійно, а зі шляхетною простотою – без 
будь-якого перебільшення, відкритих емоцій, не дозволяючи собі жодних змін чи 
доповнень авторського тексту. Ця стриманість, певна скромність у вияві почуттів – 
істотна прикмета стилю Ревуцького. Його прийнято називати лірико-епічним. Кру-
шельницька ж називала цю рису делікатністю, пов’язуючи її з особистим характером 
музиканта як людини. «Бо у Ревуцького любов не то що схована – він не ховає її, 
але він так дуже її оберігає, – казала піаністка. – Наприклад, Пісня Ревуцького – 
надзвичайно інтимна, скромна, більше роздумування, ніж виспівування» 1. Сонату 
піаністка грає психологічно й зосереджено – не віртуозно й не по-ораторськи, а як 
музику глибоких душевних переживань. Без важкої патетики, дещо швидше і легше, 
ніж інші виконавці, трактує Прелюдію Des-dur, ор. 4. Мелодія її звучить як україн-
ська пісня, у ній виявлено наспівність і простоту інтонації. Артистка безпомилково 
вловлює українську природу музики Ревуцького, чує її у більшості творів. Вона на-
водить приклад побічної партії в Сонаті: «Це не просто пісня, її написано в жанрі 
хоралу. Але за інтонаціями – це абсолютно українська народна пісня».

Безпомилкова інтуїція в розпізнаванні українських інтонацій пов’язана з тим, що 
Крушельницька – мелодист у своїй грі. Мелодійне інтонування, фраза – найваж-
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ливіші для неї засоби виконавської виразовості. 
Інтонація  цієї піаністки завжди промовляє, вона 
докладно осмислена, озмістовлена. Її характер-
на прикмета – «роздумливі» початки п’єс. Тож у 
Сонаті обирає дещо стриманий темп, щоб вираз-
но промовити всі інтонації. Фразування дуже ви-
разне – випукле й логічне. Поділ на фрази, неве-
ликі й закруглені, є зрозумілим і наочним, однак 
між фразами немає демонстративних цезур. Звук 
легкий, чистий, не запедалений, м’який. Нема ні 
декламації, ні широкої «оперної кантилени». На-
віть патетика кульмінацій стримана – без «кри-
ку». Чується у виконанні п’єс Ревуцького поєд-
нання пісенної і розповідної інтонації.

Для розвитку в творах Ревуцького характерна 
безперервність мелодійного руху. На стиках фраз 
каданси невизначені, непомітно переходять до по-
чатку дальшого мелодійного звороту [5, с. 228]. 
Навіть систематичні виконавські вказівки в тек-
стах Ревуцького: темпові ремарки, ліги, динаміч-
ні знаки, туше – стосуються лишень масштабу 
побудов від фрази й вище. Натомість мотивної 
артикуляції він майже не позначає. Інтерпрета-
торка враховує цю рису мелодики, як і те, що для Ревуцького не типове мелодійне 
одноголосся, і він завжди наповнює тканину підголосками. Хоч фраза в одному голо-
сі не є довгою, але розвиток підхоплюється іншими голосами – мелодійна течія не 
рветься і «тчеться» плавною стрічкою.

Своєрідність музичної мови Ревуцького визначається поєднанням мелодій, зако-
рінених у народно-пісенній діатоніці, з індивідуальною, хроматизованою гармонією. 
Увага до гармонічної енергії проявляється вуалюванням метру, вишуканою поліритмі-
єю та поліметрією. Притаманне композиторові поєднання етнохарактерності з вишу-
каними виразовими засобами – це ознака українського сецесійного стилю. Попри всю 
витонченість, у гармонії панують фундаментальні властивості української народної 
ладо-гармонічної системи: низький ІІ і натуральний VІІ щаблі в кадансах, дорійська 
секста (високий VІ щабель). М. Бялик писав: «Українській пісні притаманні числен-
ні, але дуже природні модуляційні відхилення, і ця риса отримує у Ревуцького розви-
ток, багато в чому обумовлюючи те відчуття свободи, яке викликає його музика» [2, 
с. 51]. Крушельницька органічно відчуває ці особливості стилю. Вона переконана, 
що гармонія в музиці Ревуцького важливіша, ніж у двох інших композиторів, бо не 
служить акомпанементом, другим планом, а творить одне ціле з мелодією. Піаністка 
чуйно вслухається у звучання гармоній, реагуючи на їхні зміни «диханням» музики 
й тембровим забарвленням. Вона пластично відтворює ритмічне плетиво, обмежуючи 
задля його виразності агогічні засоби виконання.

Композитор ніде не позначає педалізації, але фактура в багатьох типових випадках 
має значний діапазон, широкохвильові фігурації, більші від октави акорди, глибокі й 
тривалі баси. Все це вимагає педальної підтримки – передбачає резонуюче звучання 
фортепіано. Переходи від високого до середнього й низького регістрів, зміни фактур 
і штрихів надають музиці колористичних переливів. Однак для Ревуцького не харак-
терні прийоми фортепіанного «оркестрування»: імітації мотивів у різних регістрах, 
подібні до різних частин оркестру, чи розмежовані співставлення фактурних шарів – 
звучання плине однією, хоч широководною і примхливою течією.

Темброфактурну характерність звучання, запрограмовану Ревуцьким, прекрас-
но відтворює інтерпретаторка: світлоносність верхніх регістрів, тембро-просторове 
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 розпланування фактури, її багатоплановість, резонансність. Піаністка має палітру 
різноманітних прийомів туше, які в Ревуцького (згідно з його виконавськими підказ-
ками) служать не для декламації, а змін барви звучання. Гра піаністичними штриха-
ми й педаллю збагачує темброву гру регістрів у фактурі. Запам’ятовуються підхопле-
ні педаллю «спалахи» окремих тонів і гармоній, співставлення безпедального штриха 
й резонуючих звучань верхнього регістру (Прелюдія ор. 1 № 2), тонка колористична 
гра legato і non legato. Виразно розкривається багатоплановість фактури завдяки різ-
ному звучанню її шарів. Піаністка веде музику різноскладовим фактурним потоком, 
не випускає з уваги жодного поліфонічного голосу. Педалізує дуже тонко, скрізь 
зберігаючи ясність фактури.

Чутливе й тактовне втілення ліричного змісту музики, уникання відкритої емоції, 
тонке відчуття української пісенної основи в інтонуванні мелодії, майстерне розкрит-
тя вишуканого колористичного багатства гармонії й фактури – ось головні прикмети 
стилю Ревуцького в трактуванні Марії Крушельницької.

Фортепіанну творчість Станіслава Людкевича представлено у виконавському до-
робку цієї піаністки ширшим колом творів і жанрів. До монографічної програми 
сольних творів, підготовленої в 1978 році до 100-річчя композитора, увійшли числен-
ні мініатюри, «Баркарола», яка є вже, фактично, так званою «середньою» формою, та 
«Елегія у формі варіацій» – велика форма. Окрім того, вже від 1963 року в реперту-
арі піаністки був і неодноразово виконувався Концерт для фортепіано з оркестром 2. 
І стиль Людкевича піаністка розуміє як багатоскладовий і водночас цілісний, до яко-
го входять і епічний масштаб задумів, і безпретензійність побутового музикування, 
і експерименти творця.

Сольна фортепіанна творчість Людкевича відчутно пов’язана з інтонаціями й жан-
рами галицького домашнього музикування: елегіями, баркаролами, романсами, варі-
аціями тощо. У молоді роки йому, мабуть, не раз доводилося імпровізувати в такій 
обстановці. Але в ставленні до професіональної музики композитор висував значно 
вищі вимоги. У своїй статті про старогалицькі елегії Людкевич жорстко скритикував 
тексти цих пісень як «безсилі, безпредметні та кволі <…>. Замість кличів до волі – 
солодкаво-слізні запевнення про любов до України, замість протесту – жалібне кви-
ління, замість сильного болю – тихий сум» [8, с. 400]. Тож природньо припустити, 
що й у фортепіанних творах намагався подолати слабкості тих джерел, хоч, можли-
во, не одразу, а поступово йшов до цього. Композитор був сильною духом людиною, 
про що свідчить хоча би принциповість, стійкість його переконань протягом довгого 
життя в складних умовах неодноразових змін політичних систем, урядів та панів-
них ідеологій. Він уважав, що «тільки те мистецтво чи культура може мати тривку 
основу і значення, яке є влучним і правдивим відображенням свого віку» [14, с. 54]. 
Молодість музиканта співпала з добою національно-визвольної боротьби українського 
народу. У вокально-симфонічних і симфонічних творах, найважливіших для його до-
робку, він втілив піднесено-героїчну тематику, революційний пафос. Ці, такі важливі 
для Людкевича теми відбилися і в його великих фортепіанних творах.

Для інтерпретації Крушельницької масштабність, епічність задумів є дуже істот-
ною рисою стилю композитора. Згадує, якось він пояснив раптову могутність дина-
мічного наростання: «А це – у всесвітньому масштабі». І піаністка переконана, що 
саме таким масштабом слід міряти музику Людкевича – образи його великих творів, 
емоційну напругу, розмах форми, діапазон звучання. Говорить: «мені здається, що 
він так музику розумів. Він як її писав, наприклад “Кавказ”, – він не писав тільки 
для себе, для українського народу, він її писав для всього людства. І багато в його 
музиці такого є». До речі, динамічні позначення Людкевича у фортепіанних творах 
дійсно вирізняються великою широтою діапазону від  до , невимушеним опе-
руванням цими перепадами гучності або ж, наприклад, такими знаками, як sffp.

Водночас піаністка добре знала й відчувала в музиці м’яку витриманість натури 
композитора. Говорить: «Я для себе провела трошки такі паралелі: взяти “Пісню 
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ночі” Людкевича й “Пісню” Ревуцького. Які ж вони різні! Людкевич – то дійсно, 
“у все світньому масштабі”. А в Ревуцького – надзвичайно інтимна, скромна та “Піс-
ня”. А ще порівняймо скерцо в Людкевича й Кос-анатольського. Кос-Анатольський 
задиристіший, власне, сучасніший. А Людкевич починає “Гумореску” дуже інструк-
тивно, бо хотів, щоб H-dur’ну гаму вивчили. А всередині є типовий такий Людке-
вич – з одного боку, делікатний, а з другого – із дуже тунким гумóром».

Глибокий дослідник творчості Людкевича Ярема Якубяк вбачав у натурі й стилі 
композитора чимало рис, зумовлених галицькою ментальністю й західними впливами. 
Однією з таких рис є вагомість раціонального чинника як при створенні, так і сприй-
манні його музики. Це відчуває і відбиває у своїй інтерпретації і Крушельницька, 
знаходячи у творах композитора риси експериментування, дотепні самокоментарі та 
стверджуючи: «Мова його музики дуже самобутня й вимагає при шліфуванні великої 
розумової праці». Галицькі джерела зумовили й численні суто музичні особливості 
стилю Людкевича, що виявляються, зокрема, в тематизмі як інтонації лідійського чи 
дорійського ладу, активні акцентні ритми, гострі пунктирні й оберненопунктирні рит-
мічні рисунки. Інтонації галицького фольклору органічно відчуває і добре розуміє 
піаністка. Вона привертає увагу, наприклад, до частого використання композитором 
інтонацій стрілецьких маршів – у головній темі Концерта, в «Елегії» та «Баладі» – як 
відгомону на визвольну боротьбу 1919–1920 років.

Людкевич вмів зауважити й не раз любив підкреслити характеристичні риси в об-
разному змісті п’єси. Послугувався жанровими прикметами, а часом вдавався й до 
звукозображальності, що особливо помітно у програмних п’єсах («Квочка», «Пере-
сторога матері», «Пісня до схід сонця»), а також у циклах варіацій. Піаністка легко 
віднаходить у творах жанрові основи – маршовість, пісенність, речитатив, танець 
тощо – як підставу для трактування. Однак іде далі: психологізує і драматизує вико-
нання. Обґрунтування цьому знаходить у музичній мові композитора. І тут важливі 
такі моменти. По-перше, Людкевичеві притаманне деталізоване розкриття змісту ін-
тонації на противагу до узагальненої романсової емоційності. Я. Якубяк зауважив, 
що у вокальних творах композитора мелодика тісно підпорядкована ритму слів і 
якнайдокладніше розкриває їхній зміст. Деталізація інтонаційного розвитку зближує 
Людкевича з психологічністю експресіоністів. По-друге, відтінки змісту виявляє і 
підкреслює хроматизована гармонія. Хроматичні варіанти одного щаблю ладу спри-
чиняють появу експресивних збільшених і зменшених інтервалів у фактурі. Завдяки 
хроматичним секвенціям та імітаціям прості мелодії при жанровому варіюванні на-
бувають експресії, іронії та психологічності. По-третє, метрична структурованість 
тематизму зумовлює поділ фраз, а гострі пунктирні ритми в різних варіантах надають 
музиці активності й характерності.

Перелічені риси набувають виразності й емоційного наповнення в індивідуальній 
інтерпретації Крушельницької. Загалом піаністам частіше подобається грати узагаль-
нено-емоційно, від чого твори Людкевича стають більш цільними. А цю артистку спо-
ріднює з автором детальна експресивна інтонація. Тут варто згадати ще й побажання 
до виконавців самого композитора, яким виділено як першочергові вимоги, широку 
динамічну шкалу, темброву гнучкість задля розкриття змісту, чітку ритмічну органі-
зацію та виразну дикцію [7, с. 206–207]. Хоч вони звернені були до співаків, але добре 
пояснюють і фортепіанну гру. Різноманітні, позначені не часто, але продумано знаки 
артикуляції в текстах цього композитора: -, >, ∙ , ,˄ ‘ , , тенуто з крапкою, – у бага-
тьох випадках указують на мовну, речитативну інтонацію, а не кантилену («Листок 
з альбому», парафраза «Ой, що ж бо то тай за ворон», «Пісня до схід сонця»). Тож 
піаністка грає твори Людкевича більш декламаційно, ніж Ревуцького. Чуємо велику 
опуклість фраз, виразно підкреслених цезурним поділом, різну спрямованість мело-
дійного руху, розкриту засобами динаміки й, особливо, агогіки.

Чи не найважливішими й дуже індивідуальними в інтонуванні Крушельницької є 
темпоритмічні засоби – рубато, агогіка. Піаністка любить чіткі ритми на акцентній 

http://www.etnolog.org.ua

І
підкреслює хроматизована гармонія. Хроматичні варіанти одного щаблю ладу спри

І
підкреслює хроматизована гармонія. Хроматичні варіанти одного щаблю ладу спри
чиняють появу експресивних збільшених і зменшених інтервалів у фактурі. Завдяки Ічиняють появу експресивних збільшених і зменшених інтервалів у фактурі. Завдяки 
хроматичним секвенціям та імітаціям прості мелодії при жанровому варіюванні наІхроматичним секвенціям та імітаціям прості мелодії при жанровому варіюванні на
бувають експресії, іронії та психологічності. По-третє, метрична структурованість Ібувають експресії, іронії та психологічності. По-третє, метрична структурованість 
тематизму зумовлює поділ фраз, а гострі пунктирні ритми в різних варіантах надають Ітематизму зумовлює поділ фраз, а гострі пунктирні ритми в різних варіантах надають Імузиці активності й характерності.Імузиці активності й характерності.

Перелічені риси набувають виразності й емоційного наповнення в індивідуальній ІПерелічені риси набувають виразності й емоційного наповнення в індивідуальній 
інтерпретації Крушельницької. Загалом піаністам частіше подобається грати узагальІінтерпретації Крушельницької. Загалом піаністам частіше подобається грати узагаль
нено-емоційно, від чого твори Людкевича стають більш цільними. АІнено-емоційно, від чого твори Людкевича стають більш цільними. А

М
– як підставу для трактування. Однак іде далі: психологізує і драматизує вико

М
– як підставу для трактування. Однак іде далі: психологізує і драматизує вико

нання. Обґрунтування цьому знаходить у музичній мові композитора. І

М
нання. Обґрунтування цьому знаходить у музичній мові композитора. І
такі моменти. По-перше, Людкевичеві притаманне деталізоване розкриття змісту ін

М
такі моменти. По-перше, Людкевичеві притаманне деталізоване розкриття змісту ін
тонації на противагу до узагальненої романсової емоційності. Я.

М
тонації на противагу до узагальненої романсової емоційності. Я.

М
що у вокальних творах композитора мелодика тісно підпорядкована ритму слів і 

М
що у вокальних творах композитора мелодика тісно підпорядкована ритму слів і 
якнайдокладніше розкриває їхній зміст. Деталізація інтонаційного розвитку зближує Мякнайдокладніше розкриває їхній зміст. Деталізація інтонаційного розвитку зближує 
Людкевича з психологічністю експресіоністів. По-друге, відтінки змісту виявляє і МЛюдкевича з психологічністю експресіоністів. По-друге, відтінки змісту виявляє і 
підкреслює хроматизована гармонія. Хроматичні варіанти одного щаблю ладу сприМпідкреслює хроматизована гармонія. Хроматичні варіанти одного щаблю ладу спри
чиняють появу експресивних збільшених і зменшених інтервалів у фактурі. Завдяки Мчиняють появу експресивних збільшених і зменшених інтервалів у фактурі. Завдяки 
хроматичним секвенціям та імітаціям прості мелодії при жанровому варіюванні наМхроматичним секвенціям та імітаціям прості мелодії при жанровому варіюванні на
бувають експресії, іронії та психологічності. По-третє, метрична структурованість Мбувають експресії, іронії та психологічності. По-третє, метрична структурованість 
тематизму зумовлює поділ фраз, а гострі пунктирні ритми в різних варіантах надають Мтематизму зумовлює поділ фраз, а гострі пунктирні ритми в різних варіантах надають 
музиці активності й характерності.Ммузиці активності й характерності.

Ф
– у головній темі Концерта, в «Елегії» та «Баладі»

Ф
– у головній темі Концерта, в «Елегії» та «Баладі»

років.

Ф
років.

Людкевич вмів зауважити й не раз любив підкреслити характеристичні риси в об

Ф
Людкевич вмів зауважити й не раз любив підкреслити характеристичні риси в об

разному змісті п’єси. Послугувався жанровими прикметами, а часом вдавався й до 

Ф
разному змісті п’єси. Послугувався жанровими прикметами, а часом вдавався й до 
звукозображальності, що особливо помітно у програмних п’єсах («Квочка», «Пере

Ф
звукозображальності, що особливо помітно у програмних п’єсах («Квочка», «Пере
сторога матері», «Пісня до схід сонця»), а також у циклах варіацій. Піаністка легко Фсторога матері», «Пісня до схід сонця»), а також у циклах варіацій. Піаністка легко 
віднаходить у творах жанрові основи Фвіднаходить у творах жанрові основи – маршовість, пісенність, речитатив, танець Ф– маршовість, пісенність, речитатив, танець 

– як підставу для трактування. Однак іде далі: психологізує і драматизує викоФ– як підставу для трактування. Однак іде далі: психологізує і драматизує вико
нання. Обґрунтування цьому знаходить у музичній мові композитора. ІФнання. Обґрунтування цьому знаходить у музичній мові композитора. І
такі моменти. По-перше, Людкевичеві притаманне деталізоване розкриття змісту інФтакі моменти. По-перше, Людкевичеві притаманне деталізоване розкриття змісту ін
тонації на противагу до узагальненої романсової емоційності. Я.Фтонації на противагу до узагальненої романсової емоційності. Я.Фщо у вокальних творах композитора мелодика тісно підпорядкована ритму слів і Фщо у вокальних творах композитора мелодика тісно підпорядкована ритму слів і 

Е
стилю Людкевича, що виявляються, зокрема, в тематизмі як інтонації лідійського чи 

Е
стилю Людкевича, що виявляються, зокрема, в тематизмі як інтонації лідійського чи 
дорійського ладу, активні акцентні ритми, гострі пунктирні й оберненопунктирні рит

Е
дорійського ладу, активні акцентні ритми, гострі пунктирні й оберненопунктирні рит
мічні рисунки. Інтонації галицького фольклору органічно відчуває і добре розуміє 

Е
мічні рисунки. Інтонації галицького фольклору органічно відчуває і добре розуміє 
піаністка. Вона привертає увагу, наприклад, до частого використання композитором Епіаністка. Вона привертає увагу, наприклад, до частого використання композитором 

– у головній темі Концерта, в «Елегії» та «Баладі»Е– у головній темі Концерта, в «Елегії» та «Баладі»

Людкевич вмів зауважити й не раз любив підкреслити характеристичні риси в обЕЛюдкевич вмів зауважити й не раз любив підкреслити характеристичні риси в об
разному змісті п’єси. Послугувався жанровими прикметами, а часом вдавався й до Еразному змісті п’єси. Послугувався жанровими прикметами, а часом вдавався й до 
звукозображальності, що особливо помітно у програмних п’єсах («Квочка», «ПереЕзвукозображальності, що особливо помітно у програмних п’єсах («Квочка», «Пере
сторога матері», «Пісня до схід сонця»), а також у циклах варіацій. Піаністка легко Есторога матері», «Пісня до схід сонця»), а також у циклах варіацій. Піаністка легко 



158    

основі, підкреслені цезури, загострені пунктири. Якщо порівняти, для прикладу, ін-
терпретацію «Елегії» Людкевича М. Крушельницькою і К. Донченком 3, то легко за-
уважити, що саме активні ритми, вольові інтонації в цієї виконавиці дуже змінюють 
характер твору, поривають із меланхолією, вливають життя 4. Піаністка відзначає: 
«“Елегія” має типово Довбушівську варіацію [третю. – Н. К.], що має ритм дуже 
пульсуючий, енергійний».

Фактура творів Людкевича не має прикмет резонуючого викладу, а належить до 
так званого «інструментовочного» типу. Для нього не типові гармонічні фігурації чи 
широко розміщені акорди на глибокому басі, виконання яких потребує обов’язкової 
педалі й дає багатий обертонами резонанс. Діапазон фактури здебільшого неширо-
кий, і розміщено її переважно в середніх регістрах. Завжди є головна мелодія й 
акомпанемент. Поліфонізації небагато, але мелодизовані фігурації можуть трактува-
тися як другий мелодійний план. Виняток становить парафраза «Ой, що ж бо то та 
й за ворон», де риси підголоскового складу слугують своєрідною стилізацією музики 
М. Лисенка [1, с. 84]. У звучанні фактури Людкевича трапляються риси оркестраль-
ності – як фрескового викладу, так і наслідування окремих інструментів. Компози-
тор полюбляв могутнє звучання подвійних нот, октав, акордів, ще й ведених як дві 
оркестрові групи («Баркарола», вступ і фінал «Елегії»). У низці варіацій наслідує 
гру гітари, бандури, арфи. Така фактура передбачає вибіркове застосування педалі й 
вимагає винахідливості туше для характеристики окремих звукових образів. Усе це 
притаманне й Крушельницькій. Вона майстерно й виразно розкриває звуковий задум 
автора там, де артикуляційні позначки вказують на зміну тембру, протиставляючи 
співучим мелодіям багату палітру різноманітних розчленованих штрихів як засіб «ор-
кестрування» звучності.

Великі твори Людкевича бувають дуже довгими і ставлять перед виконавцями 
складні завдання щодо об’єднання форми. Крушельницька визнає цю проблему і 
робить при виконанні «Елегії», як і Концерта, деякі купюри в тексті. Всі вони були 
погоджені з композитором. Ухил до рапсодичності формам Людкевича не властивий, 
але, йдучи за сюжетним задумом, він перетворює варіації в розлогу наскрізну форму. 
Піаністка долає цю трудність, поєднуючи такі методи: вона робить розвиток цікавим, 
домагаючись яскравої характерності кожного нового розділу; створює відчуття єднос-
ті, встановлюючи логічні зв’язки при переходах від варіації до варіації, наприклад, 
за типом «запитання-відповідь»; керуючись почуттям ритму вищого порядку планує 
динаміку розгортання цілого циклу.

Інтерпретація Марією Крушельницькою фортепіанних творів Людкевича виділя-
ється глибиною, багатоплановістю та серйозністю, що посутньо відрізняє її від поши-
реного жанрово-побутового їхнього сприймання, хоча піаністка органічно відчуває 
інтонаційні джерела музики галичанина. Найважливіші риси трактування Крушель-
ницької – це велика експресія, пов’язана з поляризацією образних контрастів і вияв-
ленням гармонічної і ритмічної напруги, психологічність декламаційного інтонування 
та масштабність у трактуванні форми, емоційного змісту і звучання.

Стилі Ревуцького й Людкевича піаністка істотно відмежовує від стилю Анатоля 
Кос-Анатольського, підкреслюючи відмінності їхніх поколінь, життєвих позицій та 
характерів. Двоє старших – це ще люди з ХІХ ст., «дореволюційного» виховання, 
витримані, скромні, за словами артистки – «дуже делікатні». Близькість їхніх му-
зичних стилів, мабуть, можна пояснити тим, що обидва вийшли з доби Сецесії, хоча 
Ревуцький представляв її імпресіоністичний нахил, а Людкевич – більш експресіоніс-
тичний. Натомість Кос-Анатольський – людина середини ХХ ст., у композиторській 
творчості пов’язана з естрадною, масовою культурою і навіть стилем так званого «со-
ціалістичного реалізму», а в позамузичній діяльності орієнтована на промови перед 
широкою аудиторією.

Цей композитор написав чимало фортепіанних творів: мініатюри, сюїти, два Кон-
церти для фортепіано з оркестром. Більшість із них має програмний зміст – оголо-
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шений, а інколи прихований. У його музиці вбачають картинність, часто пов’язану з 
етноприродою Карпат: за словами Т. Дубровного, «просторова велич гір, рвучка течія 
потоків, танцювальна стихія, експресивна напористість…». Це відомі й улюблені об-
рази, яким відповідають не менш відомі музичні засоби – широта фраз, акордовий і 
октавний виклад тем, широкий діапазон фактури, гуцульський лад та коломийкові 
ритми, наслідування народних інструментів. Музика підкуповує безпосередньою лі-
ричною схвильованістю. Композитор «послуговується однозначно читабельними зна-
ками, семантика яких лежить ніби “на поверхні”. Слухач впізнає цю мелодію – він 
ніби десь її чув» [3, с. 64]. Критик виокремлює три головні групи інтонацій у цьо-
му музичному словнику: 1) мелодії лемківських, бойківських та гуцульських пісень; 
2) стереотипи галицького бідермаєра – побутової музики: старогалицькі елегії, міські 
романси, салонну музику; 3) ресурси західно-європейської та американської легкої 
музики. Своїми фортепіанними п’єсами Кос-Анатольський зближує високу й легку 
музику, привносячи до академічних жанрів не лише інтонації, а й естетику естради – 
відкриті емоції, однозначність образів, деяке спрощення задля доступності й ефекту. 
Йому близьке мистецтво зображання, і навіть у трагічних прелюдіях, пов’язаних з 
особистими переживаннями, Кос-Анатольський більше зображає, аніж передає від-
тінки почуттів.

Інтерпретаторка тонко відчуває описані особливості стилю композитора, його екс-
травертну вдачу. Вона каже: «Музика Кос-Анатольського – це суцільна любов. Лю-
бов до всього: до жінок, до України, до фортепіано… Він дуже любив фортепіано». 
І додає: «Кос-Анатольський по натурі – оратор. Він і в музиці оратор: він завжди 
говорить, дуже відкрито. У нього – відкрита сцена, все має бути на ній».

Однак, коли в 2000 році піаністка підготувала повну концертну монографічну про-
граму з творів композитора [9], її трактування стало значно глибшим, ніж наведені 
характеристики, й розкрило в цій музиці багато нового, доти не показаного. Вона по-
старалася виявити у творах особистість музиканта, якого дуже добре знала як зовсім 
не однозначну й не поверхневу людину. «За зовнішньою легкістю приховані були 
велика глибина й біль», – каже про нього. Кос-Анатольський був українським патріо-
том, який, зберігаючи в умовах радянської дійсності 1950–1970-х років посаду депу-
тата Верховної ради СРСР, водночас відстоював націо нальні ідеали, захищав невинно 
скривджених галичан і сприяв розвит ку української культури. У своїх виступах не-
одноразово висловлював сміливі, не пристосовані до офіційної ідеології думки. «Але 
він говорив це з такими легкістю, пафосом, що влада не могла до нього присікатися. 
Інша справа – скільки це йому коштувало, ті інфаркти… Але він інакше не міг діяти, 
бо хотів людям щось сказати. І в музиці – так само. Говорив словом і музикою». Тож 
Крушельницька своєю інтерпретацією відкриває неявні підтексти, приховані глибину 
й біль, переконано й переконливо доводить неоднозначність натури композитора і 
його музики.

Винахідливо й привабливо відтворюючи зображальну сторону музики Кос-
Анатольського, артистка водночас вкладає у свою гру глибоке й палке переживання. 
Картинну наочність виконання живлять програмні назви творів, а піаністка ще й за-
гострює характеристичність інтерпретації. «Інструментуючи» фактуру щоразу іншим 
способом, визначає колористичну палітру кожної з картин. Так, у сюїті «Козацькі 
могили» переважає струнно-ударна манера звучання, яка імітує то речитацію із су-
проводом кобзи, то регістрове двоголосся дуди, то бойові труби й барабани. У різних 
пропорціях продумано поєднує чітку роздільну артикуляцію з педаллю, гнучко допов-
нюючи лаконічні вказівки автора: una corda, marciale, зміни темпів. У «Гуцульській 
токаті» Крушельницька наслідує звучання цимбалів. У парафразі «Ой ти, дівчино, 
з горіха зерня» підкреслює та образно наповнює контраст регістрів-фактур-туше- 
педалі, імітує арфу в одній з варіацій. Піаністка вміло розкриває звуковий потенціал 
фактур, колористичний чар декоративних фігурацій, які так полюбляв композитор 
(«Гірська легенда», «Аркан», парафраза «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»).
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Програмність і картинність музичного мислення як питому рису Кос-Анатольського 
підтвердило й те, що піаністка, несподівано для слухачів, віднайшла програмні під-
тексти його прелюдій, виявивши прямі паралелі до них у поезіях, написаних ком-
позитором того самого часу. Розкрилися інтонаційні натяки, сюжетність розвитку, 
навіть звукові символи й цитати в тексті п’єс, що не мають заголовків. Але виявлений 
підтекст наштовхнув виконавицю не на поверхневу зображальність, а розкрив їй при-
ховані переживання автора. І їх було передано з усією пристрасністю й трагізмом, на 
які здатна Крушельницька.

Засобом вираження переживань слугує здебільшого мелодійне інтонування. Тут 
треба зазначити, що Кос-Анатольський був обдарованим мелодистом і композитором 
передусім романсовим. Як зазначав Я. Якубяк, у музиці романсового жанру перевага 
надається загальному настрою і музична деталізація не типова [14, с. 206]. Про подіб-
не ставлення до мелодії свідчать і авторські позначення в текстах Кос-Анатольського: 
ліг і штрихів тут небагато, і спосіб інтонування майже не вказано. Натомість у вико-
нанні Крушельницької на перший план висувається деталізована мелодійна мова й 
виразна фраза, що знаходить і підкреслює всі гострі моменти інтонаційного розвитку. 
Схвильовані репліки відділено одну від одної великими розширеннями й цезура-
ми. Опуклі кульмінації надають їм декламаційної виразності. У мелодійних п’єсах – 
Ноктюрні, Прелюдії g-moll – випукле фразування і пристрасне rubato розкривають 
суть музики. Але і в моторних творах, як наприклад, «Гуцульській токаті», з допо-
могою цілком індивідуальних агогічних змін піаністка виділяє із суцільного потоку 
мелодійні фрази, «витягає» до слухачів приховані інтонації. Тим самим знімає не-
суперечливість та однозначність токатного руху, збагачуючи його мелодійний зміст. 
Піаністка уважно слухає і виявляє всі швидкоплинні гармонічні відтінки й додаткові 
голоси у фактурі. Задля цього не боїться брати стриманіші темпи, застосовувати 
різно манітні темпоритмічні й динамічні відтінки. І в популярних аж до затертого 
змісту п’єсах, таких як «Гомін Верховини» чи «Гуцульська токата», розкривається 
новий, глибший сенс.

Найбільш неповторним у комплексі засобів інтонування Крушельницької, як 
йшлося вище, є темпоритм. Особисте ставлення до нього виразила словами: «Ритм 
для мене – живий організм, який рухається спрямовано. Його джерела – мова, спів, 
танець». У творах Кос-Анатольського піаністка неодноразово просто кардинально змі-
нює ритмічний рисунок, тим самим позбавляючи п’єси банальності. Такого ексцен-
тричного ритму й характеру набуває в її трактуванні, наприклад, Скерцо.

Фортепіанні твори Анатоля Кос-Анатольського з їхньою мелодійністю, картин-
ною програмністю, віртуозною фактурою та доступністю інтонацій сприймалися пере-
важно як мистецьки зроблена салонна музика. Марія Крушельницька запропонувала 
серйозну, глибоку, академічну інтерпретацію цих творів. Вона відкрила драматичні 
підтексти там, де їх не чекали. У музичних засобах виконання поєднала зображаль-
ну виразність багатої тембрової палітри з пристрасною декламаційністю інтонацій і 
характерністю темпоритму. Своєю інтерпретацією Крушельницька виступає співтвор-
цем музики Кос-Анатольського, виявляє в ній багато не почутих досі інтонаційних та 
образних сенсів.

Цю мою працю було задумано як причинок до розмежування стильових завдань 
інтерпретації при виконанні фортепіанних творів українських композиторів-класиків 
Левка Ревуцького, Станіслава Людкевича та Анатоля Кос-Анатольського. Пробним 
зразком стали інтерпретаційні роботи піаністки Марії Крушельницької. Порівняння 
вималювало три виразні й цілком відмінні одна від одної композиторські постаті ви-
шукано інтимного лірика, киянина Ревуцького, експресивного й епічного, типового 
галичанина Людкевича та відкритого, картинного, але водночас неоднозначного Кос-
Анатольського. Досвід визначної інтерпретаторки дозволив вирізнити найважливіші 
принципові риси в кожному стилі. Але в процесі опрацювання теми постановка проб-
леми потроху змінилася й набрала нового вигляду – як діалектика композиторського 
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й виконавського стилів при інтерпретації творів згаданих авторів. Виявилася при 
тому неод нозначність, багатоскладовість стилів і особистостей цих музикантів, які ви-
конавиця трактує згідно з власними відчуттями й переконаннями. Очевидно, можуть 
існувати й бути переконливими також інакші трактування за умови збереження най-
істотніших ознак кожного стилю.

Для Марії Крушельницької вникнення в стиль композитора означає зрозуміння 
його й порозуміння з ним, але аж ніяк не сліпе підпорядкування його нормам. Не-
рідко піаністка знаходить у музиці те, чого автор явно не показав, часом «виправляє» 
його, доповнює або й підпорядковує своєму баченню. Вона йде не від деталей нот-
ного тексту, а від цілісного сприймання суті музики й композитора. Таке розуміння 
інтерпретаційного стилю як проблеми психологічної глибоко споріднює артистку з її 
вчителем Генріхом Нейгаузом 5. Це ставлення успадковане також її учнем Йожефом 
Єрмінем. Піаністка не каже, як С. Ріхтер: «Я граю тільки те, що написано в нотах». 
Її формула інакша: «Мені досить того, що автор дав у нотах». А далі працює власна 
уява інтерпретаторки.

Крушельницька – артистка переживання, а не зображання. Її виконавський стиль 
дуже індивідуальний. Наслідування його приречене на поразку. Але розуміння його 
внутрішніх важелів може істотно допомогти при осягненні музики українських ком-
позиторів. І опановуючи виконання української музики, не можна поминути досвіду 
Марії Крушельницької як важливого етапу інтерпретаційної історії.

1 Висловлювання Марії Крушельницької цитуються за інтерв’ю 2014 року, матеріалами 
дискусії про стильові проблеми інтерпретації української фортепіанної музики, за статтями 
зі збірки «Марія Крушельницька. Спогади. Статті. Матеріали» [10].

2 Усі ці виконання оприлюднено у звукозаписах [6; 9].
3 Музика львівських композиторів. Грає Костянтин Донченко. – Москва : Мелодия, 

[б. д.]. – 33 СМ 03519-20.
4 Див. аналіз виконання пунктирних ритмів Крушельницькою у книжці Н. Кашкадамової 

«Фортеп’янне мистецтво у Львові» [4, с. 201–202].
5 Г. Нейгауз дуже чуйно ставився до стилю виконуваної музики – не так  враховував нор-

ми й традиції, як емоційно настроювався на того чи іншого композитора, «перевтілювався». 
Саме через це вважав складним завданням переключення в концертній програмі від одного 
автора до другого. Він вважав: «Щоб грати все й не відчувати, що робиш стильові помилки, 
потрібне перевтілення <…>. Треба багато знань, потрібне велике коло начитаності, розвитку: 
слід бути історично, естетично освіченим. Багато треба пережити, перебачити, зазнати, щоб 
зріднитися і з Бахом, і з Шостаковичем. А передумова – смак до всього» [12, с. 340]. Але в 
кожній програмі Нейгауз залишався самим собою, зберігав свої індивідуальні риси – грав 
трішки й себе самого.
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SUMMARY

Article is addressed to works of Ukrainian composers and is devoted to their anniversaries in 
2014. Their works are concidered from the point of view of stylish problems of execution interpre-
tation. The pianist Mariya Krushelnytska fundamentally processed this issue in her work. She has 
prepared, performed for many times and recorded performers-monographs of each of the selected 
authors. Sensible and tactful embodiment of lyrical content, avoiding of open emotions, subtle 
sense of Ukrainian song basis, masterful disclosure of coloristic harmony and texture are main 
features of the style in the interpretation of Revutskyi by Mariya Krushelnytska.

Liudkevych piano works interpretation is characterized by depth, diversity and earnestness, 
which is essentially different from their common household perception, although pianist feels or-
ganically intonational source of Halychyna music. The most important features of Krushelnytska 
interpretation are a great expression associated with polarization of contrasts and detection of 
harmonic and rhythmic tension, psychological declamatory intonation and scale in the treatment 
of forms, emotional content and meaning.

Piano works of Anatol Kos-Anatolskyi with their melodic, painting names, virtuoso texture and 
accessibility of intonation are seen primarily as artfully made salon music. Mariya Krushelnytska 
has offered a serious, deep, academic interpretation of these works. She opened dramatic implica-
tions, where they were not expected. In musical execution she has combined figurative expres-
siveness of timbre palette with intonations of declamation and specificity of rhythm. With such 
interpretation Krushelnytska acts like co-creator of Kos-Anatolsky music, shows many intonation 
and figurative meanings which has not been still heard.

Keywords: piano works, style, execution, interpretation, experience, image, genre, intonation, 
tempo-rhythm, timbre.
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УДК 78.03:780.616.432:78.071.2Круш Яким Горак 
(Львів)

ФОРТЕПІАННА МУЗИКА ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО  
У ВИКОНАННІ МАРІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

У статті розкрито шлях піаністки Марії Крушельницької до виконавської монографії з 
творів Левка Ревуцького: від контактів родин Крушельницьких і Ревуцьких, через вивчення 
перших творів у школі під керівництвом О. Процишин, через їх поповнення і збагачення під 
час навчання у Московській консерваторії у Г. Нейгауза – до зустрічі й знайомства з компо-
зитором і представлення йому програми. Детально проаналізовано виконавську монографію, 
записану піаністкою 1974 року. Звернено увагу на виявлені піаністкою найсильніші сторони її 
виконавської майстерності: мелодичне інтонування, багатство звукової палітри, відображення 
тонкощів фактури, концепційне драматичне прочитання творів.

Ключові слова: Марія Крушельницька, Галина Левицька, Олександра Процишин, Левко 
Ревуцький, фортепіанна творчість, соната, прелюдії.

В статье раскрыт путь пианистки Марии Крушельницкой к исполнительской монографии 
из сочинений Льва Ревуцкого: от творческих контактов семей Крушельницких и Ревуцких, 
через исполнение первых сочинений в школе под руководством А. Процишин, через их попол-
нение и обогащение во время учебы в Московской консерватории у Г. Нейгауза – до встречи 
и знакомства с композитором и представление ему программы. Детально проанализирована 
исполнительская монография, записанная пианисткой в 1974 году. Обращено внимание на 
обнаруженные пианисткой сильные стороны ее исполнительского мастерства: мелодическое 
интонирование, богатство звуковой палитры, отражение тонкостей фактуры, концептуальное 
драматическое прочтение произведений.

Ключевые слова: Мария Крушельницкая, Галина Левицкая, Александра Процишин, Лев 
Ревуцкий, фортепианное творчество, соната, прелюдии.

The article deals with the way of pianist Mariya Krushelnytska to executing monograph of 
the works of Levko Revutskyi: from the contacts of the families of Kruschelnytsky and Revutsky, 
through the studying of the first works at school under the supervision of O. Protsyshyn, their 
replenishment and enrichment during the studying at H. Neuhaus in Moscow Conservatoire – until 
the meeting and acquaintance with the composer and the program presentation to him. Executing 
monograph, recorded by the pianist in 1974 is analysed. Attention is paid to the displayed strongest 
sides of the executing skills of the pianist: melodic intonation, richness of sound palette, the 
reflection of the fine points of the texture, strong reading of the works.

Keywords: Mariya Kruschelnytska, Halyna Levytska, Oleksandra Protsyshyn, Levko Revutskyi, 
piano works, sonata, preludes.

Невелика кількісно, але значуща й багата художніми досягненнями фортепіанна 
творчість Левка Миколайовича Ревуцького, поряд із його симфонічною творчістю, 
давно зайняла почесне місце в золотому фонді української музичної класики й завж-
ди була в полі зацікавлень дослідників [2]. Нині вона, на жаль, незаслужено рідко 
і в малому обсязі звучить з концертних естрад, а виконавців, які б доносили нові 
інтерпретації цих творів до широко тиражованого та якісного запису, по суті, немає. 
Тим істотнішим видається внесок піаністки Марії Крушельницької, яка 1974 року за-
писала на платівку монографічну програму з творів Л. Ревуцького.

Звернення М. Крушельницької до творчості Л. Ревуцького з огляду на мовлене 
видається не просто закономірним, але таким, що має глибші підстави. Йдеться про 
безпосередні контакти композитора з родиною піаністки, та й нею самою. Адже тітка 
М. Крушельницької, відома піаністка Галя Левицька, ще 1931 року однією з перших 1 
у Львові виконувала твори Л. Ревуцького. На початку 1940 року Г. Левицька у складі 
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представників львівської інтелігенції по-
бувала в Києві, де познайомилася з Л. Ре-
вуцьким особисто, а опісля отримала від 
композитора фотографію з дарчим напи-
сом [3, с. 150, 225]. Врешті, у 1962 році 
на Першому Всеукраїнському конкурсі 
ім. М. Лисенка М. Крушельницькій самій 
довелося побачити композитора.

Виконавська монографія виникла не од-
разу. Деякі твори Л. Ревуцького піаністка 
грала ще ученицею музичної школи. Со-
нату, за спогадами Марії Тарасівни, вона 
вивчала в Московській консерваторії під 
керівництвом професора Генріха Нейгауза. 
Пізніше, у роки інтенсивної концертної ді-
яльності, твори Л. Ревуцького поступово 
увійшли до складу її програм (у 1965 році 
Соната, у 1969-му – Прелюдії), а згодом ви-
кристалізувалася й монографічна програма. 
Коли програму було вивчено, піаністка по-
бувала з нею в Києві. Артистку було пред-
ставлено Левкові Ревуцькому, який однак, 
не маючи можливості особисто її послухати 
й дати якісь вказівки до виконання, висло-
вив повну довіру до інтерпретації. 

Усі фортепіанні твори було написано 
композитором протягом 25 років (1910–

1934). Зацікавлення Левка Ревуцького цією сферою творчості зумовлювалося великою 
мірою тим, що він сам плекав думку про піаністичну кар’єру, але передчасна хвороба 
рук зробила її неможливою. У сфері фортепіано Ревуцький робив перші композитор-
ські спроби (Вальс В-dur, Соната h-mоll), під проводом педагогів ретельно вивчав з 
огляду композиції і виконавства твори європейських класиків, під їхнім впливом почав 
компонувати власні п’єси (Прелюдії ор. 4, 7, 11). Хвороба рук не завадила композиторо-
ві працювати в ділянці фортепіанної музики й надалі: вже визнаним симфоністом (ав-
тором 2-х симфоній) Л. Ревуцький створив ще п’єси ор. 17, три дитячі п’єси, Два етюди 
і Фортепіанний концерт, який став останнім, кульмінаційним твором його фортепіанної 
спадщини. Після Концерту композитор більше не повертався до фортепіанної музики, 
а лише доопрацьовував раніше написані твори. Музика Левка Ревуцького наскрізь ро-
мантична за стилем і піаністично зручна, написана зі «знанням “духу” інструмента» 
(М. Рильський). Проте його романтизм не салонно-блискучий, емоційно екзальтований 
чи екстравертивний, а глибокий, стримано-інтелігентний, інтровертивний, сповнений 
сильної внутрішньої експресії і драматизму.

Згадуючи, як сам композитор виконував свої твори, його близький друг Максим 
Рильський писав: «Печать якогось притаєного від сторонніх поглядів натхнення ле-
жала на ньому... Вона просвічувала ясніше в ті хвилини, коли Левко виконував часом 
щось із своїх молодечих творів. Не належачи темпераментом своїм до типу митців, 
як Лисенко або Рахманінов, у яких на виступах чи то в дружньому гурті, чи перед 
публікою над усім горувала “жилка” виконавця, які вміли ефектно подати свої твори 
на золотій тарелі блискучої гри, Левко грав тоді (і грає нині) свої речі зосереджено, 
ніби роздумуючи, заглиблюючись сам у них, ніби ради питаючи, як у живого товари-
ша, у рояля...» [5, с. 302].

Марія Крушельницька, сформована як музикант і піаністка на інтерпретаціях му-
зики таких близьких Л. Ревуцькому за образним строєм і піаністичним письмом 

Рукописна афіша Концерту з творів 
студентів-композиторів класу Р. Глієра. 

Київ. 1914 р.
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авторів, як Р. Шуман, Й. Брамс, С. Рахманінов, О. Скрябін, природно прийшла до 
інтерпретації творів Левка Ревуцького, вже маючи весь необхідний для цього виконав-
ський арсенал. Тому такі риси, як зосередженість і самозаглибленість, настроєвість, 
монологічне висловлювання, які є найбільш адекватними до стилю українського сим-
фоніста, притаманні піаністичній манері Крушельницької і природно виливаються в 
її інтерпретації музики Л. Ревуцького.

Однією з найпривабливіших рис у виконанні М. Крушельницької є відтворення 
душевних відтінків, психологізму, що виявляється через виразне виконавське про-
читання музики. Першорядний засіб для досягнення цього – мелодійне інтонування. 
Максимальне наближення мелодики до людської мови, прагнення «проговорити» ко-
жен зворот зустрічаються в інтерпретації всіх творів (починаючи від побічної теми 
Сонати). Та особливо яскраво ця тенденція проявляється в композиціях, позначених 
безпосереднім чи опосередкованим впливом українського фольклору. Це, передовсім, 
«Пісня» op. 17 № 1, а особливо ж Три п’єси («Веснянка», «Колискова», «Веснянка»), 
в основу яких покладено народні мелодії зі збірника К. Квітки («Та вода по каменю» 
у першій «Веснянці», «Ой ходить сон» у «Колисковій», «А вже весна» в останній 
п’єсі). Розуміючи народну пісню не лише як сокровенне багатство української нації, 
а й як основу академічної музики, що надає останній неповторності творчого облич-
чя, М. Крушельницька справді промовляє в цих творах українською і робить це так 
природно, так своєрідно, як тільки українка може говорити рідною мовою. Тенденція 
до опуклості інтонації проявляється й у творах, сказати б, загальноєвропейського 
спрямування. Так, мотив eis–a–a–fis, покладений в основу другої Прелюдії з op. 4, 
з’являючись у різних розділах її форми, дивує багатством емоційних підтекстів. Від 
скорботного самозаглиблення до витонченої, майже неземної омріяності в початково-
му розділі форми, через активізацію, наближену до героїки й патетики, в середньому 
та повернення до первинного стану в репризному – ось той психологічний діапа-
зон трактування одного (!) мотиву, завдяки якому у відносно невеликій композиції 
(31 такт) піаністка створює цілий драматичний сюжет.

Проте було би помилковим уважати, що, принципово вирішивши всю програму в 
романтичному ключі, піаністка залишається нечутливою до оригінальних образних і 
стильових знахідок, експериментів композитора. М. Крушельницька тонко їх відчу-
ває і використовує для більш характеристичної подачі відповідних творів і донесення 
своєрідності стилю автора. Такою у виконавській монографії є третя Прелюдія op. 4 
із виразом експресіоністичного жаху, переданого рухом у швидкому темпі тріолями, 
у кожній групі яких редукується остання нота. Виходить за межі романтизму й пер-
ша Прелюдія з op. 11 зі своєю ускладненою хроматизмом гармонічною мовою, що 
не одноразово нагадує твори пізнього О. Скрябіна та імпресіоністів. І вже зовсім у 
дусі XX ст. звучать у другій Прелюдії, ор. 11, накладання (іноді навіть політональні) 
квазі- народних інтонацій на безперервний і безкінечний механістичний рух супроводу. 

Звукова палітра піаністки напрочуд багата й сприяє кращому розкриттю характеру 
кожного твору. А образний стрій виконуваних творів Л. Ревуцького диктує, яким має 
бути звук – елегантний, пластичний та м’який, не крикливий навіть при гучній динамі-
ці, наповнений, не плаский, без металічного відблиску (навіть в етюдах – творах суто 
дидактичного спрямування). Тонке відчуття клавіатури інструмента дає можливість 
піаністці в межах кількох тактів гнучко міняти характер звуку й таким чином не тільки 
«розфарбовувати» звучання всього твору, а й виокремлювати в ньому окремі елементи 
(як у середньому розділі прелюдії Es-dur, ор. 7). Одним з потужних і ефектних засо-
бів звукової палітри, яким володіє М. Крушельницька, є фортепіанна інструментовка. 
Л. Ревуцький – передовсім композитор-симфоніст, який мислить яскравими тематич-
ними образами з притаманним їм тембром звучання. Це відчувається навіть у рамках 
фортепіанного викладу. Найбільш показові приклади фортепіанної інструментовки в 
трактуванні Крушельницької дає, вочевидь, Соната, зокрема її розробковий розділ: 
засіб застосовано тут не просто для краси звучання, а має глибоке підпорядкування 
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драматургічному мисленню. Початкову, оркестрову, «масову» стадію розробки, яка об-
рамлює весь цей розділ форми, піаністка вдало відтіняє більш «особистісним», камер-
ним звучанням середнього розділу, базованого на побічній темі. Засоби фортепіанної 
інструментовки проникають і в інтерпретацію мініатюр, де, здавалося б, можна було 
залишитися в рамках суто фортепіанного звучання. Але тяжко відмовити ефективності 
застосування фортепіанної інструментовки, наприклад, у гротескній коді першої Пре-
людії з op. 7, де піаністка передала на фортепіано ефект оркестрового crescendo.

М. Крушельницька чудово втілює у виконанні розкішні тонкощі романтичної 
форте піанної фактури. Особливо це відчутно при часто застосовуваному композито-
ром ефекті – супроводжувати головну мелодичну лінію емоційно виразним, неповтор-
ної краси підголоском (чи контрапунктом), який виписаний окремою лінією фактури 
або прихований у ній. М. Крушельницька майстерно виводить і диференціює ці під-
голоски темброво, причому кожен з них настільки чарує вигинами своїх ліній, що й 
не знаєш, якому з голосів надати перевагу. Показові з цього огляду перша Прелюдія 
з op. 4 та обидві прелюдії з op. 7, де такий прийом послідовно проведено компози-
тором протягом усього твору. Особливо складний приклад, на якому найяскравіше 
прослідковується майстерність піаністки, – перша Прелюдія, op. 7: на тлі піаністично 
широких і ємних фігурацій уже при першому ж викладі тему подано у правій руці, 
по суті, чотириголосо (хоча композитор виписує тільки двоголосся). А в репризному 
розділі форми виклад теми стає ще наповненішим з появою в середині фактури окре-
мої акордової лінії, яка додає гармонічний фон. Показовими щодо майстерності піа-
ністки є також ті фрагменти в різних творах, де мелодія зі свого «природного» місця 
у фактурі (вгорі) переноситься в середину, іноді розподіляючись між партіями двох 
рук. Головна тема Сонати й друга Прелюдія op. 7 дають прекрасні приклади цього: 
фактура неначе розсвічується зсередини, а розподіл мелодії між руками не чутно на 
слух, вона не втрачає свого домінування.

Єдиним великим твором цієї монографії Л. Ревуцького є Соната h-moll. Одночастин-
ну композицію піаністка трактує як таку, що поєднує в собі ознаки сонатної і циклічної 
форм: виконавське групування й подача матеріалу виявляє прихований за сонатною 
формою чотиричастинний цикл. Першу частину в цьому циклі творить головна тема, 
другу – побічна. Обидві теми самодостатні образно, викінчені за формою і чітко розді-
лені самим композитором. У цій експозиційній зоні М. Крушельницька відчуває себе 
найкраще і тут концентруються всі чесноти її піанізму, що, неначе вогники, розкидані 
були по інтерпретаціях мініатюр. Складається враження, що головна й побічна теми 
мисляться піаністкою не як антагоністи, які вступають в драматичне протиборство, 
а як дві співіснуючі сфери. Щасливою знахідкою, яка показує сильне драматургічне, 
концепційне чуття піаністки, є особливий логічний і смисловий акцент на тому дзвоно-
подібному доповненні до головної теми, яке своїм траурним характером, рівно ж як і 
фактурою, істотно вирізняється поміж двох тем і зовсім непідготовлене попереднім роз-
витком. Як показує інтерпретація дальшого розгортання форми, конфлікт (без якого 
немислима сонатна форма як така), за концепцією М. Крушельницької, лежить між 
тим раптово введеним траурним епізодом і просвітленою побічною темою. Натомість 
головна тема залишається наче відстороненою від конфлікту, який проходить без її 
участі: не даремно в репризному розділі її пропущено, а відтворено лише побічну.

Значна за масштабом розробка Сонати творить третю частину «цик лу» і склада-
ється з декількох фаз. У першій, коли після драматичного спалаху (Аllegro) рух ак-
тивізується розкиданими по клавіатурі гірляндами акордів і веде до кульмінації, на 
пунктирних низхідних лініях акордів звучать мотиви згаданого траурного закінчення 
головної теми. Другу фазу (Мепо тоssо) присвячено побічній темі. Піаністка вдало 
відчула й послідовно втілила застосований композитором прийом хвилеподібного роз-
витку, коли кожна наступна хвиля розпочинається півтоном вище від попередньої. 
І так, почавши від а tетро e росо апітаtо, М. Крушельницька вибудовує ті хвилі в 
тональностях Es-dur, E-dur, f-moll, надаючи їм щоразу інакшого емоційно-психологіч-

http://www.etnolog.org.ua

І
лені самим композитором. У цій експозиційній зоні М.

І
лені самим композитором. У цій експозиційній зоні М.
найкраще і тут концентруються всі чесноти її піанізму, що, неначе вогники, розкидані Інайкраще і тут концентруються всі чесноти її піанізму, що, неначе вогники, розкидані 
були по інтерпретаціях мініатюр. Складається враження, що головна й побічна теми Ібули по інтерпретаціях мініатюр. Складається враження, що головна й побічна теми 
мисляться піаністкою не як антагоністи, які вступають в драматичне протиборство, Імисляться піаністкою не як антагоністи, які вступають в драматичне протиборство, 

як дві співіснуючі сфери. Щасливою знахідкою, яка показує сильне драматургічне, Іяк дві співіснуючі сфери. Щасливою знахідкою, яка показує сильне драматургічне, 
концепційне чуття піаністки, є особливий логічний і смисловий акцент на тому дзвоноІконцепційне чуття піаністки, є особливий логічний і смисловий акцент на тому дзвоно
подібному доповненні до головної теми, яке своїм траурним характером, рівно ж як і Іподібному доповненні до головної теми, яке своїм траурним характером, рівно ж як і Іфактурою, істотно вирізняється поміж двох тем і зовсім непідготовлене попереднім розІфактурою, істотно вирізняється поміж двох тем і зовсім непідготовлене попереднім роз
витком. Як показує інтерпретація дальшого розгортання форми, конфлікт (без якого Івитком. Як показує інтерпретація дальшого розгортання форми, конфлікт (без якого 

М
фактура неначе розсвічується зсередини, а розподіл мелодії між руками не чутно на 

М
фактура неначе розсвічується зсередини, а розподіл мелодії між руками не чутно на 
слух, вона не втрачає свого домінування.

М
слух, вона не втрачає свого домінування.

Єдиним великим твором цієї монографії Л.

М
Єдиним великим твором цієї монографії Л.

ну композицію піаністка трактує як таку, що поєднує в собі ознаки сонатної і циклічної 

М
ну композицію піаністка трактує як таку, що поєднує в собі ознаки сонатної і циклічної 
форм: виконавське групування й подача матеріалу виявляє прихований за сонатною 

М
форм: виконавське групування й подача матеріалу виявляє прихований за сонатною 
формою чотиричастинний цикл. Першу частину в цьому циклі творить головна тема, Мформою чотиричастинний цикл. Першу частину в цьому циклі творить головна тема, 

– побічна. Обидві теми самодостатні образно, викінчені за формою і чітко роздіМ– побічна. Обидві теми самодостатні образно, викінчені за формою і чітко розді
лені самим композитором. У цій експозиційній зоні М.Млені самим композитором. У цій експозиційній зоні М.
найкраще і тут концентруються всі чесноти її піанізму, що, неначе вогники, розкидані Мнайкраще і тут концентруються всі чесноти її піанізму, що, неначе вогники, розкидані 
були по інтерпретаціях мініатюр. Складається враження, що головна й побічна теми Мбули по інтерпретаціях мініатюр. Складається враження, що головна й побічна теми 
мисляться піаністкою не як антагоністи, які вступають в драматичне протиборство, Ммисляться піаністкою не як антагоністи, які вступають в драматичне протиборство, 

як дві співіснуючі сфери. Щасливою знахідкою, яка показує сильне драматургічне, Мяк дві співіснуючі сфери. Щасливою знахідкою, яка показує сильне драматургічне, 
концепційне чуття піаністки, є особливий логічний і смисловий акцент на тому дзвоноМконцепційне чуття піаністки, є особливий логічний і смисловий акцент на тому дзвоно

Ф
широких і ємних фігурацій уже при першому ж викладі тему подано у правій руці, 

Ф
широких і ємних фігурацій уже при першому ж викладі тему подано у правій руці, 
по суті, чотириголосо (хоча композитор виписує тільки двоголосся). А

Ф
по суті, чотириголосо (хоча композитор виписує тільки двоголосся). А
розділі форми виклад теми стає ще наповненішим з появою в середині фактури окре

Ф
розділі форми виклад теми стає ще наповненішим з появою в середині фактури окре
мої акордової лінії, яка додає гармонічний фон. Показовими щодо майстерності піа

Ф
мої акордової лінії, яка додає гармонічний фон. Показовими щодо майстерності піа
ністки є також ті фрагменти в різних творах, де мелодія зі свого «природного» місця 

Ф
ністки є також ті фрагменти в різних творах, де мелодія зі свого «природного» місця 
у фактурі (вгорі) переноситься в середину, іноді розподіляючись між партіями двох Фу фактурі (вгорі) переноситься в середину, іноді розподіляючись між партіями двох 
рук. Головна тема Сонати й друга Прелюдія Фрук. Головна тема Сонати й друга Прелюдія opФop.Ф. 7 дають прекрасні приклади цього: Ф7 дають прекрасні приклади цього: 
фактура неначе розсвічується зсередини, а розподіл мелодії між руками не чутно на Ффактура неначе розсвічується зсередини, а розподіл мелодії між руками не чутно на 
слух, вона не втрачає свого домінування. Фслух, вона не втрачає свого домінування.

Єдиним великим твором цієї монографії Л.ФЄдиним великим твором цієї монографії Л. Ревуцького є Соната ФРевуцького є Соната 
ну композицію піаністка трактує як таку, що поєднує в собі ознаки сонатної і циклічної Фну композицію піаністка трактує як таку, що поєднує в собі ознаки сонатної і циклічної 
форм: виконавське групування й подача матеріалу виявляє прихований за сонатною Фформ: виконавське групування й подача матеріалу виявляє прихований за сонатною 

Е
не знаєш, якому з голосів надати перевагу. Показові з цього огляду перша Прелюдія 

Е
не знаєш, якому з голосів надати перевагу. Показові з цього огляду перша Прелюдія 

7, де такий прийом послідовно проведено компози

Е
7, де такий прийом послідовно проведено компози

тором протягом усього твору. Особливо складний приклад, на якому найяскравіше 

Е
тором протягом усього твору. Особливо складний приклад, на якому найяскравіше 

– перша Прелюдія, Е– перша Прелюдія, opЕop.Е. 7: на тлі піаністично Е7: на тлі піаністично 
широких і ємних фігурацій уже при першому ж викладі тему подано у правій руці, Ешироких і ємних фігурацій уже при першому ж викладі тему подано у правій руці, 
по суті, чотириголосо (хоча композитор виписує тільки двоголосся). АЕпо суті, чотириголосо (хоча композитор виписує тільки двоголосся). А
розділі форми виклад теми стає ще наповненішим з появою в середині фактури окреЕрозділі форми виклад теми стає ще наповненішим з появою в середині фактури окре
мої акордової лінії, яка додає гармонічний фон. Показовими щодо майстерності піаЕмої акордової лінії, яка додає гармонічний фон. Показовими щодо майстерності піа
ністки є також ті фрагменти в різних творах, де мелодія зі свого «природного» місця Еністки є також ті фрагменти в різних творах, де мелодія зі свого «природного» місця 
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ного підтексту. За логікою сприймання, мело-
дичний хід угору є природним виявом напру-
ження й у динамічній площині пов’язується з 
відповідним crescendo, яке логічно підводить 
до наступної фази – величезного предикту 
(від соп тоtо). Тут увесь нагромаджений енер-
гетичний потенціал вивільнюється у низхідні 
хроматичні октави й приводить до часткового 
повернення першої фази розробки, обрамляю-
чи таким чином цей розділ форми. Репризне 
відтворення побічної теми в масивній факту-
рі звучить як апофеоз. Але конфлікт ще не 
вичерпано. Мажорний апофеоз зненацька об-
ривається мінорною схвильованою кодою, що 
ставить перед інтерпретатором проблему: як 
вирішити загальну концепцію – оптимістично 
(уважаючи апофеоз кінцевою «крапкою», піс-
ля якого «завіса опускається») чи драматично 
(уважаючи мажорний апофеоз лише зовніш-
нім, несправжнім прикриттям іншого, більш 
глибокого й значущого змісту твору). М. Крушельницька як піаністка-психолог вирі-
шує концепцію драматично, і вся кода в її виконанні виходить векторно спрямованою 
до однієї точки – тих останніх чотирьох тактів твору, масивних акордів, які викладом 
та утвореним мелодичним мотивом апелюють до траурного фрагменту в експозиції і 
трагічно завершують конфлікт.

Драматичне прочитання концепції Сонати, на мою думку, дало можливість 
М. Крушельницькій мовою музичного мистецтва висловити те, чого не можна було 
висловити словами в час запису цієї програми: Соната в цьому виконанні є своєрід-
ним реквіємом родинам української інтелігенції, винищеним у радянські часи. Ця 
трагедія не обминула Ревуцьких і Крушельницьких – двох елітних і знаних у нашій 
культурі родин. Нащадок Б. Хмельницького по материнській і славного запорожця 
Петра Ревухи по батьківській лінії [4], Левко Ревуцький, протестуючи проти під-
корення своєї ліри оспівуванню «культу особи», дочасно припинив композиторську 
творчість. А 1941 року зазнав болючої втрати: брата Дмитра – актора, музикознавця, 
фольклориста, науковця – було підступно вбито більшовицькими агентами. Родина 
письменника, громадського діяча, літературознавця Антона Крушельницького (пред-
ставником якої є Марія Крушельницька) з безумством хоробрих у 1934 році виїздить 
зі Львова до Харкова (тодішньої столиці Радянської України), де її дощенту вимор-
довують. Звичайно, нині неможливо встановити, в якій мірі замислювалася (чи не за-
мислювалася) над цим М. Крушельницька під час запису програми, та, на мою дум-
ку, такі трагедії, особливо в мистецькому середовищі, відчуваються на інтуїтивному 
рівні, і митець так чи інакше знайде для себе той твір, де він зможе цю ідею провести.

Узагальнюючи характеристику цієї виконавської монографії, хотілося б висловити 
одне припущення: спільність родинної трагедії, болісне відчуття її наслідків є тим 
основним стрижнем, який пояснює не тільки, чому Марія Крушельницька зверну-
лася до інтерпретації музики Левка Ревуцького, а й усі особливості, прикмети ха-
рактерного для неї піаністичного виконавства, високопрофесійно представлено в цій 
монографії. Таке припущення М. Крушельницька цілковито підтвердила в розмові з 
автором цих рядків (див. інтерв’ю в цьому збірнику. – Ред.). Цим пояснюється добір 
творів з переважним відсотком таких, де більш чи менш явно виражено драматичний 
підтекст (по суті, до світлої лірики належать лише Прелюдія ор. 4 № 1, Два етюди 
та Три п’єси); звідси психологізм і самозаглиблення, тяжіння до трагічно-драматич-
ного вислову із сильною внутрішньою експресією, особлива увага до «промовляння» 

Конверт платівки «Л. Ревуцький.  
Фортепіанні твори. Виконує 
М. Крушельницька». 1974 р.
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кожної інтонації, стримане звучання інструмента. Звідси, зрештою, і визначення ви-
конавського стилю М. Крушельницької як романтичного з рисами експресіонізму, яке 
переконливо підтверджується записом творів Л. Ревуцького.

Запис М. Крушельницькою творів Левка Ревуцького здійснено на високому ху-
дожньому рівні й може вважатися одним з найкращих здобутків українського форте-
піанного мистецтва. Якщо ж брати до уваги, що, на жаль, тільки невеликий відсоток 
української музики зафіксовано в записах, то проаналізований запис виявляється, 
без перебільшення, не оціненним скарбом. Цим, на мій погляд, визначається історичне 
значення розглянутої виконавської монографії.

1 Відомо, що 1929 року В. Барвінський привіз із гастрольної поїздки по Радянській Украї-
ні ноти творів наддніпрянських композиторів, у тому числі чотирьох прелюдій Л. Ревуць-
кого, з яким він особисто познайомився. Дві із цих прелюдій (не вказано які) виконали 
20 березня 1929 року на одному з концертів його учениці Дарія Герасимович і Дарія Гордин-
ська [1, с. 141–142].
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(60-і роки ХІХ ст. – 1939 р.) // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 
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2. Клин В. Л. Ревуцький – композитор-піаніст. – Київ : Наукова думка, 1972. – 238 с.
3. Крушельницька Л. І. Рубали ліс (спогади галичанки) / Л. І. Крушельницька. – Львів : 
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SUMMARY

The scope of Mariya Kruschelnytska executing works, including such composers as R. Schu-
mann, J. Brahms, S. Rachmaninoff, A. Scriabin, naturally led her to Levko Revutskyi music as 
integral part of her performing style. Such qualities as meditative contemplation, spontaneous 
vein, distinctive utterance of a symphonic-broad scope of a style of Ukrainian composer found 
intrinsic resonance in her performing style and comprised an indispensable part of L. Revutskyi 
performing art. Among the most touching traits of her style is the expressively affective manner of 
utterance. They are specifically inherent to the melodic phrasing, affective parlance, close to the 
human voice utterance, which can most characteristically be heard in the piano sonata secondary 
subject, directly or indirectly influenced by Ukainian traditional music The Song op. 17 No. 1, 
Three Morceaux (Two Spring Songs & Lullaby).

The pianist’s richly abundant coloristic palette reflects every character and mood each time in a 
new fashion. The delicate touch enables swift coloristic enhancement of a uniquely distinctive con-
trasting textures (Prelude E-flat Major op. 7). M. Krushelnytska style is characterized by distinct 
layering of an abundant romantic piano textures, always aware of relative timbre contrast (Prelude 
op. 4 No. 1, as well as both Preludes op. 7). One of the most impressive ingredients of the sonic 
palette is the unique key-strike of a voice-timbre (most characteristic for a Sonata).

The sole large-scale work of Levko Revutskyi’s current works is B-minor Sonata.
Mariya Kruschelnytska’s interpreting of a Sonata is pertaining to a dramatism, reminiscent 

of a tragic fate of Ukrainian intelligentsia, persecuted under the soviet terror-policy, namely of 
Revutsky and Kruschelnytsky families.

The recording of L. Revutskyi’s works by Mariya Kruschelnytska is of undisputable artistic 
value and can be considered as one of the acmes of Ukrainian piano interpreting.

Keywords: Mariya Kruschelnytska, Halyna Levytska, Oleksandra Protsyshyn, Levko Revut-
skyi, piano works, sonata, preludes.
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ВИКОНАННЯ ТВОРІВ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО В ПРОГРАМАХ 
ФЕСТИВАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Статтю присвячено виконанню творів композитора Л. Ревуцького в програмах фестивалів 
«Музичні прем’єри сезону», «Музика молодих», «Київ Музик Фест», «Музичні діалоги», 
організованих Національною спілкою композиторів України.

Ключові слова: Л. Ревуцький, фестиваль, концерт, Національна спілка композиторів Украї-
ни, «Музичні прем’єри сезону», «Музика молодих», «Київ Музик Фест», «Музичні діалоги».

Статья посвящена исполнению сочинений композитора Л. Ревуцкого в программах фестива-
лей «Музыкальные премьеры сезона», «Музыка молодых», «Киев Музык Фест», «Музыкаль-
ные диалоги», организованных Национальным союзом композиторов Украины.

Ключевые слова: Л. Ревуцкий, фестиваль, концерт, Национальный союз композиторов 
Украины, «Музыкальные премьеры сезона», «Музыка молодых», «Киев Музык Фест», «Му-
зыкальные диалоги».

The article is devoted to the execution of the works of the composer L. Revutskyi in the festival 
programs Musical Premieres of the Season, Music of the Youth, Kyiv Music Fest, Musical 
Dialogues, organized by the National Union of Composers of Ukraine.

Keywords: L. Revutskyi, festival, concert, the National Union of Composers of Ukraine, Musical 
Premieres of the Season, Music of the Youth, Kyiv Music Fest, Musical Dialogues.

Національна спілка композиторів України (далі – НСКУ) особливо активізує 
свою концертну діяльність у дні фестивалів «Музичні прем’єри сезону» (проводить-
ся навесні), «Музика молодих», «Київ Музик Фест» (проводиться восени), «Музичні 
діалоги», представляючи увазі слухачів широку панораму композиторської творчості 
українських митців та їхніх колег із зарубіжжя. Пропонована розвідка присвячена 
виконанню творів Левка Ревуцького в програмах вищеназваних фестивалів та інших 
концертів, до організації яких причетна НСКУ. Раніше масштабні композиції митця, 
як-от: кантата «Хустина», дві симфонії, Фортепіанний концерт, вокально-симфонічні 
опуси, звучали, як правило, щодесять років на великих ювілейних концертах (1959, 
1969). У повоєнні десятиліття була своєрідна традиція – кожен концертний сезон 
Київської філармонії розпочинався знаменитою Другою симфонією митця. Особливо 
часто (а в урядових концертах обов’язково!) виконувалася написана Ревуцьким гені-
альна увертюра до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка.

Зрозуміло, для членів спілчанської громади добре знані роль і місце цього митця 
як для України, так і для мистецтва ХХ ст. Симфонічна, інструментальна, вокаль-
на музика Ревуцького, в основу якої свідомо закладено логіку самобутньо-етнічного 
музичного мислення, позначила новітні шляхи розвитку естетичних і композиційно-
лексичних традицій та інновацій загальноєвропейської художньої культури на націо-
нальному ґрунті.

У 1993 році спілка в перші часи свого існування як Національної заклала фести-
валь «Музичні діалоги», де провідною ідеєю стали міжнародні зв’язки українських 
композиторів. 20 травня на його відкритті в Національній опері прозвучали одразу два 
твори Л. Ревуцького – Концерт F-dur для фортепіано з оркестром й Увертюра до опе-
ри «Тарас Бульба» М. Лисенка. Грав Національний академічний симфонічний оркестр 
України під орудою В’ячеслава Блинова. Усі чекали на особливу подію, адже багатьом 
була знайома інтерпретація Концерту Євгена Ржанова, Володимира Винницького, Йо-
жефа Ерміня, канадійця Івана Мельника, а дехто пам’ятав ще й  довоєнне першо-
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виконання Абрамом Луфером. На згаданому вечорі Концерт виконувала американська 
піаністка Дарія Теліжин, яка привезла разом із собою чимало схвальних письмових 
відгуків від знаних музикантів світу. Однак вони не могли замінити її невміння грати. 
То був провальний виступ, типове «дамське вишивання», починаючи від переляканого 
погляду, який вона кинула на рояль ще з-за куліс, виходячи на сцену. Солістка про-
пускала цілі фрагменти, змазувала пасажі, «шукала» акорди. Її гра довела диригента 
до суцільного розпачу, коли він був готовий спопелити піаністку очима.

Щоправда, на завершення оркестр надзвичайно вдало заграв увертюру до «Тараса 
Бульби» – оплески й крики «браво» довго не вщухали. А Євген Львович Ревуцький 
(син композитора) сказав по концерті диригенту: «Увертюрою Ви цілком реабіліту-
вали себе!».

Пам’ятним для багатьох шанувальників музики став і вечір до 110-ї річниці від 
дня народження Л. Ревуцького, що відбувся в Київському будинку вчителя 18 лютого 
1999 року (тоді ж молодий композитор І. Тараненко отримав Премію імені Л. М. Ре-
вуцького). До цього ювілею був реалізований спеціальний проект – композитор Вік тор 
Степурко (перший лауреат Премії імені Л. М. Ревуцького, 1989 р.) зробив оркестровку 
вокального циклу «Галицькі пісні», який у супроводі оркестру народних інструментів 
Національної радіокомпанії України (далі – НРКУ; диригент С. Литвиненко) предста-
вили солісти Надія Петренко та Василь Бокоч. Програма записана до фондів НРКУ. 
Принагідно зазначу, що для цього ж оркестру народних інструментів, солістів та хору 
НРКУ В. Степурко здійснив вельми цікаву авторську транскрипцію за Л. Ревуцьким 
«Пісні про Ревуху», яка аж проситься бути записаною на СD. Також композитор орке-
стрував хор «Зима» на вірші О. Олеся, який з успіхом виконали музиканти Чернігова.

На фестивалі «Музичні прем’єри сезону» 1999 року в малому залі Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського (далі – НМАУ) Академічний 
хор ім. П. Майбороди НРКУ під орудою талановитого диригента Лариси Бухонської 
виконав симфонічно-хорові твори Л. Ревуцького, які не звучали від 1950-х років (що-
правда, під супровід роялю): обробки народних пісень «Ой ти, зоре» (рекрутська 
№ 2), «Ой вінку мій, вінку»; «Зима» на вірші О. Олеся, «На ріках Вавилонських». 
Ця програма мала великий успіх у шанувальників хорової музики, а для багатьох 
відкрила не знану раніше сторінку творчості митця. Варто підкреслити, що після 
такої концертної презентації хор і симфонічний оркестр НРКУ (диригент В. Блинов) 
здійснили фондові записи названих творів та повторили їх у філармонійному кон-
церті 2002 pоку (хор «Зима» прозвучав у оркестровці Д. Кирейка – учня Майстра, 
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а композитор Л. Колодуб спеціально здійснив оркестровку хору «На ріках Вавилон-
ських» за переспівом Давидових псалмів Т. Шевченка). Якщо додати до цього списку 
хор «Ода пісні» на слова М. Рильського та кантату «Хустина» за віршем Т. Шевчен-
ка, що також є у фондах НРКУ, то вийшов би гарний аудіоальбом! Проте, як завж-
ди, на заваді наша байдужа недалекоглядність. Варто зазначити, що від створених 
Л. Ревуцьким у 1920–1930-х роках монументальних симфонічно-хорових полотен на 
основі фольклорних джерел тягнеться пряма дорога до сцен фолькопери «Коли цвіте 
папороть» Є. Станковича (1975). Осмислена заборона виконання цих творів радян-
ськими культуртрегерами на довгі десятиліття не тільки обікрала нашу культуру, але 
й применшила роль української музики у світовому загалі.

На фестивалі «Музичні прем’єри сезону» 2004 року з нагоди 115-річчя Л. Ревуць-
кого в Будинку вчених 13 квітня було окремо проведено концерт інструментальної му-
зики композитора. Левова частина програми – фортепіанні твори у виконанні лауреата 
Премії імені Л. М. Ревуцького, молодого талановитого піаніста Євгена Громова. Він 
ретельно поставився до творчого завдання, перевірив відповідність нотних текстів ав-
торським оригіналам, технічно відпрацював усі складності й продумав образний зміст 
творів. Прозвучали Вальс B-dur, Три дитячі п’єси – мелодії зі збірки К. Квітки: «Вес-
нянка» G-dur, «Веснянка» a-moll, «Колискова», написані для шкільного українського 
музичного репертуару на основі відомих фольклорних зразків. Виконано також дві 
п’єси op. 17: «Пісню» й «Гумореску» (присвячені сину – Є. Ревуцькому; «Пісня» вва-
жається одним з ранніх зразків імпресіонізму в українській музиці); транскрипцію 
для фортепіано Органної фантазії BWV 562 і фуги BWV 575 c-moll Й. С. Баха; Три 
прелюдії ор. 4: Des-dur, fis-moll, cis-moll, визнані шедеврами у своєму жанрі. Створе-
ні вони були в с. Іржавець у 1914–1915 роках (під час різдвяних канікул). Прелюдія 
Des-dur натхнена образом Софії Писаревої – «світлого ангела» (майбутньої дружини 

Лауреати 
премії імені 
Л. М. Ревуцького – 
композитор і піаніст 
Олег Безбородько, 
композитор 
Вікторія Польова  
та кларнетист 
Олексій Бойко.  
2009 р.
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композитора). Прелюдія fis-moll побудована на мотиві «розп’яття» (зменшена кварта, 
за Й. С. Бахом), розвиває в музичній тканині одвічне гамлетівське питання «бути чи 
не бути?». Третя – cis-moll – сповнена драматичного передчуття буремних зрушень 
початку ХХ ст.

У тому самому концерті 2004 року лауреат Премії імені Л. М. Ревуцького, компо-
зитор, віолончеліст Золтан Алмаші і Є. Громов блискуче виконали Баладу для віолон-
челі та фортепіано Л. Ревуцького ор. 20 (1933 р., присвячену Олексію Беклемишеву – 
віолончелісту, сину піаніста Г. Беклемишева). Підкреслю, що то був перший у нашій 
історії музичний твір, написаний як авторська рефлексія на трагедію Голодомору та 
завершення сумнозвісних судових процесів над діячами української культури (так зва-
на справа СВУ, багатьох членів якої композитор добре знав особисто). За основу тема-
тизму цього драматичного твору (форма – вільні варіації) взято мелодію гайдамацької 
народної пісні «Яром, хлопці, яром». У тій самій програмі знаний скрипково-фортепі-
анний дует солістів Національної філармонії України Олена Строган і Герман Сафо-
нов витончено шляхетно зіграли знамените «Інтермецо» Л. Ревуцького ор. 10 (1926). 
Тематичним матеріалом твору є два зразки прикарпатського фольклору – балада «Ой 
чули ви, люде, о такій новині» та лірична пісня «Ой вербо, вербо кучерява». Цікавий 
пасаж, почутий після концерту за кулісами, – знаменитий композитор Валентин Силь-
вестров звернувся до Є. Громова з питанням: «А що це за така красива й ніжна музика 
була? Я її раніше не чув» (це про фортепіанну  «Пісню» ор. 17).

Урожайним на виконання музики Л. Ревуцького видався 2009 рік. Ще б пак! Адже 
то дата 120-річчя компози тора- класика, яку музична громадськість ніяк не могла оми-
нути (хоча провладні органи її «щасливо» забули, того року не вручали й Премію 
імені Л. М. Ревуцького, зрештою як і М. Лисенка та Б. Лятошинського). У Великому 
залі НМАУ 26 лютого 2009 року після вступного слова ректора цього вишу В. Рожка  

Євген Ревуцький та Валентина Кузик з лауреатами Премії  
імені Левка Ревуцького. 1-й ряд: Вікторія Польова, Ірина Алексійчук, 

Євген Ревуцький, Богдана Фроляк, Валентина Кузик. 2-й ряд: Юрій Кот, 
Іван Тараненко, Святослав Луньов, Євген Громов, Вадим Журавицький. 2000 р.
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відбувся великий ювілейний концерт (до 
речі, якби не добра воля Володимира 
Івановича, який безкоштовно надав зал, 
а професори й студенти консерваторії – 
включно з хором і симфонічним орке-
стром – підготували програму, ювілею 
не було б). Концерт розпочав ансамбль 
скрипалів Чернігівського музичного учи-
лища ім. Л. М. Ревуцького (Прелюд Des-
dur ор. 4, щоправда, транспортували в 
D-dur). Піаністи виконали фортепіанні 
опуси Майстра: професор Л. Марцевич – 
2 Прелюди ор. 4: Des-dur, fis-moll, а лау-
реат Премії імені Л. М. Ревуцького Олег 
Безбородько – «Пісню» ор. 17 та Прелюд 
Es-dur ор. 7. Соліст Національної опери 
Украї ни ім. Т. Г. Шевченка Сергій Ску-
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра-
те мій» (на слова Б. Лепкого), «Їхав стрі-
лець на війноньку», «Кед ми прийшла 
карта», «Ох і зажурились стрільці січо-
вії» із циклу «Галицькі пісні». З. Алмаші 
з О. Безбородьком зіграли «Баладу» для 
віолончелі з фортепіано. Муніципаль-
на академічна чоловіча хорова капела 
ім. Л. М. Ревуцького під орудою Володи-

мира Курача блискуче виконала рекрутську «Ой ти, зоре» (a cappella з тулумбасами), 
що відтоді стала титульним знаком колективу, та вперше (!) за 30 років після створен-
ня – «Оду Ревуцькому» Є. Станковича на слова В. Куринського (1979). На завершення 
прозвучала знаменита кантата Майстра «Хустина» за поемою Т. Шевченка у виконанні 
хору та оркестру НМАУ (диригент – професор Ігор Палкін, солісти – Тамара Ходакова 
(стане лауреатом Премії імені Л. М. Ревуцького в 2011 р.) та Роман Походня).

У травні 2009 року в програмі фестивалю «Музика молодих» було представлено 
юнацьку Симфонію № 1 A-dur Л. Ревуцького. Грав Державний академічний естрадно- 
симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути-
ло шанувальників музики й навернуло згадки про перші «Музичні діалоги»: довготи, 
млявий темп, відсутність живого «юнацького» пульсу, розмиті рельєфи тем…

Не вірилося, що життя цього твору на музичній естраді буде так само сумним, як 
випало в реальності. Адже працю над ним композитор розпочав ще 1914 року, та на 
заваді стали Перша світова війна, революційні зрушення, інші роботи та викладання. 
А в роки Вітчизняної війни партитура загинула (пішла на розпал для пічки-буржуйки 
в окупованому Києві). У 1950-х роках митець по пам’яті відновив свою юнацьку симфо-
нію, сповнену світлих романтичних образів, як одночастинний твір, який увібрав дра-
матургічні ознаки симфонічного циклу [1]. Першовиконання Симфонії № 1, присвя-
ченої Р. Глієру, відбулося 1958 року під диригуванням видатного музиканта Веніаміна 
Тольби, відданого шанувальника таланту композитора. У 1960-х роках було здійснено 
записи під орудою К. Симеонова та В. Кожухаря. Здавалося б, є в кого повчитися!

Можливо, така невдала інтерпретація Симфонії № 1 Л. Ревуцького «спровоку-
вала» видатного українського диригента сучасності Володимира Сіренка «реабілі-
тувати» тепер вже самого Майстра. На концерті «Київ Музик Феста» 29 вересня 
2009 року Національний симфонічний оркестр України під орудою В. Сіренка по-
казав еталонний рівень художнього вирішення твору, чим відкрив нову сторінку його 
життя тепер вже у ХХІ ст.

Піаніст Роман Рєпка – перший 
виконавець поверненої партитури 

Концерту для фортепіано Л. Ревуцького. 
2011 р.

http://www.etnolog.org.ua

І
(стане лауреатом Премії імені Л.

І
(стане лауреатом Премії імені Л.

ІУ травні 2009 ІУ травні 2009 року в програмі фестивалю «Музика молодих» було представлено Іроку в програмі фестивалю «Музика молодих» було представлено 
юнацьку Симфонію №Іюнацьку Симфонію №
симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмутиІсимфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути
юнацьку Симфонію №
симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути
юнацьку Симфонію №Іюнацьку Симфонію №
симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути
юнацьку Симфонію №

ло шанувальників музики й навернуло згадки про перші «Музичні діалоги»: довготи, Іло шанувальників музики й навернуло згадки про перші «Музичні діалоги»: довготи, 
млявий темп, відсутність живого «юнацького» пульсу, розмиті рельєфи тем…Імлявий темп, відсутність живого «юнацького» пульсу, розмиті рельєфи тем…

Не вірилося, що життя цього твору на музичній естраді буде так само сумним, як ІНе вірилося, що життя цього твору на музичній естраді буде так само сумним, як 
випало в реальності. Адже працю над ним композитор розпочав ще 1914Івипало в реальності. Адже працю над ним композитор розпочав ще 1914
заваді стали Перша світова війна, революційні зрушення, інші роботи та викладання. Ізаваді стали Перша світова війна, революційні зрушення, інші роботи та викладання. 

М
мира Курача блискуче виконала рекрутську «Ой ти, зоре» (

М
мира Курача блискуче виконала рекрутську «Ой ти, зоре» (
що відтоді стала титульним знаком колективу, та вперше

М
що відтоді стала титульним знаком колективу, та вперше

– «Оду Ревуцькому» Є.

М
– «Оду Ревуцькому» Є. Станковича на слова В.

М
Станковича на слова В.

прозвучала знаменита кантата Майстра «Хустина» за поемою Т.Мпрозвучала знаменита кантата Майстра «Хустина» за поемою Т.
хору та оркестру НМАУ (диригентМхору та оркестру НМАУ (диригент – професор Ігор Палкін, солістиМ– професор Ігор Палкін, солісти
(стане лауреатом Премії імені Л.М(стане лауреатом Премії імені Л.ММ.ММ. Ревуцького вМРевуцького в

року в програмі фестивалю «Музика молодих» було представлено Мроку в програмі фестивалю «Музика молодих» було представлено 
1 М1 A-durМA-dur Л.М Л.A-dur Л.A-durМA-dur Л.A-dur Ревуцького. Грав Державний академічний естрадно-МРевуцького. Грав Державний академічний естрадно-

симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмутиМсимфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути
Ревуцького. Грав Державний академічний естрадно-

симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути
Ревуцького. Грав Державний академічний естрадно-МРевуцького. Грав Державний академічний естрадно-

симфонічний оркестр України під орудою Миколи Лисенка. Його виконання засмути
Ревуцького. Грав Державний академічний естрадно-

ло шанувальників музики й навернуло згадки про перші «Музичні діалоги»: довготи, Мло шанувальників музики й навернуло згадки про перші «Музичні діалоги»: довготи, 
млявий темп, відсутність живого «юнацького» пульсу, розмиті рельєфи тем…Ммлявий темп, відсутність живого «юнацького» пульсу, розмиті рельєфи тем…

Ф
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра

Ф
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра
те мій» (на слова Б.

Ф
те мій» (на слова Б.
лець на війноньку», «Кед ми прийшла 

Ф
лець на війноньку», «Кед ми прийшла 
карта», «Ох і зажурились стрільці січо

Ф
карта», «Ох і зажурились стрільці січо
вії» із циклу «Галицькі пісні». З.

Ф
вії» із циклу «Галицькі пісні». З.
з О.Фз О. Безбородьком зіграли «Баладу» для ФБезбородьком зіграли «Баладу» для 
віолончелі з фортепіано. МуніципальФвіолончелі з фортепіано. Муніципаль
на академічна чоловіча хорова капела Фна академічна чоловіча хорова капела 
ім.Фім. Л.ФЛ. М.ФМ. Ревуцького під орудою ВолодиФРевуцького під орудою Володи

мира Курача блискуче виконала рекрутську «Ой ти, зоре» (Фмира Курача блискуче виконала рекрутську «Ой ти, зоре» (
що відтоді стала титульним знаком колективу, та впершеФщо відтоді стала титульним знаком колективу, та вперше

Станковича на слова В.ФСтанковича на слова В. КуринськогоФКуринськогоФвиконавець поверненої партитури Фвиконавець поверненої партитури 
Ревуцького. ФРевуцького. Е

реат Премії імені Л.

Е
реат Премії імені Л.

– «Пісню» 

Е
– «Пісню» 

7. Соліст Національної опери 

Е
7. Соліст Національної опери 

ни ім. Ени ім. Т. ЕТ. Г.ЕГ. ШеЕШевченка Сергій СкуЕвченка Сергій Ску
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, браЕбак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра
те мій» (на слова Б.Ете мій» (на слова Б. Лепкого), «Їхав стріЕЛепкого), «Їхав стрі
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра

Лепкого), «Їхав стрі
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, браЕбак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра

Лепкого), «Їхав стрі
бак проспівав обробки пісень «Чуєш, бра

лець на війноньку», «Кед ми прийшла Елець на війноньку», «Кед ми прийшла 
карта», «Ох і зажурились стрільці січоЕкарта», «Ох і зажурились стрільці січо
вії» із циклу «Галицькі пісні». З.Евії» із циклу «Галицькі пісні». З.

Безбородьком зіграли «Баладу» для ЕБезбородьком зіграли «Баладу» для 



174    

Важливою подією культурно-мистецького життя України стало повернення після 
майже 70-річної перерви нот першої редакції Концерту F-dur для фортепіано з ор-
кестром (що було висвітлено в журналі «Музика» [3]). Незабутньою стала його пре-
зентація в Міжнародний день музики 1 жовтня 2011 року на заключному концерті 
«Київ Музик Феста» в Колонному залі імені М. В. Лисенка Національної філармо-
нії України. Концерт прозвучав у виконанні талановитого піаніста Романа Рєпки та 
симфонічного оркестру Національної філармонії України під орудою лауреата На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка, народного артиста України, ви-
датного диригента Миколи Дядюри. Українська публіка почула партитуру твору, яка 
ще 70 років тому позначила нові стильові обрії українського музичного мистецтва [2].

1. Кузик В. В. Лев Миколайович Ревуцький. – Київ, 2011. – 83 с.
2. Кузик В. В. Левко Миколайович Ревуцький. Концерт F-dur для фортепіано з оркестром 

[Передмова] // Ревуцький Л. М. Концерт для фортепіано з оркестром. – Київ : Музична 
Україна, 2013. – С. 5–13.

3. Кузик В. В. Повернення через роки [рукопису Другого концерту для фортепіано з орке-
стром Л. Ревуцького] // Музика. – 2011. – № 1–2. – С. 16–19.

SUMMARY

The article is devoted to the execution of the works of the composer L. Revutskyi in the fes-
tival programs Musical Premieres of the Season, Music of the Youth, Kyiv Music Fest, Musical 
Dialogues, organized by the National Union of Composers of Ukraine. The recognition of creative 
works of the Master is conditioned with the fact that his symphonic, instrumental, vocal music, 
into the base of which the logic of original ethnic music thinking is consciously put, has marked 
the newest ways of aesthetic and compositional lexical traditions and innovations of all-European 
art culture on the national ground.

May 20, 1993 the festival Musical Dialogues was opened with the concert at the National 
Opera, whereat once two pieces of L. Revutskyi sounded – Concerto F-dur for piano and orchest-
ra and Overture to the opera Taras Bulba by M. Lysenko. The National Academic Symphony 
Orchestra of Ukraine played, conductor was Viacheslav Blinov, the soloist was American pianist 
Dariya Telizhyn, who, unfortunately, wasn’t able to execute this work worthily. 

Honouring of the 110th anniversary of the birth of L. Revutskyi was held at Kyiv Teacher’s 
House on February 18, 1999 – Halychyna Songs in the transcription for orchestra of folk instruments 
of V. Stepurko sounded, they were executed by soloists N. Petrenko and V. Bokoch with the Or-
chestra of Folk Instruments of the National Radio Company of Ukraine (conductor S. Lytvynenko). 

To the 115th anniversary of the composer’s birthday a special program was prepared by the 
pianist Ye. Hromov, cellist Z. Almashi, violin-piano duet O. Strohan and H. Safonov. In a Big 
hall of the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music on February 26, 2009 a jubilee 
concert on the occasion of the 120th anniversary of the artist was held, where the cantata Hustyna 
(Handkerchief) sounded, the pianists L. Martsevych, O. Bezborodko, singer S. Skubak, cellist 
Z. Almashi, L. Revutskyi Municipal Men’s Chorus performed. On September 29, 2009 National 
Honoured Academic Symphony Orchestra under the direction of V. Sirenko showed the model level 
of execution of the Symphony N 1 by L. Revutskyi.

The return after a nearly 70-years interruption of the music of the first edition F-dur Concerto 
for piano and orchestra became an important event in the cultural and artistic life of Ukraine. On 
October 1, 2011 it sounded in M. Lysenko Column hall performed by R. Riepka and Symphony 
Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine under the direction of M. Diadiura. The same 
soloist on December 1, 2014 in the concert hall of NMAU, but already with the State Academic 
Variety Symphony Orchestra of Ukraine under the direction of M. Lysenko executed the Concert of 
L. Revutskyi during the presentation of new publications of the publishing house Musical Ukraine.

Keywords: L. Revutskyi, festival, concert, the National Union of Composers of Ukraine, Musi-
cal Premieres of the Season, Music of the Youth, Kyiv Music Fest, Musical Dialogues.
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УДК 78.071.1(477)Коз:781.6 Ольга Коменда 
(Луцьк)

ПІАНІЗМ ОЛЕКСАНДРА КОЗАРЕНКА: 
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСТВА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

(на прикладі концертного жанру)

У статті подано загальну характеристику репертуару відомого українського піаніста Олек-
сандра Козаренка, а також спостереження за особливостями його виконавського стилю на 
прикладі аналізу творів концертного жанру.

Ключові слова: полімелодичне трактування фактури, концертність, театралізованість, ви-
конавська імпровізація, векторний інтонаційний образ світу. 

В статье представлена общая характеристика репертуара известного украинского пианиста 
Александра Козаренко, а также наблюдения за особенностями его исполнительского стиля на 
примере анализа произведений концертного жанра.

Ключевые слова: полимелодическая трактовка фактуры, концертность, театрализованность, 
исполнительская импровизация, векторный интонационный образ мира.

The general characteristic of the repertoire of a famous Ukrainian pianist Oleksandr Kozarenko 
is given in the article. The author is analysing the peculiarities of his executing style by way of 
example of the analysis of works of concert genre.

Keywords: a polymelodic interpretation of texture, a concert, adaptation for the stage, executing 
improvisation, a vector intonation image of the world.

«Автор вмирає, коли ставить останню крапку у своєму творі. Далі все залежить 
від інтерпретаторів. Сьогодні, в епоху “смерті автора” власне зростає роль смисло-
вої активності виконавця – тлумача музичних текстів» [1], – говорить Олександр 
Козаренко 1 – піаніст із яскравим, індивідуальним виконавським стилем. Випускник 
Львівського музичного училища по класу фортепіано Євгенії Агроскіної (1982) та 
Київської консерваторії по класу професора Всеволода Воробйова, лауреат Респуб-
ліканського конкурсу ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського конкурсу 
камерних виконавців (1986), він концертує в Україні та за кордоном (Польща, Німеч-
чина, Естонія, Словаччина, Македонія, Росія), до того ж, як композитор – лауреат 
мистецьких Премій ім. Л. Ревуцького та М. Лисенка. Він багато виступає в ансамб-
лях з вокалістами та інструменталістами – Людмилою Давимукою, Лідією Шутко, 
Валерієм Буймістером, Володимиром Ігнатенком.

Репертуар Олександра Козаренка містить понад двісті творів малих і великих 
форм. Приблизно рівноцінно представлена в ньому українська (Д. Бортнянський, 
О. Козаренко, М. Колесса, А. Кос-Анатольський, М. Лисенко, Б. Лятошинський, 
Л. Ревуцький, М. Скорик, Є. Станкович) та зарубіжна музика (Й. С. Бах, Л. Бетхо-
вен, Й. Брамс, Е. Ґріґ, А. Дворжак, Ф. Ліст, В. А. Моцарт, С. Прокоф’єв, С. Рахмані-
нов, О. Скрябін, Ф. Шопен, П. Чайковський, Д. Шостакович, Р. Шуман). Проте різ-
ниця є в тому, що серед зарубіжного репертуару переважають твори ХVIII–ХІХ ст., 
тоді як поміж українського – в основному ХХ ст.

У зарубіжній музиці – питома більшість композицій митців австро-німецької 
(Й. С. Бах, Л. Бетховен, Й. Брамс, В. А. Моцарт, Р. Шуман) та російської шкіл 
(С. Прокоф’єв, С. Рахманінов, О. Скрябін, П. Чайковський, Д. Шостакович). В укра-
їнській – приблизний паритет східноукраїнської (Д. Бортнянський, М. Лисенко, 
Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, Є. Станкович) та західноукраїнської шкіл (О. Ко-
заренко, М. Колесса, А. Кос-Анатольський, М. Скорик).
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У стильовому відношенні переважають твори романтичної доби (М. Лисен-
ко, Й. Брамс, Е. Ґріґ, А. Дворжак, Ф. Ліст, С. Рахманінов, О. Скрябін, Ф. Шо-
пен, П. Чайковський, Р. Шуман) та музика ХХ ст. (О. Козаренко, М. Колесса, 
А. Кос-Анатольський, Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, М. Скорик, Є. Станкович, 
С. Прокоф’єв, Д. Шостакович) 2.

У жанровому – на першому місці знаходяться крупні, циклічні жанри – концерт 
(Й. С. Бах, Д. Бортнянський, О. Козаренко, А. Кос-Анатольський, В. А. Моцарт, 
С. Прокоф’єв, С. Рахманінов, П. Чайковський) та соната (Л. Бетховен, Й. Брамс, 
Ф. Ліст, О. Козаренко, М. Лисенко, Б. Лятошинський, М. Скорик, Є. Станкович, 
Ф. Шопен, Д. Шостакович). З іншого боку, досить значну кількість (близько сотні) 
у його репертуарі посідають камерно-вокальні та камерно-інструментальні мініатюри 
(Й. Брамс, О. Козаренко, М. Колесса, А. Кос-Анатольський, М. Лисенко, Б. Лято-
шинський, Л. Ревуцький, Ф. Шопен, Д. Шостакович).

Приблизно рівноважно працює Олександр Козаренко як сольний виконавець, ан-
самбліст та концертмейстер. Як сольний виконавець він грає твори і суто сольно-
го репертуару (Й. С. Бах, Л. Бетховен, Й. Брамс, Е. Ґріґ, Ф. Ліст, О. Козаренко, 
А. Кос-Анатольський, М. Лисенко, Б. Лятошинський, В. А. Моцарт, Л. Ревуць-
кий, О. Скрябін, Ф. Шопен, П. Чайковський, Р. Шуман), і для соліста з оркестром 
(Й. С Бах, О. Козарен ко, А. Кос-Анатольський, В. А. Моцарт, С. Прокоф’єв, С. Рах-
манінов, П. Чайковський, Р. Шуман).

У камерному ансамблі головним і багаторічним партнером Олександра Володими-
ровича Козаренка є Лідія Остапівна Шутко, з якою переграно низку творів Л. Бет-
ховена, Й. Брамса, А. Дворжака, О. Козаренка, Б. Лятошинського, М. Скорика, 
Є. Станковича, Д. Шостаковича. Як концертмейстер Олександр Козаренко спів-
працює з Людмилою Давимукою та Валерієм Буймістром (солоспіви М. Лисенка), 
а також – Оксаною Мухою, Іванною Штурмак.

Олександр Козаренко є автором восьми монографічних програм. Зокрема: про-
грами з трьох клавірних концертів Й. С. Баха (d-moll, f-moll 3 та подвійного c-moll, 
зіграного разом з Мирославом Драганом) 4; двох лисенківських програм – фортепіан-
ної (сольної) 5 і вокальної (з Валерієм Буймістром і Людмилою Давимукою) 6, сольних 
програм із творів Б. Лятошинського, А. Кос-Анатольського, «25 миттєвостей україн-
ської фортепіанної музики» та двох камерних програм, зіграних з народної артисткою 
України Лідією Шутко (твори для скрипки і фортепіано Д. Шостаковича та проект 
«Українська скрипкова соната»).

Очевидно, що монографічні програми демонструють головні пріоритети митця. 
Це і є показником осердя його репертуарного вибору: Й. С. Бах, який за словами 
Олександра Володимировича, – вічне, те, що буде актуальне завжди (з виступу пе-
ред студентами Українського Вільного Університету в Мюнхені); Микола Лисенко, 
якому присвячена кандидатська дисертація і з яким пов’язана проблематика націо-
нальної музичної мови як тема докторської дисертації Олександра Козаренка; укра-
їнська музика ХХ ст. (Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, О. Козаренко, М. Колесса, 
А. Кос-Анатольський, М. Скорик, Є. Станкович) і Д. Шостакович. Цікаво зауважи-
ти, що власне зі світової музики в монографічних програмах представлено твори двох 
 геніїв – Й. С. Баха і Д. Шостаковича. І в цьому відношенні не можна не зауважити, 
що творчість останнього є своєрідним продовженням бахівської лінії в мистецтві 
ХХ ст. Все решта – українська музика у вимірі – М. Лисенко і ХХ ст.

Необхідно також відзначити, що в репертуарі О. Козаренка присутні такі блискучі 
й досить часто виконувані зразки фортепіанної літератури, як концерти В. А. Мо-
царта (d-moll, C-dur), Р. Шумана, С. Рахманінова (№ 2, 5), П. Чайковського (№ 1), 
С. Прокоф’єва (№ 3), сонати Л. Бетховена (№ 6, 16, 32), Е. Ґріґа, Ф. Ліста, Ф. Шо-
пена (№ 2). З іншого боку, митець є фактично першовідкривачем низки форте-
піанних творів Миколи Лисенка, Анатолія Кос-Анатольського, Бориса Лятошинсько-
го, Миро слава Скорика, Євгена Станковича. І звичайно, дуже цікавою частиною  
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репертуару піаніста є твори з його 
власного композиторського доробку. 
Саме в них відчувається найбільша 
свобода виконавця, його абсолютна 
розкутість і природність прочитання 
музичного тексту.

Розглянемо окремі приклади ви-
конавських інтерпретацій Олександ-
ра Козаренка, а саме: d-moll’ний 
клавірний концерт Й. С. Баха, який 
О. Козаренко виконує разом з ка-
мерним оркестром Perpetuum mobile 
(диригент Г. Павлій), а також влас-
ні твори Сoncerto Rutheno та Kon-
zertstück (у то му самому виконанні; 
усі записи – 1999 р.), спираючись на 
концепції інтерпретаційного аналі-
зу М. Скребкової-Філатової [3] та 
О. Маркової [2].

Й. С. Бах. Концерт d-moll для 
клавіру з оркестром. Уся І частина 

(Allegro, d-moll) відзначена рівністю протікання музичного часу і проходить, мов 
на одному диханні. Вона обрамлена яскравими ідентичними початком і завершен-
ням рішучого, драматичного характеру. Викладення теми проходить в унісоні всього 
оркестру і соліста, підкреслюючи груповий, колективний характер жанрової моделі 
сoncerto grosso, де соліст – один з багатьох.

Композиційно-драматургічною канвою твору є проведення теми в різних тональ-
ностях: d-moll – a-moll – F-dur, а-moll – С-dur – g-moll – d-moll. Це вузлові точки 
твору (композиційний рельєф), сходинки, якими крокує художній образ. Між про-
веденнями теми – матеріал, що її відтіняє (композиційний фон). Саме у зв’язуючих 
розділах форми головна роль належить солісту. Тому тут прозора фактура: оркестр 
мовчить або фактично мовчить, фактура соліста диференціюється. У ній виразними 
стають риси прихованої поліфонії, поліпластовості (два, три фактурні шари), полі-
мелодичності. Але головне – завжди присутня в цих розділах у партії соліста пло-
щинність, терасоподібність трактування фактурно-мелодичних ліній. Марно шукати 
тут домінування однієї мелодичної лінії над іншою, усі вони рівні й накладаються 
одна на одну, як поверхи багатоповерхової будови. Очевидно, основи такого підходу 
слід шукати не лише у виконавській індивідуальності Олександра Козаренка, але й в 
естетиці, стилістиці та виконавських особливостях барокового мистецтва.

Старовинна сонатна форма тут набуває рис рондальності й варіаційності. Тема 
І частини поєднує в собі риси танцювальності, скерцозності (її початковий мотив 
близький до заголовного мотиву фуґи c-moll з першого тому ДТК). Водночас вона 
має виразно драматичний, театральний, персоніфікований характер. Це портрет дра-
матичного героя. 

Звертає на себе увагу сольний розділ після проведення теми в тональності a-moll 
на початку розробки. Цей фактурний склад, дуже характерний також для творів 
О. Козаренка (див., наприклад, Соncerto Rutheno: початок твору, а особливо – по-
чаток другої частини: 1  Allegro giusto). Виразне розведення голосів-площин у при-
хованій поліфонії (22 такти до репризного d-moll, передостаннього проведення теми), 
поданих у рельєфному – октавному і терцієвому – потовщенні відповідно. А за дев’ять 
тактів до появи С-dur фактура в партії соліста ще більше деталізується. Відбувається 
розщеплення на три пласти: інтервально-гармонічну основу, висхідні мелодичні мо-
тиви (у межах октави) і низхідне завершення фрази з рисами прихованої поліфонії. 

Композитор і піаніст Олександр Козаренко
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Побудова фрази, логіка фразування тут хвилеподібна: імпульс, з розбігу захоплення 
мелодичної вершини і сходинчасте повернення до основи.

Виразна двоплощинність (двоярусність) фактури, а відповідно і діалогічна пере-
кличка двох регістрів спостерігається в партії соліста за шість тактів до проведення 
теми g-moll. Коротка каденція трактована, як така, що починається від місцевої куль-
мінації – з вершини-джерела. Починаючись з кульмінації, вона раптово спускається, 
несподівано вливаючись у загальні форми руху.

ІІ частина (Adagio, g-moll) – це варіації на basso ostinato 7. Вона має риси арії 
lamento, характеризується широким мелодичним розливом і є яскравим виявом кан-
тиленності піанізму О. Козаренка. Фортепіано «переспівує» струнних. Незважаючи 
на те, що партія оркестру представляє самостійний мелодизований фактурний пласт, 
соліст завдяки пальцевому легато, пластичності й зв’язності гри перевершує гнуч-
кість, повноту і соковитість звучання струнних. Мелодія (фактура – гомофонного 
нахилу, хоча й поліфонічна) темброво виділяється, настільки вона крихка, тендітна і 
беззахисна. Це ідеальний, глибоко індивідуальний образ. Незважаючи на прозорість 
фактури (мелодія і другий голос-контрапункт), виконання соліста створює враження 
глибини, повноти й об’ємності звучання.

Вступи соліста сприймаються як підкреслення, становлення і фіксування вершини 
(вживаються афектовано-театральні прийоми, з елементами вібрато у фортепіано), 
після чого розпочинається стрімкий спуск, незворотне падіння мелодичної лінії, яке 
приводить до виразних інтонацій зітхання в закінченнях фраз. Замість ритмічної 
регулярності й моторики панує метроритмічна свобода.

Необхідно зауважити, що мелодія соліста ще й тому є такою рельєфною, що контра-
пункт, який їй протиставляється, не є суто фортепіанним. Це basso ostinato, що зву-
чить у фортепіано, але продубльоване віолончелями, тому темброво міксоване. Таким 
чином, мелодія соліста – єдине, що темброво, ритмічно (імпровізаційна, примхлива 
ритміка), за лінеарним рельєфом протистоїть усьому іншому ансамблю.

Олександр Козаренко добивається проникливої дзвінкості звучання мелодії шля-
хом особливої глибини звуковидобування, якісної характерності звуку.

Необхідно також звернути увагу на роль партії соліста на межі кожного розділу 
форми. Побудована як варіації на basso ostinato (є чотири варіації + вступ і завершен-
ня), ця форма зроблена так, що саме соліст вуалює межі між варіаціями, згладжує 
стики. Бо вступає на такт раніше оркестру, випереджуючи власне вступ баса. У пер-
ших двох варіаціях у зв’язку із цим виникають імітаційні вступи. У двох інших – 
приклади різночасового вступу голосів контрастної поліфонії. По мірі розвит ку час-
тини яскравість і контрастність мелодичного матеріалу зростає.

Трактування в цій частині партії (мелодії) соліста і партії оркестру дає підста-
ви для порівняння з аналогічним випадком, приведеним у монографії Ю. Чекана у 
зв’язку з дослідженням інтонаційного образу світу творчості П. Чайковського. Спи-
раючись на асаф’євські визначення мелосу і колориту, як співного і того, що проти-
стоїть співності [4, с. 147], вчений трактує мелос як прояв «особистісного внутріш-
нього “я” митця», і, відповідно, колорит як знеособлене «позаособистісне, зовнішнє  
“не-я”» [4, с. 153]. Із цього погляду, посилене акцентування мелодії, виділення мелос-
ного, співного початку можна трактувати як апогей глибоко індивідуального образу, 
створеного Олександром Козаренком у цьому концерті Й. С. Баха.

Узагалі трактування Козаренка відзначене пріоритетом горизонталі над верти-
каллю. Йдеться про фактор всезагальної, повсюдної мелодизації твору, але також 
про те, що піаніст уміє вирівняти деталі фактури і, як правило, завжди робить 
це, не віддаючи перевагу тому чи іншому фактур ному пласту чи елементу навіть 
на короткий час. Можна припустити, що такий підхід зумовлений у тому числі 
тим, що як для композитора для Олександра Козаренка дуже важливим є загаль-
ний композиційно-драматургічний вимір твору (що рідко зустрічається у «чистих» 
виконавців). 
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Увага до композиційно-драматургічного виміру художнього твору і пов’язані з цим 
симетричність форми (дотримання і підкреслення явищ повторності, квадратності 
побудов), підкреслено раціональне, строге прочитання форми, а також переважна 
спрямованість розвитку до генеральної кульмінації, що розміщується в заключному 
розділі форми (у цьому випадку і в першій частині концерту, і в другій) дають під-
стави стверджувати схильність Олександра Козаренка до динамічного (векторного) 
інтонаційного образу світу (термін Ю. Чекана) 8.

ІІІ частина (Allegro moderato, d-moll) носить узагальнений характер 9. Якість тематиз-
му впливає і на характер його інтерпретації, що полягає у відсутності артикуляційної 
деталізації, переважанні підсумовуючого підходу, фактурної масивності тексту, у яко-
му превалює моторика, токатність, а відтак – віртуозність, концертність, ефектність у 
його викладі. В єдиному потоці руху ІІІ частини витриманий єдиний тип фактури.

ІІІ частина утверджує принципи, показані в І частині: ансамблеве, гоморитмічне 
трактування основної теми (старосонатна форма, тональний план схожий з першою 
частиною: d–a–С–B–d) та порівняно диференційоване, індивідуалізоване письмо в 
розвиткових, зв’язуючих розділах. Щодо партії соліста в зв’язуючих та розробко-
вому розділах форми, то тут вона трактується як діалогічна з оркестром, причому 
переважають потовщені паралельними терціями, децимами, секстакордами мелодичні 
мотиви, а також прийоми прихованого дво- і триголосся та арпеджіо – такі, про які 
говорилося в першій частині. Загалом ІІІ частина – це моторика і однорідність руху.

Отже, які риси виконавського стилю О. Козаренка можна вирізнити, виходячи з 
проведеного аналізу вже на цьому етапі дослідження. По-перше, тяжіння виконавця до 
концертного жанру (див. аналіз репертуарного списку) і концертності як характерної 
якості виконавського стилю, що великою мірою зумовлено лідерськими якостями ви-
конавства Олександра Володимировича. Ці лідерські якості – уміння вести за собою, 
тримати на собі колектив, бути його ядром і опорою під час концертного виступу, а від-
повідно вибирати і вибудовувати виконавську концепцію твору – проявляються навіть 
в умовах не зовсім «зручного» для цього твору, яким є бароковий концерт Й. С. Баха, 
ближчий до типу сoncerto grosso, ніж сольного віртуозного концерту.

Без сумніву, одразу помітними в цій виконавській концепції є раціональність, 
чіткість, логічність побудови форми, взаємозв’язків між її компонентами – те, що 
сам Олександр Володимирович називає структурованістю композиції, тісним зв’язком 
цих елементів між собою і взаємообумовленістю кожного з елементів композиції. 
Адже підкресленими, виділеними є, наприклад, різні фактори повторності (окрім 
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мелодико- ритмічних – динамічні, темпові, штрихові тощо), досить виразним є роз-
межування розділів форми. Такий виконавський стиль, очевидно, важко віднести до 
історично-орієнтованого виконавства, адже в ньому мало зовнішніх атрибутів (перш 
за все, немає старовинних інструментів), але внутрішній зміст, характер художньо-
го образу, виконавські засоби, особливості піанізму, чіткість артикуляції в цілому 
вказують на глибоке проникнення соліста в систему образів, естетику, філософсько-
світоглядний настрій ХVIII ст., а також – що головне – музично-інтонаційний стрій 
минулого, зокрема – темп, динаміку, штрихи.

Необхідно зауважити, що в цілому виконання Олександра Козаренка створює 
враження драматичного стилю, адже його гра носить персоніфікований характер, 
відповідно нерідко виникає враження, що перед слухачем / глядачем розгортається 
музично-театралізоване дійство. Голов ним фактором, який створює враження театра-
лізованості виконання, є контраст між темами, розділами, частинами форми – за до-
помогою використання терасоподібної динаміки, контрастних темпів, штрихів, спосо-
бів звуковидобування. Крім того, цьому сприяють жанрові особливості інтерпретації 
твору (т. зв. виконавський жанровий нахил), завдяки чому в окремих випадках не 
просто виникають, а навіть підкреслюються зв’язки концерту з музично-театральни-
ми жанрами. Початок концерту, наприклад, сприймається як типова оперна інтрада. 
Адже закличні засоби в ньому акцентовано досить сильно, а відтак за допомогою 
цього створено виразний театральний афект на зразок: «Слухайте! Вистава почала-
ся». Нарешті театральну природу виконавської інтерпретації Олександра Козаренка 
підкреслюють дуже виразні проведення теми у співвідношенні соліст – оркестр, де 
соліст помітно виходить на перший план, як актор у театрі виходить на авансцену. Це 
стосується також і сольної каденції (на початку репризи).

Без сумніву, добре помітним є полімелодичне трактування фактури, взагалі ха-
рактерне для виконавського стилю Олександра Козаренка (те, що піаніст називає 
оживленням кожного з фактурних пластів), яке вельми зручно застосовувати власне 
в умовах поліфонічного складу. Воно є виявом української піаністичної школи з 
погляду її вокальної, співної природи, а також як засіб створення характерної для 
національного мистецтва в цілому лірико-драматичної образності. Така мелодизація 
фактури діє і в умовах прихованої поліфонії, розщеплюючи тканину на багате мере-
живо підголосків, і в умовах арпеджіо, які сприймаються як єдина, хоч і розріджена 
мелодична лінія.

У власних творах Олександра Козаренка – Соncerto Rutheno, Konzertstück – 
у трактуванні партії соліста проявляються схожі риси. По-перше, і в Соncerto Ruthe-
no, і в Konzertstück велика увага в партії соліста приділена імпровізаційним розділам 
форми, а сама імпровізація носить мелодійний характер і виконується піаністом з 
максимальним акцентуванням горизонтального, мелодичного начала. По-друге, пар-
тія фортепіано трактується як одна з багатьох в ансамблі. Тобто тут немає віртуозної 
романтичної концертності протягом цілого твору, натомість – превалювання ансамб-
левості, відтак риси жанру сoncerto grosso – і в одному, і в іншому творі.

Починаючи з 3  Konzertstück, Олександр Козаренко вживає улюблений прийом – 
приховану поліфонію, внаслідок чого партія соліста стає полімелодичною – роз-
галужується на два шари: витриманий репетиційний тон і мелодичний голос (те й 
інше заради виразності, яскравості виділення цих мелодичних пластів потовщується 
октавно). У межах цієї драматургічної хвилі звучить, між іншим, виразна алюзія до 
теми токати з відомої Токати і фуги d-moll Й. С. Баха. Як мелодичні трактовані й  
побудови 4 , що представляють собою контрастні поліфонічні сплетіння з елементами 
ракоходу і обернення. У рамках цього багатоголосся піаністом мелодизується кожен 
голос. Також як мелодичний поданий фрагмент партії фортепіано в коді, де соло 
флейти звучить на фоні арпеджіо фортепіано.

Загалом необхідно підкреслити, що в цілому творі немає акордової фактури, гри 
інтервалами тощо. Загалом у партії фортепіано панує стихія мелодичного розгортання  
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(на основі цього можна припустити, що генеральна настанова піаніста на «вокалі-
зоване» оживлення пластів фактури впливає і на характер фактури, яку вибирає 
композитор). 

Яскравим прикладом імпровізованого розгортання і гри барвами прихованої полі-
фонії, а водночас – полімелодичної тканини, є початок Сoncerto Rutheno. Одночасно 
піаніст вдало наслідує тут прийоми гри на цимбалах.

Вся перша частина Сoncerto Rutheno унікальна тим, що в тексті частково випи-
сані алеаторичні побудови. Тобто графічні позначення, дуже фрагментарні. Тоді як 
виконання Олександра Козаренка є прикладом рідкісної співності, мелосносності, 
цілісності форми. Провідну роль у цій ситуації відіграє соліст-виконавець, який веде 
колектив за собою. Цей приклад показує нам, що мелодичність є якістю не тільки 
властивою письмовим текстам, але й виконавській імпровізації композитора-піаніста. 
Очевидно, схильність до мелодичної імпровізації інспірувала схожі якості в письмо-
вих текстах композитора та особливості його виконавського стилю – тяжіння до про-
співування на фортепіано.

Ще одним показовим прикладом полімелодичного розшарування голосів прихо-
вано-поліфонічного типу фактури, що виростає з багатократного репетиційного по-
вторення одного тону, а також блискучої виконавської імпровізації є початок партії 
фортепіано в другій частині «Сoncerto Rutheno», де піаніст блискавично розширює 
діапазон теми за рахунок включення щоразу інших, на дальшій відстані від центру 
розташованих звуків. Поєднання прийому перекидання рук з міцною, пружною ата-
кою звуку зовні схоже на ритуал з послідовно виконуваними магічними діями.

Зовнішній вигляд артиста на естраді, його сценічна поведінка відповідає образу ро-
мантичного митця, спадкоємця великої класико-романтичної традиції. Це зібраність, 
підтягнутість, у хорошому розумінні сценічний академізм, водночас міміка, діапазон 
рухів тіла промовляють до слухача про глибоко емоційне відчуття і сприйняття му-
зики самим виконавцем, який тут, на сцені, переживає сам і одночасно зі слухачем 
заряджає всіх, у тому числі оркестрантів, своїми емоціями. Сценічна поведінка Олек-
сандра Козаренка також виявляє в ньому лідерські якості, адже він фокусує нав коло 
себе увагу, привертаючи погляд артистичним виразом обличчя і постаті, артистизмом 
рухів протягом виступу. Таким чином, артистизм на сцені під час концертних висту-
пів є важливим компонентом художнього образу, створюваного піаністом.

Звук піаніста – дзвінкий, сріблястий, концертний. Він виділяється темброво на 
фоні оркестру. Підкреслено контрастує зі звучанням струнних глибоке, чітко сфо-
кусоване звуковидобування. Водночас спостерігається вміння добувати пружне ці-
леспрямовано ударне звучання, але не поверхневе і не стрибаюче, а глибоке, у міру 
насичене й проникливе. Ще одне уміння митця – легка напівгра, напівнагравання, як 
на початку Сoncerto Rutheno, тобто відчуття вільної, немов між іншим, імпровізації, 
власне особливого полегшеного звукоутворення (про діапазон видів і способів звуко-
видобування буде сказано пізніше).

Особливості піанізму Олександра Козаренка, ймовірно, впливають і на вибір від-
повідних піаністичних прийомів і технік у його власних творах – дрібної пальцевої 
техніки, руху паралельними інтервалами, арпеджіо, фігурацій – все «горизонталь-
них» видів. Акордової техніки при цьому практично зовсім не зустрічається. У ці-
лому переважають штрихи legato i non legato (staccato рідко). Дуже велику ува-
гу піаніст приділяє плавному голосоведенню і, що особливо важливо, правильному 
(вокаль ному) фразуванню, не зловживає педаллю.

Як і в бахівському концерті, в обох концертних творах Козаренка можна спостеріга-
ти риси векторного, динамічного інтонаційного образу світу. У Konzertstück звертає на 
себе увагу хвилеподібний характер розгортання матеріалу, що приводить до генераль-
ної кульмінації (починаючи 2 такти до 6  і далі) з алюзією до відомої теми Е. Мор-
ріконе Сhi Mai ( 7 ), де відбувається зрив кульмінації, пов’язаний із втратою ідеалу, 
а відповідно глибокою внутрішньою трагедією, яку переживає герой твору.

http://www.etnolog.org.ua
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Водночас і в Konzertstück, і в Сoncerto Rutheno можна помітити широке застосування 
прийомів імпровізації. Відомо, що імпровізаційність є характерною рисою народного, 
особливо народно-інструментального виконавства. Про таке народно-інструментальне 
трактування партії фортепіано можна сміливо говорити в Сoncerto Rutheno, як творо-
ві, побудованому на двох фольклорних темах, на зразок романтичних рапсодій. Тому 
абсолютно природними виглядають порівняння окремих прийомів гри препарованого 
фортепіано в Сoncerto Rutheno із цимбальними репетиціями, фігураціями, бандурни-
ми арпеджіо тощо. І відповідно імпровізований характер фортепіанної партії отримує 
пояснення через зв’язок з народними жанровими джерелами. Проте на перший погляд 
зовні схожа з Сoncerto Rutheno імпровізаційність Konzertstück насправді виявляє іншу 
генезу, не настільки локалізовану фольклорним річищем. Вона полягає у зв’язку з ве-
личезним масивом музики неписемної традиції. А крім фольклору – це і середньовічна 
церковна практика, і джазова імпровізація, і головне – різноманітні авангардні техні-
ки ХХ ст.: мінімалізм, алеаторика тощо. Саме тому імпровізаційність Konzertstück і є 
такою спробою протиставлення академічній класичній писемній традиції – фіксованій 
музичній мові – пріоритету засобів мовлення. Тому в цих творах на солістові лежить ве-
личезна відповідальність, пов’язана з умінням не тільки прочитати алеаторичне письмо  
(Сoncerto Rutheno), але й втримати рівновагу форми, а також – виконавський ансамбль 
в умовах вкрай важливої в текстах такого гатунку особливого роду виконавської імп-
ровізації. Саме на текстах такого плану, якими є і Сoncerto Rutheno, і Konzertstück 
(у кожному по-своєму) можна побачити, перевірити і переконатися в силі, майстерності 
й умінні Олександра Козаренка очолювати і направляти процес колективної імпрові-
зації, на ходу вибудовувати художнє ціле, бути максимально вільним, розкутим, але 
водночас – не виходити за межі наміченої архітектонічної конструкції. Очевидно, така 
здатність, рідкісна серед сучасних виконавців, з одного боку, пов’язана з практикою 
барокової імпровізації (адже відомо, наскільки важливими для інтонаційного словника 
Козаренка є барокові інтонаційні джерела і жанрові моделі), з другого, – це веде до 
ідеї «оживлення» всіх фактурних пластів. Мінімум свободи, необхідний для того, щоб 
та чи інша деталь тексту заграла яскравими, живими барвами, вочевидь, коріниться у 
мистецтві тонкого відчуття можливостей імпровізації, яким досконало володіє Олек-
сандр Козаренко.

1 1996 року Олександр Козаренко як молодий композитор і піаніст був удостоєний мис-
тецької премії ім. Л. М. Ревуцького. – Ред.

2 У розмові Олександр Володимирович наголошує, що він однаково ставиться до музики 
різних епох, і його вибір ніколи не залежить від того, до якого історичного періоду нале-
жить твір.

3 Необхідно зазначити, що клавірний концерт f-moll Й. С. Баха знаходиться в репертуарі 
Олександра Володимировича ще з 1981 року, коли він, будучи третьокурсником, зіграв його 
разом з камерним оркестром Львівського музичного училища (диригент Мойсей Аранович), 
а розучував з Є. І. Агроскіною.

4 Усі три концерти записані з камерним оркестром «Perpetuum mobile» (диригент Г. Пав-
лій) у 1999 році.

5 Неодноразово виконувалася за кордоном – в Німеччині, Польщі, США.
6 Вокальна програма містить близько половини всіх солоспівів М. Лисенка.
7 Так само, як перша частина, друга обрамлена вступом і завершенням, де фортепіано – 

один з багатьох учасників дійства (тобто не має самостійного тематизму).
8 Див. монографію Ю. І. Чекана «Інтонаційний образ світу» [4].
9 У цілому в концерті дотримане традиційне співвідношення частин циклу: раціональна де-

талізованість і диференційованість штрихів і динамічних нюансів – у І-й частині; занурення 
у стихію емоцій, суб’єктивізму, імпровізації – у ІІ-й; збита однорідність фактури – у жанро-
вому фіналі.

http://www.etnolog.org.ua
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SUMMARY

Today we see the growing role of an artist as interpreter of music texts. One of them is 
Olexandr  Kozarenko – pianist with bright individual style of execution. He gives concerts in 
Ukraine and abroad (Poland, Germany, Estonia, Slovakia, Macedonia, Russia), serves many en-
sembles of singers  and instrumentalists – singers L. Davymukа, V. Buimister, V. Ihnatenko, vio-
linist L. Shutko.

Repertoire of Olexandr Kozarenko includes over two hundred works of small and large forms, 
approximately equally represented in Ukrainian (D. Bortnianskyi, O. Kozarenko, M. Kolessa, 
A. Kos-Anatolskyi, M. Lysenko, B. Liatoshynskyi, L. Revutskyi, M. Skoryk, E. Stankovych) and 
foreign music (J. S. Bach, L. Beethoven, I. Brahms, E. Grieg, A. Dvorzak, F. Liszt, W. A. Mo-
zart, S. Prokofiev, S. Rachmaninoff, A. Scriabin, F. Chopin, P. Tchaikovskyi, D. Shostakovich, 
R. Schumann).

In foreign music there is the vast majority of the pieces of the Austro-German compo sers 
(J. S. Bach, L. Beethoven, I. Brahms, W. A. Mozart, R. Schumann) and Russian schools 
(S. Prokofiev, S. Rachmaninoff, A. Scriabin, P. Tchaikovskyi, D. Shostakovych). In Ukraine there 
is approximate parity of East (D. Bortnyanskyi, M. Lysenko, B. Liatoshynskyi, L. Revutskyi, 
E. Stankovych) and Western schools (O. Kozarenko, M. Kolessa, A. Kos-Anatolskyi, M. Skoryk).

In the aspect of style the works of romantic era (M. Lysenko, I. Brahms, E. Grieg, A. Dvor-
zhak, F. Liszt, S. Rachmaninoff, A. Scriabin, F. Chopin, P. Tchaikovsky, R. Schumann) and the 
music of the twentieth century (O. Kozarenko, M. Kolessa, A. Kos-Anatolskyi, B. Liatoshynskyi, 
L. Revutskyi, M. Skoryk, E. Stankovych, S. Prokofiev, D. Shostakovych) dominate.

Approximately equilibrium is O. Kozarenko as a solo performer, accompanist and ensemble. He 
seeks insightful voicing sounding of ringtones by special depth of sound, sound quality distinctive-
ness. Generally interpretation of Kozarenko marked priority over horizontal vertical. It is about a 
factor of universal, ubiquitous melody work, but also that the pianist is able to align the texture 
details, and usually always does so without favouring a particular texture layer element or even 
for a short time. We can assume that for the composer O. Kozarenko the overall compositional and 
dramatic dimension of the work (which rarely occurs in pure artists) is very important.

The features of the executing style of O. Kozarenko may be distinguished on the basis of the 
analysis at this stage of the study. The attraction to concert artist and concert genre as a characte-
ristic quality performance style is largely due to leadership qualities of O. Kozarenko. These 
leadership skills are the ability to lead, hold on a team, to be the core and support staff during a 
concert performance in particular, and therefore – to choose and build the concept of performing 
the work.

Keywords: a polymelodic interpretation of texture, a concert, adaptation for the stage, executing 
improvisation, a vector intonation image of the world.
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УДК 78.072:78.071.1Рев»192»(045) Ірина Шеремета 
(Київ)

СТАНОВЛЕННЯ РЕВУЦЬКОЗНАВСТВА  
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «МУЗИКА» 1920-х РОКІВ

У статті систематизовано дотичні до творчої постаті Л. Ревуцького матеріали журналу 
«Музика» Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича та окреслено їхнє зна-
чення в розвитку ревуцькознавства.

Ключові слова: творчість Л. Ревуцького, ревуцькознавство, журнал «Музика», музична 
критика, українська музична періодика. 

В статье систематизированы посвященные Л. Ревуцкому материалы журнала «Музыка» 
Всеукраинского музыкального общества им. Н. Леонтовича и дана характеристика их значе-
ния в развитии ревуцковедения.

Ключевые слова: творчество Л. Ревуцкого, ревуцковедение, журнал «Музыка», музыкаль-
ная критика, украинская музыкальная периодика. 

The article systematizes materials devoted to L. Revutskyi, published in the magazine Muzyka 
(Music) by the All-Ukrainian Mykola Leontovych Music Society, and describes their role in the 
development of Revutskyi studies.

Keywords: Levko Revutskyi’s art, Revutskyi studies, magazine Muzyka (Music), music criti-
cism, Ukrainian music periodicals.

Журнал «Музика» Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича 
(далі – ВМТЛ) підтримував тісні творчі зв’язки з Левком Ревуцьким, як, зрештою, 
і багатьма тогочасними митцями, усіляко допомагаючи українським композиторам, 
що випливало із зобов’язань Товариства, прописаних у його статуті [6], й послі-
довно втілювалося в життя редколегією видання. Допомога ця полягала у наданні 
своїх шпальт для висвітлення багатьох аспектів їхньої творчості – створення, ви-
дання, виконання, рецензування музичних творів, оцінки авторської творчості 
в цілому або ж висвітлення окремих зрізів її колективного виміру. За принципом 
«N і журнал “Музика”» можна продуктивно досліджувати творчість значної кіль-
кості композиторів того часу, що підтверджено нашими статтями «Лисенкознавчі 
дослідження у 1920-х роках (на матеріалі журналу “Музика”)», «Постать Кирила  
Стеценка на сторінках журналу “Музика”» 1. У пропонованій праці подібним чином 
розглядатиметься постать Л. Ревуцького. «Музика» стала першим виданням, що від-
гукнулося на творчість молодого композитора, а вміщені у журналі розосереджені 
критичні відгуки стосовно низки його творів і спроба цілісного охоплення творчості 
в цілому були першими їхніми фаховими оцінками в українському музикознавстві. 
Згодом до цих матеріалів журналу неодноразово зверталися українські музикологи, 
зокрема відомий сучасний ревуцькознавець В. Кузик [4], однак у нашій статті пропо-
нується абсолютно інший ракурс їх предметного розгляду.

У 1923 році – на час появи часопису «Музика» – Л. Ревуцький, маючи 34 роки, ще 
проживав в Іржавці (тепер Чернігівська область), де був одним з керівників Прилуць-
кої філії ВМТЛ, а в липні наступного року на запрошення Музично-драматичного 
інституту ім. М. Лисенка (ініційоване М. Грінченком і П. Козицьким, які, до речі, 
у той час іще й очолювали журнал), перебрався до Києва. «Музика» задокументувала 
його стрімке входження у столичні мистецькі кола: у січні 1925 року його було кооп-
товано в Президію ВМТЛ [5, 1925, № 1, с. 60], а в лютому митець увійшов до складу 
новоствореної композиторської майстерні при Товаристві [5, 1925, № 2, с. 108].
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Наприкінці 1923 року журнал зафіксував появу нових творів провінційного тоді 
ще автора: «Композитор Л. Ревуцький, що живе нині коло Прилуки на Полтавщині, 
написав останніми часами: “На ріках круг Вавілону” (ор. 13 для хору), “Гукайте 
їх” – до слів М. Філянського (ор. 14 для хору), “Серце музики” (ор. 17 для хору і 
solo). Крім того їм написано музику до віршу Тичини “Дума про трьох вітрів” та му-
зичну картину “На крилах соняшних і ясних мрій”» [5, 1923, № 6–7, с. 42]. Кілька 
пізніших повідомлень стосувалися Симфонії № 2: 1927 року «Музика» розповіла, що 
«Л. М. Ревуцький кінчає симфонію для великого оркестру; дві частини симфонії вже 
оркестровано» [5, 1927, № 1, с. 73]. Незабаром з’явився анонс прем’єрного виконан-
ня цієї Симфонії у Музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка [5, 1927, № 3, 
с. 48] та повідомлення, що згаданий твір здобув першу премію на Всеукраїнському 
музичному конкурсі «до 10-ї річниці Жовтневої революції», де фігурував під гаслом 
«Будуймо» [5, 1927, № 4, с. 35].

Висвітлюючи творчість українських композиторів, журнал «Музика» подекуди 
друкував також списки їхніх творів. Стосовно Л. Ревуцького це було зроблено двічі: 
1924 року в матеріалі під назвою «Нотографія» було зазначено всі написані на той 
момент фортепіанні, камерно-вокальні, хорові та оркестрові твори композитора [5, 
1924, № 1–3, с. 59], а 1927 року їх було повторено й доповнено новими у вигляді тра-
диційного списку творів із зазначенням часу написання [5, 1927, № 2, с. 20].

Друкуючи відомості щодо продукції основних музичних видавництв, журнал 
умістив певну інформацію стосовно процесу видання творів Л. Ревуцького. Зокрема 
1924 року Державне видавництво України на друкувало 1-й випуск збірки «Червоний 
заспів», куди увійшов його хор «Гукайте їх» [5, 1924, № 4–6, с. 52; № 7–9, с. 186], 
а видавництво «Червоний шлях» – збірку «Жовтень», що вмістила «Уперед» і «Обо-
ронцям свободи» [5, 1924, № 10–12, с. 251]. У видавництві ВМТЛ готувалася до 
друку збірка «Молодий ленінець» із творами «Школярський марш», «Ми молоді», 
«Уперед» [5, 1924, № 10–12, с. 252]. У 1927 році часопис проанонсував друк «Га-
лицьких пісень», які побачили світ наступного року у видавництві «Книгоспілка» [5, 
1927, № 3, с. 49].

Аналізуючи тогочасний стан нотовидання в Україні, Ю. Ткаченко зазначав, що у 
порівнянні з композиторами-сучасниками – М. Вериківським, П. Козицьким, В. Вер-
ховинцем, П. Демуцьким, навіть П. Толстяковим та В. Костенком – «значно менше 
видано творів Л. Ревуцького – 1 зб. пісень, 5 хорів та дрібні твори» [5, 1927, № 4, 
с. 24]. В основному ці твори друкували у збірках революційної тематики і чи не тому 
П. Козицький в поодинокій згадці про Л. Ревуцького неправомірно окреслив його як 
автора виключно «революційно-художніх творів» [5, 1927, № 4, с. 17]. Як відомо, ця 
тематична лінія є маргінальною у творчій спадщині митця.

«Музика» провадила своєрідну промоцію творів композитора. Зок рема «Заповіт» 
Л. Ревуцького часопис пропонував як базовий репертуар до шевченківських свят, 
а хори «Гукайте їх», «Уперед» і «Оборонцям свободи» – як твори до ленінських і 
жовтневих обходів [5, 1924, № 7–9, с. 159; 1925, № 1, с. 29–30; 1925, № 2, с. 108]. 
Окрім цього, поки дозволяли фінансові можливості, журнал видавав дешеву нотну 
бібліотечку Товариства (усі твори перед ухвалою до друку розглядала вже згадувана 
композиторська майстерня). Було видано 12 випусків цієї бібліотечки, куди з творів 
Л. Ревуцького станом на початок 1925 року увійшли мішані хори «На залізних две-
рях» і «Сльози жіночі», а збірка «4 народні пісні на голос з фортепіано» і «Збірник 
дитячих пісень на народні мелодії в супроводі фортепіано» (себто «Сонечко») готува-
лися до друку [5, 1925, № 2, с. 108]. Ноти із цієї бібліотечки журнал згодом надсилав 
своїм постійним передплатникам як заохочувальні бонуси, зокрема зазначені вище 
обробки чотирьох народних пісень [5, 1925, № 7–8, с. 256]. Того самого року було 
надруковано й оферту до купівлі цих нот у ВМТЛ [5, 1925, № 9–10, с. 377].

На сторінках часопису вміщено хроніку концертного життя творів Л. Ревуцького. 
У порівнянні з композиторами-сучасниками (К. Стеценком, Г. Верьовкою чи навіть 
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В. Верховинцем) ця хроніка була значно скромніша, оскільки брак нот закономірно 
призводив до невиконання творів у концертних програмах. З усієї його спадщини 
епізодично звучали, за визначенням М. Грінченка, твори «портативного типу» [5, 
1927, № 2, с. 16]. 2 березня 1924 року Хор-студія ім. К. Стеценка у своєму першому 
концерті виконала твори Л. Ревуцького (які саме – не зазначено) [5, 1924, № 1–3, 
с. 51]. У рамках Першої київської хорової олімпіади капела «Рух» заспівала хор 
«Гукайте їх» [5, 1924, № 10–12, с. 224]. Відомо, що над творами композитора працю-
вав і хор Центрального українського робітничого клубу в Москві [5, 1924, № 10–12, 
с. 245]. 1925 року на виставці «7 років музичної культури» відбувся концерт, у якому 
прозвучали твори також Л. Ревуцького [5, 1925, № 1, с. 38], а в березні 1926-го Квар-
тет Київської філії ВМТЛ на закритому концерті виконав його Квартет [5, 1927, № 2, 
с. 44]. 1927 року географія дещо розширилася: твори композитора співали в Черніго-
ві [5, 1925, № 11–12., с. 437] й Ніжині [5, 1925, № 11–12, с. 439] (хори Інститутів на-
родної освіти), у м. Макиївка Ніжинської і с. Піщана Золотоноської округ 2 [5, 1925, 
№ 9–10, с. 362]. У Дунаївцях на Поділлі прозвучав хор «Оборонцям свободи» [5, 
1925, № 9–10, с. 363], у Кобеляках на Полтавщині – «Уперед» [5, 1925, № 9–10, 
с. 353]. Черкаський осередок ВМТЛ виконав народну пісню бурів «Ти знаєш смілий 
мій народ» у гармонізації Л. Ревуцького [5, 1927, № 5–6, с. 72], а Білоцерківська 
філія Товариства – «2 рояльних прелюди Л. М. Ревуцького. Це – навіть і в Київі 
рідко почуєш!» [5, 1925, № 9–10, с. 366]. З-поміж його більших творів 1923 року у 
виконанні «Думки» прозвучала кантата «Хустина» [5, 1923, № 3–5, с. 22].

Концертні виконання творів стали підґрунтям для їхньої оцінки фахівцями. Твори 
Л. Ревуцького «відкрив» читачам журналу ретельно-субтельний Микола Грінченко: 
саме його перу належали всі їхні критичні розгляди, в яких простежуються певні зміни 
аналітичної думки автора. Утім, найперше оцінку Ревуцькому-композиторові було дано 
в скромному анонімному хронікальному повідомленні весною 1923 року: «В музичній 
комісії товариства молодий композитор Левко Ревуцький виконував свої невидані тво-
ри: фортеп’янові та вокальні (романси й хори). Твори написано вміло та з натхненням. 
Деякі хорові композиції прийнято до репертуару капели “Думка”» [5, 1923, № 2, с. 23].

Надалі М. Грінченко у рецензії на концерт «Думки» від 22 липня 1923 року, де, як 
уже зазначалося, прозвучала кантата «Хустина», дещо недооцінив композиторський 
талант Л. Ревуцького. Аналізуючи твір, він закцентував на вадах формотворення 
(як уважав на той час) 3 і водночас відзначив мелодичне обдаровання автора: «Більш 
ордінарний Л. Ревуцький. Його “Хустина” – досить великий твір і тому від першого 
вражіння важко робити ті чи інші остаточні висновки про композитора. Але нагадаю, 

Педагоги 
Вищого музично-
драматичного 
інституту імені 
М. Лисенка  
Віктор Косенко, 
Микола 
Грінченко, 
Левко Ревуцький. 
1928 р.
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що ми маємо на увазі лише сілуетні контури його художнього обличчя. Нерівність 
форми, розтянутість, невиразність – от що кидається у вічі одразу. І ця нетривкість 
форми вбирає в себе і ті найцікавіші моменти напруження й краси, що епізодично 
розкидано в творі. Виходить, неначе де-які моменти випадають із загальної музичної 
лінії, як не цілком пристосований епізод в цілому. Що найбільш приваблює в твор-
чости Ревуцького – то його мелодика» [5, 1923, № 3–5, с. 22].

Роком пізніше, рецензуючи збірник революційних пісень «Червоний заспів», до 
якого ввійшов один хор митця, М. Грінченко оцінив його вже значно прихильні-
ше, наголосивши на творчій поміркованості автора і вперше акцентувавши на його 
«культурності» (в розумінні Грінченка «культурність» означала широку художньо-
естетичну категорію: високий рівень естетично-етичних засад митця і професіональне 
індивідуально-самобутнє володіння засобами композиторської майстерності, а також 
відчуття міри та художній смак автора): «У Ревуцького в його хорі “Гукайте їх” зу-
стрічаємо ті-ж культурні риси його художньої природи, що так характерні для нього 
і так ясно відрізняють його, як від всієї доби дилетантів (їх укр. музика ще й досі не 
позбавилася), так і від тих композиторів сучасности, що ладову складність художніх 
форм поклали в основу свого художнього думання. Ревуцький більш економить свої 
художні ресурси; тому він у своїх творах більш зрозумілий масі. Але матеріял для 
її виховання він подає значно цінніший, ніж, прикладом, Верховинець» [5, 1924, 
№ 10 –12, с. 250].

У 1927 році М. Грінченко вже без перебільшення захоплювався збіркою «Сонеч-
ко» Л. Ревуцького, зазначивши, що «автор дуже скромно назвав свій твір “збірником 
нар. пісень”; це зовсім не збірник, а окремий цілком закінчений високо-художній 
твір знач ного майстра; уся “народність” його полягає в тому, що теми для музичної 
творчоcти він узяв із народнього музичного багацтва. А далі – це витончені в своєму 
музичному оформленні мініатюри, тонко гармонізовані з превалюванням яскравих 
ілюстративних моментів; ріжний визерунок фортеп’янового супроводу, гострота гар-
моній в ньому, іноді ритмічна пікантність, інтересні темброві комбінації в межах 
інструмента, прозорість всієї форми, не вважаючи на складність окремих елементів 
її, – все це робить пісні Ревуцького Л. свого роду шедеврами. Це концертовий репер-
туар для найбільш вибагливої з музичного боку публіки <...>» [5, 1927, № 1, С. 77].

Поряд з розлогими критичними міркуваннями, на окремі твори М. Грінченко від-
гукувався й лаконічно. Зокрема, стосовно виданого «Збірника хорових співів на сло-
ва Т. Шевченка», в якому з чотирьох уміщених творів два належали Л. Ревуцькому 
(«Ой, чого ти почорніло» й «У перетику ходила»), музикознавець зазначив лише, 
що «хори Л. Ревуцького цілком під силу й звичайним хорам [хоровим колективам. – 
І. Ш.]» [5, 1927, № 3, с. 53]. Ще лаконічніше було прорецензовано збірник револю-
ційних пісень «Жовтень», куди увійшов хор «Уперед» [5, 1925, № 1, с. 61].

Оцінюючи 2 випуски «Козацьких пісень», куди ввійшло 10 творів Л. Ревуцько-
го («Про Супруна», «Про Данила Нечая», «Ой, не спав я ніченьку», «Про сотника 
Харка», «Про руйнування Січи», «Про Кальнишевського», «Про канальські роботи», 
«Ой з-за гір, з-за гір», «Ой скинемось та й по таляру», «Про Ревуху»), М. Грінченко 
значно ширше окреслив його принципи обробки народної пісні: «Ревуцькому нале-
жить більша частина двох зшитків, приблизно 2/3 усієї збірки. Погляд на гармоні-
зацію народної пісні останніми часами вже досить усталився: нема гармонізації як 
такої – є художня обробка пісні, де елементи гармонії разом з иншими елементами 
музичної форми становлять певний засіб для відтворення внутрішньої звукової сути 
пісні, для змалювання в сучасних засобах музичних тої оригінальної й своєрідної 
інтонаційної мови народньої, що звемо ми народнім стилем в музиці. Розкриття того 
стилю в сучасних музичних засобах і є завдання композиторове. І тому в таких фор-
мах ми констатуємо не обробку, не протогармонізацію, а справжню творчість, обумов-
лену внутрішніми даними звукового начала, захованими в пісні та її тексті. Таким 
шляхом іде і Л. Ревуцький, даючи інтересну компоновку» [5, 1927, № 4, с. 53].
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Кульмінацією студій творчості Л. Ревуцького в журналі стала розгорнута музично-
критична (а радше синкретична, «напівнаукова») публікація «Музичний силует» [5, 
1927, № 2, с. 13–20]. У ній М. Грінченко висвітлив основний, на його думку, напрям 
творчості Л. Ревуцького – фортепіанну музику, давши докладну характеристику її 
засобів виразності. Музико знавець черговий раз наголосив читачам журналу на зга-
дуваній вище «культурності» Л. Ревуцького: «Вертаючись до Ревуцького, ми в першу 
чергу мусимо констатувати його серйозну музичну культурність, глибоке знання ре-
сурсів свого музичного мистецтва й уміння майстерно володіти ними. <...> За тими 
контурами виразно починають проявлятися найбільш характерні риси творчого облич-
чя композитора, і перша з них – це нахил до фортеп’яна. <...> У Л. Ревуцького його 
фортеп’янові оpus’и є необхідна органічна частина його художньо-творчої натури» [5, 
1927, № 2, с. 17]. Водночас М. Грінченко зазначав, що Ревуцький «остільки культур-
ний музика, що замкнутися в одному фортеп’яні не може» [5, 1927, № 2, с. 18].

Аналізуючи музичну мову Л. Ревуцького, М. Грінченко виділив гармонічне мис-
лення композитора: «<...> Ми відразу відчуємо закоханість композитора гармоніко-
поліфонічними комбінаціями звуковими <...>. Гармоніко-поліфонічний комплекс ін-
тонацій досить складний, багатозвучний, насичений певною звуковою напруженістю; 
він і гострий, і ніжний, і суто дисонантний, але ніколи він не переходить до ступеня 
грубого музичного гастрономізму, що його так любить взагалі наша музична сучас-
ність, нічого галасливого, нічого міщанського. Є в його гармоніях рух, динамізм, певна 
частина бурхливої екстатичности, але все це проходить крізь призму спокійного звуко-
споглядання: думка завжди переважає над емоціями, культура бере гору. Класично 
чистий мажор-мінор в його ладовій побудові зі всіма його останніми ускладненнями – 
це, здавалося-б, вихідна точка гармоніко-поліфонічного думання Ревуцького, але далі 
в своєму поступі цілком природньо й органічно переходить він і до атоналізму, уперто 
все-таки виставляючи всі ключеві знаки (а-moll’ний прелюд)» [5, 1927, № 2, с. 18].
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особливо у фортеп’яновій музиці, її треба шукати, ловити, і лише серед каскади 
гармонічних комплексів вона промайне виразними пластичними контурами складної 
поліфонії, промайне і зникне в масі гармонічно-напружених звучань. <...> В творах 
більшого маштабу самий матеріял мелодичний композитор добирає по-своєму, особ-
ливо [курсив згідно оригіналу. – І. Ш.]. Він шукає найбільш оригінальних інтонацій-
них зворотів мелодії, він розроблює його так, що швидко його мелос переходить через 
поліфонію в комплекси складних гармоній. І це <...> органічна властивість творчої 
натури композитора, сфера музичних думок якого виразно тяжить до сучасних гармо-
нічних побудовань» [5, 1927, № 2, с. 19].

М. Грінченко не обійшов увагою також інші виражальні засоби Л. Ревуцького. Гли-
бина висвітлення творчості композитора спричинилася до того, що саме ця публікація 
вважається наріжним каменем нового напряму музичної науки – ревуцькознавства. 
У цьому номері було проанонсовано й друк найближчим часом тематичного аналізу 
Другої симфонії, однак цей матеріал (авторства Л. Ревуцького – !) було оприлюднено 
щойно 2013 року в збірці музикознавчих раритетів [8].

Левко Миколайович добре знав іноземні мови й в одному з номерів «Музики» ви-
ступив у ролі тлумача. Його перу належить вишуканий переклад тексту «Quelques 
mots de mes derniures oeuvres» («Кілька слів про мої останні твори») І. Стравинсько-
го, що в українському журналі вийшов під назвою «Ігор Стравинський про себе» [5, 
1925, № 2, с. 80–82], і невелике переднє слово до нього. Публікацією цього матеріалу 
Л. Ревуцький хотів внести ясність у розповсюджені в ті часи твердження «прихиль-
ників гармонічного стилю в музиці» стосовно меншовартості контрапункту, які поси-
лалися при тому на авторитет І. Стравинського. Як випливало з публікації, справжня 
позиція І. Стравинського з приводу порушеної проблеми була цілковито протилеж-
ною. Особу перекладача у тексті приховано криптонімом Л. Р., однак для наближе-
них до ВМТЛ музичних діячів ця інформація не становила таємниці й в усній формі 
передавалася впродовж всього ХХ ст. – від Б. Лятошинського через М. Степаненка 
до В. Кузик (її підтверджував і М. Гордійчук).

Публікації журналу «Музика» засвідчили швидку зміну значення Л. Ревуцького-
композитора в мистецькому просторі того часу: першу згадку про нього як про мо-
лодого автора з периферії, як мовилося, датовано 1923 роком, а вже 1925-го портрет 
Л. Ревуцького було на друковано в першому випуску «Альбому портретів діячів укра-
їнської музичної культури» [5, 1925, № 9–10, с. 373]. Так само стрімко змінювалася 
думка першого ревуцькознавця – М. Грінченка – від недооцінки «Хустини» через 
схвалення «Гукайте їх» та захоплення «Сонечком» до цитованого вище твердження 
про «серйозну музичну культурність [Л. Ревуцького. – І. Ш.], глибоке знання ресурсів 
свого мистецтва й уміння майстерно володіти ними», висловленого в статті «Музичний 
силует» [5, 1927, № 2, с. 17]. З «Музики» дізнаємося про тернистий шлях Л. Ревуць-
кого до свого слухача – недостатнє видання й виконання його творів, і саме «Музика» 
всілякою промоцією творчості композитора намагалася скоротити цю відстань. І, на-
решті, у «Музиці» було закладено фундамент ревуцькознавства, що активно розви-
нули наступні покоління українських музикознавців (Г. Кисельов [3], Т. Шеффер [9], 
М. Бялик [1; 2], А. Поставна [7]) і який до сьогодні зберігає своє наукове значення.

1 Обидві зазначені публікації перебувають на стадії друку.
2 Нині – с. Макіївка Носівського р-ну Чернігівської обл. і с. Піщане Золотоноського р-ну 

Черкаської обл.
3 Імовірно, на таку оцінку М. Грінченка наштовхнуло одноразове прослуховування цього 

твору в програмі концерту без можливості докладнішого ознайомлення з нотним текстом, що, 
як відомо, слідує за літературним першоджерелом. Мистецька практика ХХ ст. свідчить про 
продуктивність шляхів, накреслених цією кантатою, які продовжило чимало композиторів, 
зокрема М. Скорик у кантаті «Гамалія».
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SUMMARY

The magazine Muzyka (Music) of the All-Ukrainian Mykola Leontovych Music Society has 
become a milestone in the formation of professional music periodicals in Ukraine, clearly accu-
mulating the most characteristic features of music-cultural processes in the 1920s. The journal 
had essentially influenced the art of composing, music education, performance processes, different 
structural elements of music studies, having determined for a long period of time the directions 
of their development. In this context the works on Levko Revutsky (1889–1970) published in the 
journal reveal a special value, being in fact the first published reviews of his art. They may be di-
vided into several thematic groups. Firstly, there are those which accumulate some crucial strokes 
delineating his life path. They witness the rapid change of Revutskyi’s role in the artistic space of 
that time – from a young provincial author (1923) to a progressive Ukrainian composer (1925). 
The second group, a conditional one, is composed of the materials on the artistic activity of the 
composer. The journal helps to indicate the emergence of new works, contains two full lists (1924, 
1927), some information on their publication, and thereby promotes those works as far as possible. 
Moreover, there is some information on the chronicle of his concert performance.

As one of the most valuable research resources from this journal may be considered M. Hrinchen-
ko’s critical reflection on L. Revutskyi’s art. Muzyka reproduces the evolution of his opinions – 
from the underestimation of the cantata Khustyna (Kerchief) through the approval of the choir 
Hukaite yikh (Call for Them) and the admiration for the children’s cycle Sonechko (Sun) to the 
unfolded creative portrait of the artist, revealed in the article Music Silhouette. In this article 
M. Hrinchenko had demonstrated the main, according to him, direction of Revutskyi’s art – piano 
music, – having given the detailed description of its means of expression. M. Hrinchenko outlined 
the organic interconnection between melodious, harmonic and polyphonic factors of the music can-
vas, the melodic implied, the roughness of the harmonic language, having especially accentuated 
Revutskyi’s artistic level of culture, by which he meant a special professional individual mastery of 
the composer’s means and the author’s excellent artistic taste. The depth of Hrinchenko’s penetra-
tion into the composer’s art had shaped Revutskyi’s Musical Silhouette as the starting point of 
Revutskyi studies in music. Having been developed in the works of next generations in Revutskyi 
studies, Hrinchenko’s thoughts have nowadays acquired a special scientific value.

Keywords: Levko Revutskyi’s art, Revutskyi studies, magazine Muzyka (Music), music criti-
cism, Ukrainian music periodicals.
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УДК 78.072:78.071.1(045)Рев Світлана Василик 
(Київ)

ВИСВІТЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОГО ДОРОБКУ  
ЛЕВКА І ДМИТРА РЕВУЦЬКИХ НА СТОРІНКАХ  

ЖУРНАЛУ «НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ» 

Розглянуто добірку статей журналу «Народна творчість та етнографія», присвячених твор-
чості Л. Ревуцького та науковій діяльності Д. Ревуцького. Велику увагу приділено впливу 
українського фольклору на композиторський стиль Л. Ревуцького та його проекції на україн-
ську музичну культуру; висвітленню замовчуваних, невідомих сторінок біографії Д. Ревуць-
кого та його наукової спадщини.

Ключові слова: Л. Ревуцький, Д. Ревуцький, М. Лисенко, В. Кузик, обробки народних 
пісень, національний музичний стиль.

Рассмотрены статьи журнала «Народное творчество и этнография», посвященные творче-
ству Л. Ревуцкого и научной деятельности Д. Ревуцкого. Большое внимание уделено влиянию 
украинского фольклора на композиторский стиль Л. Ревуцкого и его проекции на украин-
скую музыкальную культуру; освещению умалчиваемых, неизвестных страниц биографии 
Д. Ревуцкого и его научного наследия.

Ключевые слова: Л. Ревуцкий, Д. Ревуцкий, Н. Лысенко, В. Кузык, обработки народных 
песен, национальный музыкальный стиль.

A review of the articles from the magazine Folk Art and Ethnography devoted to the works 
of L. Revutskyi and scientific activity of D. Revutskyi is given in the paper. Much attention is 
paid to the influence of Ukrainian folklore on L. Revutskyi composer’s style and its projection on 
Ukrainian musical culture. The smothered, unknown pages of the biography of D. Revutsky and 
his scientific heritage are also concidered.

Keywords: L. Revutskyi, D. Revutskyi, M. Lysenko, V. Kuzyk, arrangements of folk songs, 
national musical style.

Журнал «Народна творчість та етнографія» (далі – «НТЕ») тривалий час був од-
ним з найпопулярніших часописів. Його наклади сягали 13 тисяч примірників, жур-
нал передплачували не тільки спеціалізовані мистецькі заклади, а й загальноосвітні 
школи, сільські й міські клуби, були й закордонні передплатники. Такої популярнос-
ті часопис зажив не тільки тому, що в ньому публікували статті науковців (це був 
єдиний фаховий журнал, де друк статті забезпечував захист дисертацій), а й перш 
за все – завдяки широкій тематичній палітрі, швидкому реагуванню на мистецькі, 
наукові чи історичні події, оригінальному оформленню й використанню ілюстрацій, 
часто недоступних загалу, публікації щойно віднайдених матеріалів, які мали ваго-
мий вплив на українську культуру загалом і музичне мистецтво зокрема.

Поміж таких важливих тем варто назвати висвітлення на сторінках «НТЕ» двох 
визначних постатей української культури – Левка і Дмитра Ревуцьких.

Насамперед назвемо єдину публікацію авторства Л. Ревуцького на сторінках 
«НТЕ» в серії «50-річчя Академії наук УРСР», присвячену відділу музикознав-
ства [15]. Композитор згадував, як переплелися його і брата Д. Ревуцького життєві 
шляхи з Академією наук УРСР, починаючи від Етнографічної комісії, в якій від 
1923 року працював Д. Ревуцький, до реорганізації Інституту в сучасну авторові на-
укову установу. Л. Ревуцький коротко анотував праці В. Довженка, М. Гордійчука, 
Л. Архімович, М. Загайкевич, М. Боровика, О. Правдюка, В. Золочевського, О. Кос-
тюка, А. Мухи, Б. Фільц, називав відділ музики Інституту «головним осередком 
українського музикознавства».
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Серед досліджень творчої постаті Л. Ревуцького найбільшої уваги заслуговують 
статті М. Гордійчука, В. Кирейка, Б. Фільц.

В узагальнюючій статті про Л. Ревуцького М. Гордійчук особливу увагу звертав 
на вплив вчителів М. Лисенка й Р. Глієра на формування характерних рис стилю 
композитора, зв’язок його творчості з українським музичним фольклором, зазначав 
показові твори композитора 1.

Із заснуванням Шевченківської премії (1962 р., Державна премія УРСР імені Та-
раса Григоровича Шевченка) в журналі було запроваджено відповідну рубрику, де в 
короткому огляді подавали найвагоміші здобутки лауреатів. Так, разом із П. Пан-
чем, М. Приймаченко розглядалася мистецька постать Левка Ревуцького, якому в 
1966 році присуджено Премію в галузі музики за Концерт F-dur для фортепіано із 
симфонічним оркестром, присвячений М. Лисенку [5].

Саме в 1970-х роках започатковано традицію так званих «іменних» (або монографіч-
них) номерів журналу, рубрикацій за пам’ятними датами. Як правило, донедавна другі 
номери журналу присвячувалися Т. Шевченкові й М. Рильському, вперше виокремлено 
рубрику у 1-му номері 1961 року «Статті до 70-річчя з дня народження П. Г. Тичини», 
пізніше формувалися рубрики до ювілейних дат І. Франка, М. Лисенка та ін.

Статті М. Гордійчука [4] й В. Клина [9] сформували першу рубрику, присвячену 
Л. Ревуцькому – «До 80-річчя від дня народження Л. М. Ревуцького». У своїй статті 
про ювіляра М. Гордійчук прагнув не тільки розкрити значення його творчого дороб-
ку, а й показати митця в іншій іпостасі – як талановитого педагога, вченого, людини 
з глибоким почуттям любові до української культури, національної ідеї. Поміж його 
учнів – талановиті композитори – П. і Г. Майбороди, Г. Жуковський, В. Гомоляка, 
В. Кирейко, Л. Грабовський та інші, яких композитор не тільки навчив основам про-
фесійної майстерності, а й спрямував до пошуку свого шляху у мистецтві, виховав 
любов і повагу до народної творчості.

Ще одна грань постаті Л. Ревуцького – наукова робота в Інституті мистецтво-
знавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР. Від 
1957 року, коли митця обрано академіком АН УРСР, він був членом Вченої ради 
Інституту, Головної редакційної колегії Української Радянської Енциклопедії (також 
одним із авторів і редактором музикознавчих статей цього видання), брав участь у 
створенні «Історії АН УРСР» та багатьох інших видань.

Як і інші дослідники творчості Л. Ревуцького, М. Гордійчук перш за все звернув 
увагу на зв’язок з народною піснею, що є «ніби згустком самого життя, узагальненням 
духовно-творчої потенції поколінь, здатним на активне вивільнення й розгортання все 
нових і нових образно-смислових нюансів <…> і одним із найвизначніших творчих 
здобутків композитора в даному напрямі є цикли “Сонечко”, “Козацькі пісні” та “Га-
лицькі пісні”. Спільними рисами цих збірок є поєднання національного, яке випливає 
з фольклорної мелодії, з найновішими методами її перетворення і розвит ку» [4, с. 50] 
та важлива виразова роль фортепіано, що разом із вокальною партією розкривають 
найтонші нюанси художнього образу.

У Другій симфонії, Другому фортепіанному концерті ще яскравіше розкриваєть-
ся «дивовижне чуття стильової природи фольклорної мелодії в усіх її виразових і 
структурних компонентах» [4, с. 51] – інтонаційної основи, ладового забарвлення, 
метроритму, багатоголосся тощо.

Якщо в Другій симфонії композитор не тільки вдався до прямого цитування на-
родно-пісенних джерел, а й використовував характерні принципи розвитку народної 
музики – варіаційність, імпровізаційність, що сполучалися з прийомами контрастної 
та імітаційної поліфонії, то в Концерті Л. Ревуцький відмовилися від запозичення 
фольклорних мелодій, хоча в деяких частинах все ж проступають інтонаційні кон-
тури пісень «Ой а в городі» та «Гей, у Львові на ринку вдарили з гармати». У цьому 
творі, на думку М. Гордійчука, композитор виступив «як художник з довершеною 
індивідуальною манерою мистецького мислення», поєднуючи національні прикмети 
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музичного стилю української культури із найкращими надбаннями академічного ком-
позиторського письма.

Ще один твір, що привернув особливу увагу дослідника – вокально-симфонічна 
поема «Ода пісні». У ній є прихована політична заангажованість поетичного тексту, 
що в тогочасній ситуації автори – як М. Рильський, так і Л. Ревуцький – не розкри-
вали загалу. Свідомо оминув цю тему і М. Гордійчук, акцентувавши увагу читачів 
на драматургічних і композиційних чинниках – поемності й наскрізному розвитку 
розгортання задуму 2.

Стаття одного з учнів Л. Ревуцького – композитора В. Кирейка (хронологічно це 
перше дослідження в журналі, присвячене Л. Ревуцькому) – свідчить про надзви-
чайну роль митця в кристалізації національного музичного стилю. Такою думкою, 
власне, й відкривається стаття: «Значення цього митця полягає не лише в тому, що 
він є основоположником українського радянського симфонізму і автором першого в 
історії української музики фортепіанного концерту 3. Л. Ревуцький створив якісно 
новий музичний національний стиль, що базується на органічному поєднанні високої 
майстерності з самобутньою музичною мовою» [8, c. 72].

І та самобутність стилю композитора, на думку В. Кирейка, безпосередньо пов’язана 
з українською народною піснею, адже робота «над музичним фольклором збагатила 
його творчість повнокровними реалістичними образами, обумовила її мелодичну кра-
су та оригінальну гармонічну мову, яка цілковито виходить з ладових основ україн-
ських народних пісень» [8, c. 72]. У цій праці Л. Ревуцький спирався не тільки на 
досягнення українських композиторів (своїх учителів) М. Лисенка й О. Кошиця, а й 
російських М. Балакирєва, М. Римського-Корсакова, знайшовши притаманні лише 
йому оригінальні музичні прийоми, що продовжували традицію реалістичних прин-
ципів обробки музичного фольклору М. Леонтовича.

Характерною рисою індивідуального стилю композитора в обробках народних пі-
сень (а це – історичні, козацькі, бурлацькі, наймитські, сімейно-побутові, ліричні, 
жартівливі, так звані пісні літературного походження тощо) є збереження інтонацій-
ної структури мелодії при розвиненій індивідуалізації фортепіанної фактури й дифе-
ренціації музичних образів, що властиві зрілим обробкам композитора.

Про обробки Л. Ревуцького, де простежується вплив М. Лисенка, частково свід-
чить опрацювання історичних і козацьких пісень, де композитор використав простий 
тип гармонізації, інколи додаючи ритмічні інваріанти та елементи звуконаслідування 

Микола Бажан, Левко Ревуцький, Іван Козловський у перерві засідання  
Академії наук УРСР. 1969 р.
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(зокрема, в пісні «Про Кальнишевського» відтворено арпеджований бандурний су-
провід, уведення великого септакорду на слабкій долі імітує крик птаха, а синкопова-
ний ритм «підкреслює трагічну приреченість героя пісні» [8, c. 73].

У роботі над збірками «Сонечко» й «Галицькі пісні», як зазначав В. Кирейко, 
найбільш яскраво розкрилася творча індивідуальність митця. Саме в збірці «Сонеч-
ко» автор знайшов до кожної п’єси «характерний, властивий лише їй прийом, який 
гранично розкриває зміст тексту народної мелодії» [8, c. 73], що було притаманно й 
М. Леонтовичу.

Збірка «Галицькі пісні» вражає багатством виражальних засобів, що випливають 
з особливостей локальної народної музики, й «майстерним розвитком, яким народна 
пісня збагачується, підноситься на високий рівень професійного мистецтва» [8, c. 76]. 
До збірки, поряд з відомими народними піснями, увійшли на той час уже фолькло-
ризовані – авторські пісні «Ой, сусідко» й «Чуєш, брате мій», що були популярні в 
стрілецькому середовищі й поширилися на територіях центральної України.

До пісні «Чуєш, брате мій» Б. і Л. Лепких зверталися Б. Вахнянин, М. Гайворон-
ський, К. Стеценко, О. Кошиць, Ф. і М. Колесси, С. Людкевич та інші, але одним 
з найкращих по праву вважається опрацювання Л. Ревуцького. Цю пісню, що стала 
пророцтвом епохи, можна розглядати як своєрідний реквієм, адже нею відспівували 
полеглих героїв в стрілецькому товаристві, сумний гімн української діаспори, розки-
даної по світах у пошуках кращої долі, і надзвичайно проникливу епітафію-солоспів 
із глибоким філософсько-психологічним змістом. Твір став своєрідним знаком кровної 
і духовної спорідненості не тільки братів Лепких, а й братів Ревуцьких.

Художні образи солоспіву композитор підкреслив хвилеподібним рухом голосів 
супроводу, увів звуконаслідування журавлиного клекоту, мерехтіння шляху (з ви-
користанням перемінності мажоро-мінору).

Підсумовуючи викладене, В. Кирейко простежив еволюцію художніх принципів 
обробки Л. Ревуцького – від простих гармонізацій мелодії з дублюванням у супроводі 
й підкресленням у гармонії її ладових особ ливостей (традиції М. Лисенка, М. Ба-
лакирєва, М. Римського-Корсакова) через творчий метод М. Леонтовича з глибоким 
і багатогранним розвитком мелодичного тематизму народної пісні до кристалізації 
свого індивідуального стилю, що «розкриває величезні художні багатства та обра-
зи народної музики і підносить її ще на вищий мистецький рівень» [8, c. 78]. Тож 
характерними рисами обробок Л. Ревуцького є використання всіх музичних засобів 
виразності (гармонія, поліфонія, модуляція, ритм) у підпорядкуванні художньо-пере-
конливому розкриттю змісту пісень, що зумовило «різноманітність музичних форм, 
починаючи від простої тричастинної форми, гармонічної варіаційності до рондоподіб-
ності і оригінальної (що взагалі вперше зустрічається в обробках) форми, наділеної 
рисами сонатності» [8, c. 78].

Звернення до фольклору, особливо до праці над збірками «Сонечко» й «Галицькі 
пісні» було, на думку самого композитора, своєрідною лабораторією митця – підго-
товкою до написання Другої симфонії – вершинного твору Л. Ревуцького.

У наступній статті В. Уманця, присвяченій творчості Л. Ревуцького [16], розгля-
даються так само обробки народних пісень, щоправда автор звертається до інших 
творів та акцентує увагу на тому, що занурення композитора в музичний фольклор 
зумовлено оточенням митця. Саме зростання в мальовничому родинному гнізді на 
Чернігівщині, згодом навчання в М. Лисенка і співпраця з О. Кошицем (участь у 
хорі) та вплив на формування самобутнього стилю композитора його брата Дмитра 
Ревуцького – видатного вченого-фольклориста, музикознавця, збирача та виконавця 
українських пісень і дум. Власне, під його чуйним керівництвом Л. Ревуцький озна-
йомився не тільки з найкращими зразками академічного музичного мистецтва, а й 
гармонізував багато народних мелодій 4.

Одна з найбільш ґрунтовних статей про творчу особистість Левка Ревуцького на 
сторінках журналу належить Б. Фільц [19, с. 4]. У цьому дослідженні авторка, хоч 
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і звертається здебільшого до 
аналізованих раніше в жур-
налі іншими дописувачами, 
все ж знаходить нові ракурси 
творчого методу свого вчите-
ля. Так, загострюючи увагу 
на тісному зв’язку розвитку 
музичної думки, динаміці 
становлення художніх обра-
зів із засобами народного ху-
дожнього мислення, Б. Фільц 
виокремила кантату-поему 
«Хустина», де немає «цитат 
конкретних народних пісень, 
одначе все наче зіткане з на-
родних інтонацій і у всьому 
музично-поетичному сплаві 
відчутні тонко перетворені 
композитором лірична пісня  
і заплачка, старовинний кант 
і думний епос» [19, с. 8]. 
У Фортепіанному концер-
ті, Інтермецо для скрипки й 
форте піано, Другій симфонії 
тонко і самобутньо викорис-
тано українські народні мело-
дії, а в 1-й Симфонії і солоспі-
ві «Монолог Тараса Бульби» 
на слова М. Рильського від-
чутно образність кобзарсько-
го співу. Характерною рисою 
«Монологу…» є імпровізацій-
ність, властива рецитаціям 
дум, що виявляється в ладо-

вій змінності, інтонаційній орнаментиці, поліфонізації гармонічної вертикалі супрово-
ду. Окрім названих рис, характерними для творчого методу Л. Ревуцького, на думку 
Б. Фільц, є збагачення ладо-гармонічної палітри народно-пісенною діатонікою, своє-
рідними ритмоінтонаціями, що виявляються в мішаних хорах Л. Ревуцького на слова 
Т. Шевченка та особливо в увертюрі до опери «Тарас Бульба» М. Лисенка.

Надзвичайно велике місце в творчості композитора займають обробки народних 
пісень, «це сольні і хорові композиції переважно з супроводом фортепіано, де компо-
зитор за допомогою гармонічних і фактурних засобів розкриває зміст пісні, динамізує 
і поглиблює її емоційну наснаженість. Народна мелодія здебільшого залишається без 
змін при трансформації (варіаційному розвитку) інструментальної партії» [19, с. 8].

У циклі народних дитячих пісень «Сонечко» відзначено багатство образних харак-
теристик, винахідливість у створенні казкових персонажів у мелодиці, цікаві фактур-
ні рішення, штрихи, що підкреслюють народність дитячих поспівок, гармонічну ко-
лористику, безперервність музичного розвитку та вільну побудову, що виводить їх за 
рамки поняття «обробка» і сягає високого рівня композиційно цільних вокальних 
мініатюр [19, с. 8].

Уперше звернуто увагу на той факт, що «Козацькі пісні» створено як ілюстратив-
ний матеріал до лекцій його брата з історії Запорозької Січі. У циклі «Галицькі піс-
ні» проакцентовано безперервне зіставлення й накладання гармонічно-поліфонічних  
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пластів у фортепіанній партії. Поліфонічні сплетіння імітаційного характеру, народна 
підголосковість, хроматизовані ходи, звукозображальність, індивідуалізація голосів 
інструментальної партії відбивають загальну тенденцію «розкріпачення горизонталі» 
музики ХХ ст. [19, с. 9].

Ще одна риса (засіб музичної виразності), притаманна обробкам Л. Ревуцького, – 
рівнобіжне ведення акордів супроводу на орґанному пункті, зокрема в обробці пісні 
про Устима Кармелюка.

Окрім творчого здобутку Л. Ревуцького, Б. Фільц відзначила й багатогранну му-
зично-громадську, педагогічну, наукову діяльність композитора, а також зазначила, 
що саме він сприяв відновленню «НТЕ» у 1957 році.

Статтю Ю. Кроткевич [11] присвячено вивченню творчості Л. Ревуцького, зокрема 
висвітленню зв’язків з українським фольклором. Однією з особливостей розвитку 
сучасної музичної мови було, на її думку, «перетворення своєрідних ладоутворень 
народної музики, об’єднання елементів різних ладів в одну систему й створення на 
цій основі нових видів ладової організації» [11, с. 78]. Для української музики ХХ ст. 
характерними рисами, вважала авторка, був синтез ладів, ладова перемінність, ла-
довий розвиток тональності. Для Л. Ревуцького, творчість якого увібрала в себе все 
багатство українського пісенного фольклору, притаманною є в основному ладова пере-
мінність, що нерідко превалює над модуляцією. Це стосується перш за все «випад-
ків, де охоплювані гармонічним розвитком ладотональності мають спільний звуковий 
склад: спільні тони і акорди, утворювані з них, належать однаковою мірою як одним, 
так і іншим ладотональностям, і тільки перенесення логічного та ритмічного акценту 
створює тимчасові тональні центри» [11, с. 78]. Згодом дослідниця розглянула ладову 
перемінність творів Л. Ревуцького на основі єдиного для всіх ладів звукоряду і пере-
мінності ладів зі спільним тонічним центром. Так, риси паралельно-ладової змінності 
є в обробках «Ой ходить сон», «Ой і зійди, зійди», «Про Саливона», «Ой у лузі». 
У творчості композитора трапляються, окрім терцієвої, кварто-квінтова перемінність 
(тоніко-субдомінантова «Прилетіла перепілонька», тоніко-домінантова «Благослови, 
мати»), а також інтонації ладів народної музики. Завдяки введенню діатонічних ла-
дів, альтерації щаблів надають обробкам нового барвистого звучання.

Характерним прикладом ладової модуляції в обробках Л. Ревуцького є «Котику сі-
ренький», «Засвистали козаченьки». Однією з найкращих музичних мініатюр з погля-
ду однойменно-ладової перемінності – обробка пісні-гри «Я коза ярая», де протягом 
21-го такту «відбувається колоритний ладовий розвиток від діатонічного, функційно 
чіткого мажорного ладу через його хроматизацію – до однойменного мінору, а від 
ускладненого альтерацією мінору – до тоніки збільшеного ладу» [11, с. 80].

Ладова перемінність музики часто виявляється в Л. Ревуцького в медіантових то-
нальних співвідношеннях, наприклад, у хоровій поемі «Хустина» ладогармонічна 
мова твору композитора випливає з ладової перемінності народної пісні й «майстерно 
перенесена на професійний ґрунт» [11, с. 83].

У журналі опубліковано ряд досліджень, присвячених окремим творам Л. Ревуць-
кого [1; 10], зв’язку його творчості з імпресіонізмом.

Так, у статті В. Клина [10] проаналізовано народнопісенні й виконавські особли-
вості «Трьох дитячих п’єс для фортепіано» Л. Ревуцького. Автор детально розібрав 
інтонаційний, метро-ритмічний, ладовий аспекти першоджерела й авторського твору, 
особливу увагу звернув на поліритмічність, гармонічну мову, використання тих чи 
інших штрихів, види фортепіанної техніки.

У статті Н. Андрос (Королюк) «Народнопісенні джерела поеми Л. Ревуцького 
“Хустина”» [1] лапідарно, буквально тезово розкрито музично-виражальні засоби тво-
ру, детально простежено зв’язок з українською народною пісенністю. У формі це 
«досягається завдяки об’єднанню окремих розділів у відносно завершені музичні по-
будови», у «творчо переусвідомлені куплети українських народних пісень» [1, с. 64], 
тематичній контрастності, репризності.

http://www.etnolog.org.ua

І
ренький», «Засвистали козаченьки». Однією з найкращих музичних мініатюр з погля

І
ренький», «Засвистали козаченьки». Однією з найкращих музичних мініатюр з погля
ду однойменно-ладової перемінностіІду однойменно-ладової перемінності
21-го такту «відбувається колоритний ладовий розвиток від діатонічного, функційно І21-го такту «відбувається колоритний ладовий розвиток від діатонічного, функційно 
чіткого мажорного ладу через його хроматизаціюІчіткого мажорного ладу через його хроматизацію
ускладненого альтерацією міноруІускладненого альтерацією мінору

Ладова перемінність музики часто виявляється в Л.ІЛадова перемінність музики часто виявляється в Л.
нальних співвідношеннях, наприклад, у хоровій поемі «Хустина» ладогармонічна Інальних співвідношеннях, наприклад, у хоровій поемі «Хустина» ладогармонічна 
мова твору композитора випливає з ладової перемінності народної пісні й «майстерно Імова твору композитора випливає з ладової перемінності народної пісні й «майстерно 
перенесена на професійний ґрунт»Іперенесена на професійний ґрунт»

М
мінності ладів зі спільним тонічним центром. Так, риси паралельно-ладової змінності 

М
мінності ладів зі спільним тонічним центром. Так, риси паралельно-ладової змінності 
є в обробках «Ой ходить сон», «Ой і зійди, зійди», «Про Саливона», «Ой у лузі». 

М
є в обробках «Ой ходить сон», «Ой і зійди, зійди», «Про Саливона», «Ой у лузі». 

творчості композитора трапляються, окрім терцієвої, кварто-квінтова перемінність 

М
творчості композитора трапляються, окрім терцієвої, кварто-квінтова перемінність 

(тоніко-субдомінантова «Прилетіла перепілонька», тоніко-домінантова «Благослови, 

М
(тоніко-субдомінантова «Прилетіла перепілонька», тоніко-домінантова «Благослови, 
мати»), а також інтонації ладів народної музики. Завдяки введенню діатонічних ла

М
мати»), а також інтонації ладів народної музики. Завдяки введенню діатонічних ла
дів, альтерації щаблів надають обробкам нового барвистого звучання.Мдів, альтерації щаблів надають обробкам нового барвистого звучання.

Характерним прикладом ладової модуляції в обробках Л.МХарактерним прикладом ладової модуляції в обробках Л.
ренький», «Засвистали козаченьки». Однією з найкращих музичних мініатюр з погляМренький», «Засвистали козаченьки». Однією з найкращих музичних мініатюр з погля
ду однойменно-ладової перемінностіМду однойменно-ладової перемінності – обробка пісні-гри «ЯМ– обробка пісні-гри «Я
21-го такту «відбувається колоритний ладовий розвиток від діатонічного, функційно М21-го такту «відбувається колоритний ладовий розвиток від діатонічного, функційно 
чіткого мажорного ладу через його хроматизаціюМчіткого мажорного ладу через його хроматизацію
ускладненого альтерацією міноруМускладненого альтерацією мінору

Ладова перемінність музики часто виявляється в Л.МЛадова перемінність музики часто виявляється в Л.

Ф
багатство українського пісенного фольклору, притаманною є в основному ладова пере

Ф
багатство українського пісенного фольклору, притаманною є в основному ладова пере
мінність, що нерідко превалює над модуляцією. Це стосується перш за все «випад

Ф
мінність, що нерідко превалює над модуляцією. Це стосується перш за все «випад
ків, де охоплювані гармонічним розвитком ладотональності мають спільний звуковий 

Ф
ків, де охоплювані гармонічним розвитком ладотональності мають спільний звуковий 
склад: спільні тони і акорди, утворювані з них, належать однаковою мірою як одним, 

Ф
склад: спільні тони і акорди, утворювані з них, належать однаковою мірою як одним, 
так і іншим ладотональностям, і тільки перенесення логічного та ритмічного акценту 

Ф
так і іншим ладотональностям, і тільки перенесення логічного та ритмічного акценту 
створює тимчасові тональні центри» Фстворює тимчасові тональні центри» [11, с.Ф[11, с. 78]. Згодом дослідниця розглянула ладову Ф78]. Згодом дослідниця розглянула ладову 

Ревуцького на основі єдиного для всіх ладів звукоряду і переФРевуцького на основі єдиного для всіх ладів звукоряду і пере
мінності ладів зі спільним тонічним центром. Так, риси паралельно-ладової змінності Фмінності ладів зі спільним тонічним центром. Так, риси паралельно-ладової змінності 
є в обробках «Ой ходить сон», «Ой і зійди, зійди», «Про Саливона», «Ой у лузі». Фє в обробках «Ой ходить сон», «Ой і зійди, зійди», «Про Саливона», «Ой у лузі». 

творчості композитора трапляються, окрім терцієвої, кварто-квінтова перемінність Фтворчості композитора трапляються, окрім терцієвої, кварто-квінтова перемінність 
(тоніко-субдомінантова «Прилетіла перепілонька», тоніко-домінантова «Благослови, Ф(тоніко-субдомінантова «Прилетіла перепілонька», тоніко-домінантова «Благослови, 
мати»), а також інтонації ладів народної музики. Завдяки введенню діатонічних лаФмати»), а також інтонації ладів народної музики. Завдяки введенню діатонічних ла

Е
народної музики, об’єднання елементів різних ладів в одну систему й створення на 

Е
народної музики, об’єднання елементів різних ладів в одну систему й створення на 

78]. Для української музики ХХ

Е
78]. Для української музики ХХ

характерними рисами, вважала авторка, був синтез ладів, ладова перемінність, ла

Е
характерними рисами, вважала авторка, був синтез ладів, ладова перемінність, ла

Ревуцького, творчість якого увібрала в себе все ЕРевуцького, творчість якого увібрала в себе все 
багатство українського пісенного фольклору, притаманною є в основному ладова переЕбагатство українського пісенного фольклору, притаманною є в основному ладова пере
мінність, що нерідко превалює над модуляцією. Це стосується перш за все «випадЕмінність, що нерідко превалює над модуляцією. Це стосується перш за все «випад
ків, де охоплювані гармонічним розвитком ладотональності мають спільний звуковий Еків, де охоплювані гармонічним розвитком ладотональності мають спільний звуковий 
склад: спільні тони і акорди, утворювані з них, належать однаковою мірою як одним, Есклад: спільні тони і акорди, утворювані з них, належать однаковою мірою як одним, 
так і іншим ладотональностям, і тільки перенесення логічного та ритмічного акценту Етак і іншим ладотональностям, і тільки перенесення логічного та ритмічного акценту 

78]. Згодом дослідниця розглянула ладову Е78]. Згодом дослідниця розглянула ладову 



197    

Найяскравіший зв’язок поеми з українськими народними піснями авторка виявила 
в мелодиці: діатонічні інтонації, характерні для народного кадансування, затримки 
«на ладовому устої з коротким повторенням його на останньому складі, яскравий 
ритмо інтонаційний рух у завершенні кадансу від V через ІІІ до І щабля, виразні 
квартові ходи», типові українській барвистій ладовій палітрі.

Щодо гармонічної мови Н. Андрос звернула увагу на домінуванні в поемі мело-
дичного розвитку над гармонічним: «Л. М. Ревуцький ніби намагається втриматись 
в колі традиційних класичних гармоній, стверджуючи думку, що виражальні можли-
вості їх ще далеко не вичерпані» [1, с.  65].

Поліфонічні засоби (двоголосий канон, чотириголоса стретта), що є засобами ско-
ріше академічної музики, зумовлені ладовістю мелодій. Трап ляються епізоди, харак-
терні для українських багатоголосих пісень: рух паралельними терціями, дублювання 
мелодії в октаву, використання двоголосся в унісон, терцію, квінту, а це в сукупнос-
ті свідчить, що «джерела музичної думки композитора б’ють з щедрого народного 
 ґрунту» [1, с. 66].

У 3-му номері журналу за 1977 рік розміщено некролог Льва Миколайовича Ре-
вуцького [2] за підписом визначних діячів держави (партійних) і культури, вчених 
не тільки України а й усього СРСР, а також колективу ІМФЕ, редакції та редколегії 
«НТЕ». У стислій формі подано інформацію про важливі події життя композитора, 
підсумовано його творчі досягнення, заслуги перед суспільством, щирі, дружні сто-
сунки з журналом.

Зважаючи на вагомий внесок Л. Ревуцького в українську музичну культуру, часто 
розглядаються ті чи інші твори композитора в ході дослідження, безпосередньо не 
присвяченого його творчій постаті. Так, цікавий аналіз двох варіантів обробки «За-
повіту» Л. Ревуцького [20] містила передовиця першого номеру журналу за 1963 рік. 
Власне, дослідниця – О. Цалай-Якименко – проаналізувала еволюцію обробок «За-
повіту» від авторського варіанту Г. Гладкого – до високомистецьких опрацювань 
Л. Ревуцького й Б. Лятошинського.

У тому самому номері було розміщено узагальнююче дослідження Б. Фільц про 
специфіку використання різних ладів і пов’язаних із цим гармонічних особливос-
тей хорових обробок [17], де музикознавець вперше побіжно звернулася до творчості 
Л. Ревуцького. (Слід зазначити, що авторка – аспірантка Л. Ревуцького, під його на-
уковим керівництвом писала кандидатську дисертацію.) Побіжно про Л. Ревуцького 
згадано ще в одній статті Б. Фільц [18], присвяченій поету М. Рильському, адже мит-
ців пов’язувала не тільки творча співпраця, а й багаторічна дружба. Авторка звертає 
увагу на відзначення 100-річчя від дня народження композитора, активно підтримане 
ЮНЕСКО, низкою концертів на найкращих сценах УРСР, започаткування премії 
імені Л. Ревуцького для талановитих молодих музикантів (перший лауреат – компо-
зитор В. Степурко), упорядкування й видання Повного зібрання творів Л. Ревуцького 
та книги спогадів про митця (упорядик В. Кузик).

У статті «Здружений з піснею, зріднений з музикою» [6] М. Гордійчука, присвя-
ченій творчій постаті М. Рильського, побіжно згадується про його вчителя – Д. Ре-
вуцького – та Л. Ревуцького (з яким М. Рильський працював над редакцією «Тараса 
Бульби» М. Лисенка).

Треба віддати належне сміливості редакції журналу, що не побоялася в радянські 
часи друкувати матеріали, пов’язані із забороненими тоталітарною системою тема-
ми. Одна з таких – наукова діяльність Д. Ревуцького. Першу замітку в рубриці 
«Наш календар» про відомого фольклориста, музикознавця, філолога Д. Ревуцького 
на сторінках журналу присвячено 90-річчю від дня народження й 30-річчю загибелі 
вченого [7]. Літературознавець В. Іваненко подав коротку біографію Д. Ревуцького, 
простежив його дружні й творчі зв’язки з М. Лисенком, К. Квіткою, М. Лободою, 
навів спогади про свого вчителя М. Рильського, ознайомив з найбільшими здобут-
ками вченого в галузі музикознавства й фольклористики – його збіркою «Українські 
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думи та пісні історичні» (з коментарями К. Квітки), трьома випусками «Золотих 
ключів» із рецензією М. Грінченка, монографічними дослідженнями «М. Лисенко – 
хоровий  диригент», «С. С. Гулак-Артемовський і його комічна опера “Запорожець за 
 Дунаєм”», «Т. Шевченко і народна пісня».

Наступна стаття, що розкриває сторінки життєпису Д. Ревуцького [13], виходить 
через двадцять з лишком років в рубриці «100-річчя від дня народження Макси-
ма Рильського». Саме в цій статті вперше на сторінках журналу звернено увагу на 
«феномен Ревуцьких у культурі Українського Відродження 20–30-х років ХХ сто-
ліття <…> феномен двоєдинства братів у одному прізвищі» [13, с. 24]. Увагу до-
слідниці В. Кузик до маловідомої в повоєнний час постаті Дмитра Ревуцького – пе-
дагога, музико знавця, фольклориста, перекладача, видавця – привернув тодішній 
відповідальний секретар журналу «НТЕ», людина широкої ерудиції Іван Маркович 
Власенко. Своє дослідження авторка розпочала з родоводу Ревуцьких, років навчан-
ня вченого, становлення його як національно свідомої особистості. Наведені спогади 
М. Рильського про вчителя показують не тільки його педагогічні якості, а й розкри-
вають взаємовідносини двох талановитих людей. 1923 року Д. Ревуцький – тоді про-
фесор новоствореного Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка – разом з ви-
датним фольклористом К. Квіткою, професором університету А. Лободою заснували 
етнографічний кабінет ВУАН. У цей складний для України час Д. Ревуцький видає 
фундаментальні праці «Українські думи та пісні історичні» (1919), «Живе слово. Тео-
рія виразного читання українською» (1920), фольклорні збірки «Золоті ключі» (три 
випуски, 1926–1929), що засвідчують активну громадську й наукову позицію вченого.

Велику увагу в статті приділено перекладацькій діяльності Д. Ревуцького, що була 
тісно пов’язана з навчальним процесом у Музично-драматичному інституті ім. М. Ли-
сенка, розробкою учбового курсу «П’ятирічка українського вокального репертуару», 
рукопис якого В. Кузик віднайшла в архівах ІМФЕ.

Народний ансамбль с. Іржавець під час виступу  
в Музеї-садибі Л. М. Ревуцького. 2013 р.
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Попри складні життєві обставини (звільнення з Музично-драматичного інституту, 
голодомор) Д. Ревуцький продовжував наукову працю (1936 р. видав монографію 
«С. С. Гулак-Артемовський і його комічна опера “Запорожець за Дунаєм”»), цікавив-
ся перекладацькою діяльністю свого улюбленого учня – М. Рильського. «Останнім 
злетом» дослідниця називає поновлення Д. Ревуцького в Інституті мистецтвознав-
ства, участь у Республіканській нараді кобзарів у 1939 році та публікацію розвідки 
«Шевченко і народна пісня» (1939).

Замовчування, перекручування фактів життя вченого, відверті наклепи НКВС про 
«ворожу націоналістичну діяльність» Д. Ревуцького – це була доля багатьох україн-
ських видатних діячів. В. Кузик за спогадами В. Павловського, публікаціями в пресі 
воєнного часу реконструює події, відновлюючи історичну справедливість. (Більш де-
тально, з наведенням цитат, ґрунтовних коментарів про останні дні, вбивство Д. Ре-
вуцького і подальше вилучення імені вченого з української культури В. Кузик опри-
люднила у дослідженні «Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії» [13].)

Українська земля народила ряд особистостей, серед яких чільне місце зай мають 
брати Д. і Л. Ревуцькі. Їм судилося відіграти надзвичайно важливу, віхову роль не 
тільки в музичній, а й гуманітарній світовій культурі, їхня творча і наукова діяль-
ність потребує подальшого вивчення, уточнення й популяризації.

1 Про це та інші дослідження М. Гордійчука творчості Л. Ревуцького див. у статтях авто-
ра [3] та І. Сікорської в цьому збірнику.

2 Стаття В. Клина, попри формальне звернення до творчості Л. Ревуцького, містить тео-
ретичні викладки з історії фортепіанного й кобзарського виконавства та жанрової специфіки 
дум, що зумовлено роботою автора над власним ди сер таційним дослідженням, тому не має 
важливого значення для дослідження творчості композитора.

3 Це помилкове твердження, очевидно автор мав на увазі перший фортепіанний концерт, 
виконаний з музичної естради. – Ред.

4 Стаття В. Уманця не вирізняється високим фаховим рівнем, не містить цінних аналітич-
них викладок з огляду оцінки творчості композитора, тому більш детально не аналізується.
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SUMMARY

The most significant scientific and artistic achievements of a wide range of contributors on the 
pages of the scientific popular magazine Folk Art and Ethnography (FAE) are considered. A review 
of the articles from the magazine Folk Art and Ethnography devoted to the works of L. Revutskyi 
and scientific activity of D. Revutskyi is given in the paper. Much attention is paid to summarizing 
research of L. Revutskyi works by musicologists M. Hordiychuk, V. Kyreiko, B. Filts. Individual 
works and crystallization of composer style in the study of examples of Ukrainian folklore are also 
analyzed.

Publication of unknown pages of D. Revutskyi biography and scientific heritage contributed to 
the return of the good name of the scientist, the growth of public interest to his art contacts and 
research activities is also given in several articles of the magazine. A great search and analytical 
work in the study of scientist heritage made by V. Kuzyk is marked.

Keywords: L. Revutskyi, D. Revutskyi, M. Lysenko, V. Kuzyk, arrangements of folk songs, 
national musical style.
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УДК 785.74:780.614.33Рев Walentyna Kuzyk 
(Kijów)

KWARTET SMYCZKOWY LEWKA REWUCKIEGO: 
PREMIERA NOWOODNALEZIONEGO UTWORU

У статті йдеться про віднайдення В. Кузик чернеток Струнного квартету Л. Ревуцького, 
написаного 1920 року в м. Прилуках, реконструкцію партитури композитором В. Польовою 
та виконання твору.

Ключові слова: Л. Ревуцький, В. Польова, В. Кузик, Струнний квартет, українська музика.

В статье сообщается о найденных В. Кузык черновиках Струнного квартета Л. Ревуцкого, 
написанного в 1920 году в г. Прилуки, реконструкцию партитуры композитором В. Полевой 
и исполнении сочинения.

Ключевые слова: Л. Ревуцкий, В. Полевая, В. Кузык, Струнный квартет, украинская 
музыка.

The article is devoted to the finding by V. Kuzyk the rough copies of Stringed Quartet by 
L. Revutskyi, written in 1920 in Pryluky, reconstruction of the score by the composer V. Poliova 
and the execution of work.

Keywords: L. Revutskyi, V. Poliova, V. Kuzyk, String Quartet, Ukrainian music.

W twórczości kompozytora Lewka Rewuckiego, opublikowanej w 10 tomach do 
100-rocznicy urodzin artysty (1989), Kwartet smyczkowy nie podano. W 1925 roku w 
autobiografii kompozytor nie wspomina o prace nad Kwartetem smyczkowym [3, s. 98]. 
Następnego 1926 roku magazyn Nowa Sztuka raportuje: «L. Rewucki teraz pisze symfonię i 
kwartet na ukraińskie temy» [2, s. 18]. A 1927 roku magazyn Muzyka informuje czytelników o 
powstałym w styczniu 1926 roku wykonaniu kwartetem Kijowskiego oddziału Towarzystwa 
Muzycznego im. N. D. Leontowicza w składzie: A. Gdjeszynski (I skrzypce), R. Rybczak 
(II skrzypce), A. Grabowski (altówka) i I. Kuszakowa (wiolonczelę i upoważniona 
kwartetu), i prowadzone nim w marcu zamknięty koncert dla prezydium Towarzystwa 
[1, s. 44]. W ten czas zabrzmiały kwartety E. Griega, L. Betchowena i L. Rewuckiego 
(bardzo dobra kompania dla młodego ukraińskiego kompozytora!). Nowoutworzona grupa 
byla chwalona i zdobyła prawo do koncertnego życia, a dla mnie ta wiadomość oznacza, 
że L. Rewuckim została napisana partytura z trzech części, które następnie zniknęły. Ale 
to nie jest mała miniatura, zostawiłaby po sobie ślady. Pracując nad odręcznym archiwum 
kompozytora- klasyka, który dał mi w roku 2005 do przechowywania Eugen Lwowicz – 
syn artysty – w listopadzie 2011 roku znalazłam szorstkie notatki kwartetu smyczkowego 
z napisem autora «№ 1, Pryłuki, 1920».

Z biograficznych notatek artysty wiemy, że w 1920 roku istniał w Pryłukach kwartet 
kameralny, który brał udział w koncertach Pryłuckiego oddziału Towarzystwa Muzycznego 
im. N. D. Leontowicza, w aktywie którego byl i młody Lewko Nikolajewicz. Wiemy, że 
kierownik Pryłuckiego Choru Oleksa Farba (represowany w 1930-ch) był dobrym skrzyp-
kiem i grał pierwsze skrzypce w kwartetach L. Betchowena. Dziś osoby starsze, miesz-
kańcy Pryłuk pamiętają, że słyszałi o zespole kameralnym miasta, ale nazwiska muzyków, 
niestety, nie pamątają. Prawdopodobnie byli to nauczyciele lub studenci gimnazjum, któ-
rzy kiedyś zorganizowali małą orkiestrę symfoniczną, chór i zespół dramatyczny.

Notny tekst trzech części Kwartetu był przedstawiony różnicowo: 1 część w formie kla-
wira nie była pełna – do repryzy formy; Część 2 – fragment partytury ekspozycji (zarówno 
napisane ołówkiem); Część 3 – również partytura z pełnym wynikiem materiału (napisane 
atramentem). Krawędzie arkuszy finału pozatyrane, oczywiście przewróciłi stronę w trak-
cie gry. Być może robocze notatki pierwszych części sięgają czasów studentckich autora.  
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Robocze notatki Kwartetu Rewuckiego dałam utalentowanej kompozytorce Wictorii Polio-
wij (jednej z pierwszych laureatek Nagrody Rewuckiego). Ona dokładnie zbadała materiał 
muzyczny, a w grudniu 2011 – styczniu 2012 dokonała rekonstrukcji notnego tekstu.

U większości znanych artystów muzyka jest autobiograficzną, opowiada o doświadcze-
niach artysty. 1919 rok był dla Rewuckiego napełniony bardzo niepokojącymi wydarzenia-
mi: w czerwcu w trudnych warunkach rodzi się syn, rodzina przetrwała naskok bandytów, 
w lipcu kompozytor jako «osoba pochodzenia nieproletarskiego» został aresztowany przez 
CZK (KGB) i skazany na śmierć... Kompozytorskie refleksje na temat wydarzeń wyraźnie 
można usłyszeć w muzyce Kwartetu.

Część 1 – Allegro. Główne ziarno tematyczne – symboliczna figura Ukrzyżowanie, na 
podstawie zniżkowej intonemy obniżonej kwarty. Muzyka uosabia boleśne doświadczenie 
na temat sensu życia.

Część 2 – Andante espressivo. Bliska do intonacji dumy stroficznej struktury, ona zaczyna 
się krzykiem-lamentowaniem (ukr. zapłaczka) z typową alterowaną melizmatyką (żałoscsza-

Autograf 
L. Rewuckiego. 
Pierwsza strona 
Kwartetu.  
1920.
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my”). W częśći środkowej słyszeć kozacką piosenkę Oh chmielu, mój chmielu”, która wywo-
łuje skojarzenia historyczne z obrazem Bohdana Chmiela (Chmielnickiego).

Część 3 – Allegro vivace – agresywne scherzo, gdzie za bazę tematyczną służy melodia dra-
pieżnej piosenki W murowanej piwnicy, wspólnej w tych dniach dla objętości całej Europy. 
W środku trzech części formy – intonacja jęku, gorzkiej rozpaczy.

Po raz pierwszy został wykonany final kwartetu (3 c.) młodymi muzykami – studen-
tami Kijowskiego Instytutu Muzyki im. R. Gliera – w Bibliotece Narodowej Ukrainy 
im. W. Wernadskiego w czas przekazywania odręcznego archiwum kompozytora (w któ-
rym również był rękopis Kwartetu) do fondu biblioteki, 17 lutego 2012, a następnie – 
6 marca w Kijowskej organizacii Związku Narodowego Kompozytorów Ukrainy podczas 
wręczenia nagrody L. Rewuckiego młodemu artystcie-klarneciscie Alekseju Bojko.

Premiera wszystkich części Kwartetu odbyła się 5 grudnia 2012 roku w Sali Kolum-
nowej im. N. Łysenki Filharmonii Narodowej Ukrainy w koncercie z cyklu Elitne wieczory 
muzyki kameralnej Eugenii Basalajewoj – XXII koncert Dobroczynność i kultura muzyczna Ukra-
iny. Toczenie stron. Jest to naturalne, gdyż L. Rewucki był częścią klastry artystów i do-
brodziejów, którzy przez lata nadawałi anonimowo dodatkowe stypendium nie tylko wielą 
z jego uczniów i studentów, ale i licznym uczniom innych nauczycieli konserwatoriumow 
Kijówa i Odessy.

Utwor wykonano: I skrzypce – laureat międzynarodowych konkursów Światosław 
Semchuk, II skrzypce – laureatka konkursów międzynarodowych Aleksandra Strocak, 
altówkę – laureat Nagrody im. L. Rewuckiego i konkursów międzynarodowych Andrej 
Tuczapec, wiolonczela – laureat Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Łysen-
ki Artem Połudennyj.

Na żądanie osobiste prof M. Bialika – głębokiego eksperty muzyki Rewuckiego, Ho-
norowogo Artysty Rosji i Czczonego Kultury Polskiej, który obecnie mieszka w Niem-
czech, – wysłałem mu CD Kwartetu (nagrywanie w czasie koncertu wykonał Mikolaj 
Kuzyk). Wkrótce otrzymałam od Michaela Grygorowicza e-mail: «Droga Walentyna, je-
stem bardzo wdzięczny Ciebie i Twojemu mężu za cenne CD. Przykro mi, że odpowiadam 
ze spóźnieniem. Gdy pakiet przybył, byłem w szpitalu, ale, na szczęście, kiedy wróciłem, 
udało się go uzyskać (tutaj na Poczcie przechowują pakiety tylko tydzień). Kwartet słu-
chałem wiele razy, i za każdym razem z coraz większą emocją i zainteresowaniem. Szcze-
gólnie, oczywiście, przechwytuje druga część, jest pełna takiego smutku blisko rozpaczy! 
Jesteś zdecydowanie prawa, twierdząc, że w muzyce panuje nastrój dotkliwego cierpienia, 
z którym spotkał się autor. Ale nie mniej imponującym jest fakt, że nawet najostrzejszy 
ból nie jest w stanie złamać swoisty pogląd na świat Rewuckiego, on pragnie harmonii i 
piękna. To jest naprawdę piękna muzyka! To było bardzo interesujące dla mnie, aby po-
czuć, że już tak wcześnie urodzony pod wpływem rosyjskiej tradycji muzycznej utwor jest 
w pełni ukraiński, i to w  zasadzie przejawia się– i to nie tylko w drugiej części, w której 
stosunki z intonacją Dumy niezaprzeczalne, nie tylko w trzeciej częśi charakterystycznej, 
w której połączenie z folklorem jest cytatowe, ale i na początku pierwszej. W ośpiewaniu 
kwinty, moim zdaniem, również jest obecne coś z Dumy. Należy powiedzieć, w tej temie, 
że scharakteryzowano jako temę Ukrzyżowanie, słyszałem relacje ze znanych monogram 
muzycznych: BACH i wiele później DEsCH (Szostakowicz).

Wictoria Poliowa uczuła duch jej poprzednika i wykonała wyzwanie, jak na mój gust, 
bardzo dostojnie: smukła forma, żadnych szwów, stylistycznych niezgodnośći. Jednak tutaj 
ta cecha Lewa Nikołajewicza jako bardzo młodego kompozytora zaczyna tworzyć: kwadrat 
strukturalny w pierwszej części (jeśli jest A, to powinno być – i B) może być opracowany 
w rozwoju, śmiało. I grali utwor, jak sądzę, bardzo dobrze. Więc, droga Walentyna, po-
winna czuć dumę i radość po dokonaniu ważnego odkrycia. Szczerze gratuluję!.. Miałem 
korespondencję z prezesem ZNKU Ihorem Szczerbakowym. Zaprasza mnie do jednego z 
festiwali. Kto wie, może kiedyś i uda się? Chciałbym odwiedzieć jeszcze raz Ojczyźnie...».

Dziś Kwartet smyczkowy Rewuckiego grają w Kijowie w klasie muzyki kameralnej In-
stytutu Muzyki im. R. Gliera i Narodowej Akademii Muzyki Ukrainy im. P. Czajkowskie-
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go, nim interesują się znani wykonawcy. A muzycy Czernigowskiego College im. L. Re-
wuckiego przetłumaczyli partyturę najwyżej imponującej drugiej częśći Andante espressivo 
dla smyczkowej orkiestry kameralnej i zawsze grają w swoich programach koncertowych.

Oczywiście, to była Boża Opatrzność, żeby kompozytorski los Rewuckiego był zja-
wiskiem wyjątkowym w historii światowej muzyki. Zamiast ostatniego późniego okresu 
twórczosci, gdy spod pióra artysty powinne kontynuować imponujące dojrzałe dzieła, Lew 
Nikołajewicz, ze względu na obiektywne okoliczności, miał dziesięciolecia do czynienia 
z rekonstrukcją, często z pamięci, jego poprzednich najważniejszych dzieł. Co ciekawe, 
taki okres rekonstrukcijny trwa dalej, gdyż Mistrz odszedł do górnego świata. W 2012 roku 
została zrekonstruowana partytura Kwartetu smyczkowego, o który właśnie mowa, 2015 – 
chóru Serca muzyka z tekstem N. Woronogo, dedykowanego Łysenkowi. W teczce archi-
wum N 10 jest kilku szkiców pierwszego koncertu na fortepian i orkiestrę, dedykowanego 
R. Glierowi, i strony dyrektsionu ewentualnej III Symfonii, partyturę której autor znisz-
czył, kilka miniaturek w szkicach, autor nawet naszkicował kilka serię dodekafonii... Być 
może to kiedyś przyjdzie czas, kiedy kompozytor-entuzjastą nowej generacji, z miłości do 
muzyki i osobowości Lewka Rewuckiego, zachce twórczo przemyśleć te notatki, a tym 
samym wyrazić hołd utalentowanemu artyscie niepokojącego okresu Ukraińskiego odro-
dzenia XX wieku. Pamiętajmy prorocze słowa Liny Kostenko: «Nie Czas mija, a mijamy 
my...». Czas – wieczny, i robi mądro swoją pracę za własnymi, nie za dobrze znanymi nam 
przepisamy.

1. [niepodpisane]. Квартет Київської філії Музичного Товариства // Музика. – 1927. – № 2. 
2. [niepodpisane] Серед українських композиторів // Нове мистецтво. – 1926. – № 24.
3. Ревуцький Л. Повне зібрання творів : в 11 т. / упоряд. В. Довженка. – Київ : Музична 

Україна, 1988. – Т. 11 : Літературна спадщина. – 320 с.

Otwarcie pamiątkowej płyty D. i L. Rewuckich w Pryłuckiej gimnasium: 
O. Wasiuta, W. Kuzyk, W. Rewucki (syn D. Rewuckiego), W. Rewucka (jego 

małżonka), E. Rewucki (syn L. Rewuckiego). 1997.
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SUMMARY

In the known composer’s heritage of L. Revutsky until quite recently no one stringed quartet 
has been mentioned. However, in 1926 and 1927 the information about the writing and execution 
of the work appeared in the press. Working up a handwritten archive of the composer-classic, the 
author of the article in November, 2011 has found a rough copy of the stringed quartet with the 
author’s mark number 1, Pryluky, 1920. Music text of three parts was presented in a different way: 
the 1st part. – Allegro – is not complete in clavier form – to the reprise of form; the 2nd part. – 
Andante espressivo – is a score of exposition fragment (both written in pencil); the 3rd part. – 
Alleg ro vivace – is also a score with fully set material (written with ink).

Talented composer Viktoriya Poliova (one of the first laureates of L. Revutskyi Prize) has care-
fully studied musical material and in December, 2011 – January, 2012 made a reconstruction of 
music text. 

The final of Quartet (the 3rd part) was first performed by young musicians – students of 
R. Glier  Kyiv Institute of Music in V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine at the trans-
ference of written archives of the composer in the Library funds on February, 17, 2012, then 
on March, 6 in Kyiv organization NUKU at the handing of L. Revutskyi Reward to a young 
performer- clarinettist O. Boiko. Premiere execution of all parts of the Quartet took place on De-
cember, 5, 2012 in the M. Lysenko Column Hall of National Philharmonic in a concert from the 
cycle Elite Evenings of Chamber Music of Yevheniya Basalaieva – XXIInd concert Patronage of 
Arts and the Musical Culture of Ukraine. Turning the Pages.

Today Stringed Quartet by Levko Revutskyi is used in the work of chamber classes in R. Glier 
Kyiv Institute of Music, L. Revutskyi Chernihiv Music College, The Ukrainian National Tchaikovs-
ky Academy of Music, famous performers on stringed instruments of Ukraine became interested in it.

Keywords: L. Revutskyi, V. Poliova, V. Kuzyk, String Quartet, Ukrainian music.

УДК 78.072:78.071(047.53) 

«ЛЮДКЕВИЧ І РЕВУЦЬКИЙ – ПО НАТУРІ ЗНАЧНО БЛИЖЧІ...»
(інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою) *

Н. К.: Я задумалася над Вашою фразою, що Людкевич і Ревуцький ближчі між 
собою, аніж з Кос-Анатольським. Як Ви це пояснюєте?

М. К.: Можливо, що то вікова справа: поміж Людкевичем і Ревуцьким – 10 років, 
а там – то вже зовсім інше покоління, інший час. Ну і, без сумніву, натура.

Н. К.: І то стосується змісту музики?
М. К.: Змісту і… мови фортепіанної.
Людкевич і Ревуцький – вони по натурі значно ближчі, не тільки за віком.
Я, взагалі, як задумуюся над музикою композитора, дуже люблю побачити його 

обличчя. Для мене воно дуже багато говорить. І Людкевич, і Ревуцький були по-
людськи страшенно делікатними людьми. Людкевич був трошки інший, але також 
дуже делікатний. А Ревуцький, по-моєму, вже був перебільшено делікатний.

Н. К.: Ну, він переніс таку трагедію страшну, яка наклала свій відбиток.
М. К.: Так. І дуже цікаво, щу він би створив, якби він творив дальше. Бо твори 

Людкевича ми маємо, правда не дуже фортепіанні, але все одно маємо музику Люд-
кевича і знаємо, який він є.

Н. К.: Людкевич виявився більш відпорний на те все, а Ревуцький сховався в собі.
М. К.: Я так собі розумію, що музика Ревуцького є більш інтимна, і тому він зло-

мився. Його в музиці і взагалі в житті дуже торкалися ті інтимні, особисті моменти.

* Записано 2 липня 2014 року вдома в М. Т. Крушельницької.
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І
(інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою)

І
(інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою)

Я задумалася над Вашою фразою, що Людкевич і Ревуцький ближчі між ІЯ задумалася над Вашою фразою, що Людкевич і Ревуцький ближчі між 
собою, аніж з Кос-Анатольським. Як Ви це пояснюєте?Ісобою, аніж з Кос-Анатольським. Як Ви це пояснюєте?

 Можливо, що то вікова справа: поміж Людкевичем і РевуцькимІ Можливо, що то вікова справа: поміж Людкевичем і Ревуцьким
– то вже зовсім інше покоління, інший час. Ну і, без сумніву, натура.І– то вже зовсім інше покоління, інший час. Ну і, без сумніву, натура.Іто стосується змісту музики?Іто стосується змісту музики?

 Змісту і… мови фортепіанної.І Змісту і… мови фортепіанної.
Людкевич і РевуцькийІЛюдкевич і Ревуцький

М
УДК 78.072:78.071(047.53)

М
УДК 78.072:78.071(047.53)

«ЛЮДКЕВИЧ І РЕВУЦЬКИЙМ«ЛЮДКЕВИЧ І РЕВУЦЬКИЙ – ПО НАТУРІ ЗНАЧНО БЛИЖЧІ...»М– ПО НАТУРІ ЗНАЧНО БЛИЖЧІ...»
(інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою)М(інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою)

Я задумалася над Вашою фразою, що Людкевич і Ревуцький ближчі між МЯ задумалася над Вашою фразою, що Людкевич і Ревуцький ближчі між 
собою, аніж з Кос-Анатольським. Як Ви це пояснюєте?Мсобою, аніж з Кос-Анатольським. Як Ви це пояснюєте?

 Можливо, що то вікова справа: поміж Людкевичем і РевуцькимМ Можливо, що то вікова справа: поміж Людкевичем і Ревуцьким
– то вже зовсім інше покоління, інший час. Ну і, без сумніву, натура.М– то вже зовсім інше покоління, інший час. Ну і, без сумніву, натура.

Ф
Lysenko Column Hall of National Philharmonic in a concert from the 

Ф
Lysenko Column Hall of National Philharmonic in a concert from the 

Elite Evenings of Chamber Music of Yevheniya Basalaieva

Ф
Elite Evenings of Chamber Music of Yevheniya Basalaieva

Arts and the Musical Culture of Ukraine. Turning the Pages

Ф
Arts and the Musical Culture of Ukraine. Turning the Pages.

Ф
.

Today Stringed Quartet by Levko Revutskyi is used in the work of chamber classes in R.

Ф
Today Stringed Quartet by Levko Revutskyi is used in the work of chamber classes in R.

Revutskyi Chernihiv Music College, The Ukrainian National TchaikovsФRevutskyi Chernihiv Music College, The Ukrainian National Tchaikovs
ky Academy of Music, famous performers on stringed instruments of Ukraine became interested in it.Фky Academy of Music, famous performers on stringed instruments of Ukraine became interested in it.

Poliova, V. ФPoliova, V. Kuzyk, String Quartet, Ukrainian music.ФKuzyk, String Quartet, Ukrainian music.
Е

The final of Quartet (the 3rd part) was first performed by young musicians

Е
The final of Quartet (the 3rd part) was first performed by young musicians

ernadskyi National Library of Ukraine at the trans

Е
ernadskyi National Library of Ukraine at the trans

ference of written archives of the composer in the Library funds on February, 17, 2012, then 

Е
ference of written archives of the composer in the Library funds on February, 17, 2012, then 
on March, 6 in Kyiv organization NUKU at the handing of L. Еon March, 6 in Kyiv organization NUKU at the handing of L. Revutskyi Reward to a young ЕRevutskyi Reward to a young 

iko. Premiere execution of all parts of the Quartet took place on DeЕiko. Premiere execution of all parts of the Quartet took place on De
Lysenko Column Hall of National Philharmonic in a concert from the ЕLysenko Column Hall of National Philharmonic in a concert from the 

Elite Evenings of Chamber Music of Yevheniya Basalaieva ЕElite Evenings of Chamber Music of Yevheniya Basalaieva – XXIInd concert Е– XXIInd concert 

Today Stringed Quartet by Levko Revutskyi is used in the work of chamber classes in R.ЕToday Stringed Quartet by Levko Revutskyi is used in the work of chamber classes in R.
Revutskyi Chernihiv Music College, The Ukrainian National TchaikovsЕRevutskyi Chernihiv Music College, The Ukrainian National Tchaikovs

ky Academy of Music, famous performers on stringed instruments of Ukraine became interested in it.Еky Academy of Music, famous performers on stringed instruments of Ukraine became interested in it.



206    

Я півночі сьогодні не спала через те, що собі думала про стильові особ ливості цих 
композиторів. Бо, як робиться якусь програму, без сумніву, задумується над стилем. 
Але якихось висновків не підводиться. І зреш тою, як життя так іде, то воно якось… 
зробила свою роботу, старалася якнайкраще і пішла далі. А тепер вже мабуть щось 
трошки й задумуюся над тим, що то було.

Колись-то я послухала сама для себе свої записи Ревуцького і для себе відкрила, 
що я все-таки дуже делікатно його граю (тоді, коли я грала, я навіть того не розуміла). 

Н. К: То – ваша рання робота. Чи змінилося щось у ставленні до цієї музики 
пізніше?

М. К.: Ні, не змінилося. Я проходжу зі студентами сонату, прелюдії також, тепер 
одна студентка грала Гумореску. Не від мого розуміння, а від того, з ким я проходжу, 
може щось трішки змінитися. А моє розуміння – воно вже таке трошки стабілізоване.

Що я для себе вияснила в Людкевичу? Як я була у Людкевича перед виконанням 
тої ювілейної його програми, я йому властиво все грала. І тоді для мене було дуже… не 
то, щоб незрозуміло, але я хотіла знати, що він мені на то скаже: у «Пісні ночі» (я вже 
про то писала) ціла п’єса, три сторінки – p, , . І раптом на останній лінійці на-
ростання до  і назад. Людкевич сказав мені: «Це – у всесвітньому масштабі».

«У всесвітньому масштабі» – мені здається, він так музику розумів. Він як її пи-
сав, наприклад «Кавказ», не писав тільки для себе, для українського народу, він її 
писав для всього людства. І багато в його музиці такого є.

Що я ще зрозуміла: Людкевич мав до себе дуже критичне ставлення. У двох тво-
рах він показує своє «я» в закінченні твору. Перший – це «Імпровізована арія». Вона 
плететься, плететься, плететьcя, і та арія ніяк не може народитися. Бо там все є – то 
танець по дорозі, то та арія сама, то з підголосками… І під кінець щось все-таки 
створюється – якась арія. І нарешті в останній лінійці, коли вже арія відбулася, він 
завершує та раптом страшенно сміється над собою: «Та, та-та-та, ті та-там», – він смі-
ється над собою, над тим, що зробив.

Другий момент – Скерцо з того самого циклу. Іде таке, властиво, веселеньке, 
у C-dur. Трошки каверзне воно, але так делікатно каверзне. Серединка, допустимо, 
так ніби трошки вагається, але третя частинка – знов повтор першої. Все йде в C-dur, 
і раптом останній акордик – c-moll! «Не вийшло Скерцо – не хотів такого».

Я для себе провела трошки такі паралелі: взяти «Пісню ночі» Людкевича, «Піс-
ню» Ревуцького, і в Кос-Анатольського пісні нема, але є Ноктюрн. Наскільки вони всі 
різні! Людкевич – то так, дійсно: «у всесвітньому масштабі». А у Ревуцького – над-
звичайно інтимна, скромна така та Пісня. Така, більше роздумування.

А Кос-Анатольський… Я взагалі хотіла б сказати, що музика Кос-Анатольського – 
то така суцільна любов. Любов до всього: до жінок, до України, до фортепіано… Він 
дуже любив фортепіано! І це чується незалежно від того, в якій тональності він дає, 
що він дає. І в тому Ноктюрні є дуже багато відкритої любові, відкритої! Бо у Ревуць-
кого вона не то що схована – він не ховає її, але так дуже її оберігає.

Ще провела собі паралель поміж скерцами – гуморесками. У Людкевича є Гумо-
реска, і у Ревуцького є Гумореска.

Людкевич починає її так дуже інструктивно: він хотів, щоб H-dur’ну гаму вивчили. 
А всередині є типовий Людкевич, типовий такий – з одного боку, делікатний, з друго-
го – з таким дуже тόнким гумόром.

У Ревуцького та Гумореска – аж дивно! – вона з таким дещо навіть відкритим 
гýмором.

І причому, використовуючи те, що у Ревуцького не дуже часто буває, – віртуозні 
моменти по цілій клавіатурі. Ревуцький не використовував, властиво, так би мовити, 
піаністичних ефектів – то, що ми, наприклад, маємо суцільно у Нижанківського, 
який їх дуже любить. Кос-Анатольський також любить фортепіанні ефекти, чого 
 зовсім не любить Людкевич. У Людкевича зовсім нема. А Ревуцький тут раптом собі 
побажав показати, що можна пальчиками побігати по клавіатурі.
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А ще, допустим, порівняти скерцо у Людкевича і Кос-Анатольського. Кос-
Анатольський більше задиристий, власне більше сучасний. А Людкевич знов дуже 
делікатний, все-таки. У тому всьому своєму… (там такі фортепіанно-прикрі місця є) 
він дуже делікатний.

Н. К: А мені здається, що Людкевич, попри всю делікатність, внут рішньо був 
дуже сильний, дуже міцний.

М. К.: Це особливо проявляється в його великих формах – в Елегії і в Баладі. 
Причому мені здається, що Людкевич у тій музиці дуже йшов з духом часу. У нього є 
багато елементів, які пов’язані з тими змаганнями 1919–1920-х років. Є просто марші 
стрілецькі, як в Елегії, так і в Баладі. Потім у Людкевича все-таки дуже багато є 
такого галицького музикування.

Н. К: Але то власне його споріднює з Косом, бо в Кос-Анатольського теж є га-
лицьке музикування.

М. К.: Є галицький дух, але не музикування. У нього відкрита сцена, в нього все 
має бути на сцені. А у Людкевича, наприклад, Романс можна собі уявити, що то – 
в інтимному колі. От так як, допустимо, Людкевич бував у пані Терлецької, дружини 
знаного аптекаря, і там грав на фортепіано (між іншим, на тому «Ферстері», що я 
його зараз маю). Там же ж, властиво, сходилася вся інтелігенція, то не були самі му-
зиканти, було те, що продовжує тепер бути в світі: любителі музики, музикування. 
Люди за професією можуть бути і лікарями, і інженерами, але вміють грати, вміють 
слухати… І у Людкевича то дуже відчувається. Я особливо Романс тоді ще так розу-
міла для себе. А поза тим – Елегія.

У Баладі трошки менше того, це вже більш концертна п’єса, з відкритими техніч-
ними проблемами – ті тарантели, такі… «Прялка» (Номі то називала: «Прялка»). 
А в Елегії варіації дуже різноманітні і дуже багаті щодо змісту. Як сама навіть тема.

Н. К : Щодо теми: Людкевич, взагалі-то, у своїй статті дуже критично від-
зивався про старогалицькі елегії. Він критикував: то все плач та плач, ніякої 
боротьби, тільки скиглення. Визнавав, фактично, цю одну – «Там, де Чорногора». 
Мені здається, що він трошки навіть всупереч темі пише свою «Елегію» – додає їй 
мужності й масштабу. Його Елегія ніяк не скиглить.

М. К.: Може всупереч, але він, так би мовити, думав уперед – він же не писав 
музику на даний момент. Ну, але є та мазурка і колискові там – вони все-таки музику-
вання. А попри то є та варіація – типово Дов бушівська – той ритм, дуже пульсуючий, 
енергічний. 

Н. К.: Чому Ви кажете «Довбушівська»?
М. К.: Вона типово Довбушівська для мене… Не знаю. Може, так мені сказалося, 

бо десь там в мене всередині то сидить.
Н. К.: Мені все-таки здається, що між Людкевичем і Ревуцьким є відмінність. 

Може, я помиляюся, Ревуцький – більш інтимний, особистий, а Людкевич – навіть 
сюжетний, у нього в принципі є сюжет.

М. К.: Я би навіть вжила слово щодо Людкевича – епічний. При чому навіть, якщо 
ми говоримо про сольні твори. А тим більше – про Концерт. Його перша частина над-
звичайно масштабна і епічна. І там страшенно багато є стрілецького. Самá перша тема 
головної партії – явно марш стрілецький. Не вступ, бо там ніби дума. А яка неймовір-
но складна розробка по музиці – та боротьба! І потім прихід репризи без першої теми. 
А друга, лірична тема – зовсім в іншому вигляді, і вона, властиво, дуже масштабна.

Людкевич думав інакше, ніж Ревуцький.
Н. К.: Хоча в Концерті Ревуцький теж старався дати якісь неліричні образи. Та 

перша тема навіть зовсім несподівана для Ревуцького.
М. К.: Але він є трошки не-Ревуцький. Ми вже знаємо Ревуцького такого, а тут 

він інакший. Людкевич більш монолітний. Він так як по житті йшов, на нього нічого 
не впливало, він мав ту свою рівну дорогу. Він знав, що він хоче, і робив то, що хоче. 
І такий він є в музиці. Дуже цільна постать.
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Н. К.: Дивовижно, що він пройшов через такі складні часи і, хоч ніколи не мані-
фестував якогось героїзму, фактично цілком незламно пройшов через все.

М. К.: Власне, незламно – гарне слово. Бо Ревуцький, на жаль, зломився. Але 
тоді зовсім інші часи були для Ревуцького. Людкевич, Богу дякувати, тих часів не 
мав. А коли наступили, допустимо, відносно подібні часи, Людкевич вже був занадто 
велика постать, щоб вони щось могли з ним зробити.

Н. К.: Ну, добре. А як тепер скажемо: Кос-Анатольський інакший – в чому?
М. К.: Ну, по-перше, Кос-Анатольський по натурі – оратор. Він і в музиці оратор: 

завжди говорить, і дуже відкрито говорить.
Н. К.: Більше театральності?
М. К.: Так. Та навіть по змісту.
Н. К.: Програми, сюжети… Трошки зовнішньо?
М. К.: Так.
Н. К.: Але, що Ви робите – Ви ж намагаєтеся своєю грою там знайти внутрішнє!  

Мені здається, що Ваше трактування Коса – під впливом Людкевича?
М. К.: Ну-у…, не без того…Чому я не грала ніколи Ліста? Бо я там не находила змісту.
А помимо того, пригадаймо, як Кос-Анатольський говорив. То, що він говорив, то 

«волосся нам рухалося», правда? Але він з такою легкістю, з пафосом говорив, що 
властиво ті влади не могли до нього придертися. Інша справа – скільки то його кош-
тувало, ті інфаркти…

Н. К.: Складність цієї особи…
М. К.: Так. Але він інакше не міг діяти, бо він хотів до людей промовити, він хо-

тів людям щось сказати. І в музиці – так само. У слові говорив, і в музиці говорив. 
І я щиро скажу, що, наприклад, в прелюдіях… Чому я інакше граю, ніж грав Олег 
Романович ті прелюдії, – бо я маю вірші до них.

Н. К.: Ви знаєте – впевнені у їх змісті.
М. К.: Так! Так. Настільки впевнена, що наприклад, e-moll’на прелюдія абсолютно 

співпадає з тим віршем, який я знайшла. А в а-moll’ній прелюдії настільки співпадає, 
що є тих «12 годин», які є у вірші, плюс є всередині тема Концерту Шумана. Зміст 
сам ішов до мене.

Н. К.: Але Гуцульську токату Ви теж зовсім інакше граєте, і я свідок, як Олег 
Романович сидів коло мене і казав: «Нє, ну так не можна… Нє! ну так – не можна!» 
[ідеться про О. Криштальського. – Н. К.].

М. Крушельницька: 
«Я в музиці 
по-справжньому 
щаслива...».  
Львів. 2015 р.
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М. К.: Ха-ха… Чому – не можна?
Н. К.: Ну, тому що, я думаю, він то собі уявляв на єдиному токатному ритмі. 

А Ви витягали приховані інтонації з того.
М. К.: Ну, бо, по суті діла, то ж – цимбали. То ж, без сумніву, цимбали, правда?
Н. К.: Так що, все-таки, не тільки там, де Ви точно знали підтекст, але й в 

інших творах Ви старалися знайти й почути оту інтонацію галицьку, яка в нього 
проходить так трошки одним потоком?

М. К.: Ну, галицьке особливо є… (хотя то – Буковинська сюїта), але дуже вона 
галицька. Причому він сам збагнув, що написав Буковинське рондо, яке не пасує ні 
до Аркана, ні до «Над Прутом», і тоді дописав Коломийку.

Н. К.: Козаренко (у книжці Дубровного) доказує, що невелика різниця між Рондо 
й Коломийкою. 

М. К.: Може, по музиці не дуже велика, але Анатолій Йосипович вважав, що то 
не пасує. Може, я трохи винна. Бо як я заграла йому то «Над Прутом» і «Аркан», він 
тоді сказав: «Ні, Рондо не треба».

…Кожен з них по-свойому був нещасний у житті…
Н. К.: А як тепер ми попробуємо звернутися все-таки до музичних засобів, то в 

першу чергу буде відрізнятися… інтонація? Правдоподібно, так?
М. К.: У всіх. Кожний має свою інтонацію.
Н. К.: Чи щось можна попробувати зловити до її характеристики?
М. К.: Ну, у Людкевича на перший план все-таки виходить мелодика. Гармо-

нія є допоміжна. У Ревуцького можливо, що більше значіння має гармонія. Вона – 
не акомпанююча гармонія. Вона в нього є творяча разом з мелодією ціле. А Кос-
Анатольський – то вже все разом.

Н. К.: Ну, у Кос-Анатольського все-таки більше мелодія грає роль.
М. К.: Він – мелодист, але любить заховати в гармонії мелодію. Просто сучасніший. 
Н. К.: Ви маєте на увазі, окрім усього іншого, що фактурно то в Ревуцького все 

сплетено?
М. К.: Так.
Н. К.: У нього від початку у фігурації весь час мелодія тече.
М. К.: Так.
Н. К.: Мені чомусь здається – чи може я помиляюся? – що тут є істотна від-

мінність ритму. Все-таки у Людкевича завжди більш організований ритм – власне 
та маршовість якась, притаманна його музиці. А в Ревуцького – поліритмія. І мені 
здається, що це впливає на характер музики дуже відчутно.

М. К.: Особливо того квінтесенція в першій прелюдії 11-го опусу. Узагалі цей 
цикл трошки стоїть осторонь від того, що він раніше писав. Особливо друга прелю-
дія. Вона якась така дуже… «індустріальна».

Н. К.: Те саме, що й початок Фортепіанного концерту. У нього є такі «інду-
стріальні» теми – час накладав відбиток.

М. К.: …Але дуже цікаві постаті все ж таки. Жаль, що не звучать всі ці твори, 
дуже жаль…

Н. К.: І в цьому відношенні, мабуть, у Коса теж простіша ритміка. Тут Ревуць-
кий явно відрізняється. Його музична мова взагалі складніша, очевидно.

М. К.: Так, без сумніву.
Н. К.: І в нього, гадаю, мелодія і фраза ширша, така безперервна. Бо власне, та 

якась внутрішня маршевість, що є у Людкевича, більше ділить на фрази.
М. К.: Вона ділить, так.
Н. К.: І Ви, коли граєте, це ще й підкреслюєте – декламаційно подаєте кожну 

фразу.
Але мені здається, що там гармонія теж важлива – не в сенсі фактур ному, а в 

сенсі ладовому. То, що відбувається в Елегії, коли часто звучить іронічно її тема, 
і взагалі дістає якісь несподівані висвітлення. Це за рахунок того, що він уводить 
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якісь незвичайні гармонічні забарвлення. Ну, а так само – й ритми, ті найрізно-
манітніші пунктирні ритми, що є в Елегії. Гострі.

М. К.: А дуже цікава ще п’єса є у Людкевича – «Тихий вечір», по Брамсу, кажуть. 
Там, власне, гармонії може більше грають роль. То безконечне плетіння.

Він багато, напевне, експериментував – Людкевич. Бо Ревуцький, думаю, не екс-
периментував, просто творив. А Людкевич щось шукав.

Н. К.: Взагалі у нього ж натура дослідника була. А Ревуцькому це не властиво – 
у нього більш безпосередня реакція.

А скажімо, такі моменти, як якісь виконавські вказівки композиторів – вони 
Вам не згадуються як підмога в інтерпретації?

М. К.: На превеликий жаль, я не мала від них вказівок. Чи то я так в точку 
попадала їм, чи в чому річ?.. Але Людкевич, коли я йому грала, він сприйняв 
так, як є. Ревуцькому я хотіла грати, але не вдалося, і він сказав: «Я Вам дові-
ряю». А Кос-Анатольський так само все одобрював. Так що я не мала тих вказівок 
 ком позиторів…

З Колессою мала вказівки, а з тими – ні.
Н. К.: Колесса сам – виконавець, диригент, і то для нього було природньо. 
Я мала на увазі, окрім усього іншого, авторські вказівки в нотах. У мене старі 

ноти Ревуцького, тут у прелюдії збереглися позначення Барвінського. І я дивлюсь, 
наскільки Барвінський то все детальніше мені розписував. А Ревуцький дав тільки 
найзагальніші вказівки до виконання. 

М. К.: Ну, я Вам скажу [коментує надписи Барвінського. – Н. К.], що та вилочка 
сама за себе говорить і та домінанта, що тут треба зробити molto sostenuto… Отой 
каданс так само вимагає poco sostenuto.

Н. К.: Але прошу звернути увагу, як Барвінський виділяє гармонії, вималював 
спеціально.

М. К.: Гармонії, так. Але композитор не мав як в тексті то написати.
Н. К.: Просто, хочу відзначити, як Барвінський чув цю музику.
М. К.: Барвінський дійсно дуже детально свої тексти виписував. А Ревуцький, 

видно,  розраховував… 
Я взагалі думаю, що редакції творів від виконавців не повинні існувати. Бо ком-

позитори абсолютно знають, що вони пишуть. І тільки треба добре вміти відчитати.
Н. К.: Композитори дають все-таки ще й виконавцям можливість привнести 

щось своє.
М. К.: Так, але опираючись на те, що написано.
Н. К.: Так, як Ревуцький. Ці його вказівки дають можливість ще багато допов-

нити, а в Людкевича ще менше, мабуть, вказівок.
М. К.: Дає абсолютно можливість діяти. Але треба зрозуміти то, що написано. Бо, 

на жаль, дуже багато не розуміють, що написано.
Н. К.: Ви сказали колись, що «найголовніше – то українство, яке їх всіх об’єднує».
М. К.: Так.
Н. К.: Чи можемо ми визначити, у чому це проявляється?
М. К.: Чим характерний український народ? Щирістю, доброзичливістю, м’якістю, 

все-таки, а рівночасно гордістю, стійкістю. І все це є в тій музиці. І ще – виходячи від 
мови: яка німецька мова, яка французька, а яка – українська мова.

Н. К.: Це, мабуть, дуже істотно для інтонування: відчути, як промовляється 
та мелодія.

М. К.: Так. Я не забуду, як я приїхала з якихось канікул до Москви… У Генріха 
Ґуставовича була така асистентка Тетяна Алексєєвна Хлудова (вона досить скоро по-
мерла). І щось я заговорила – «а, Маша уже запела». Я ж говорила по-російськи, але 
«заспівала» своєю вимовою.

Н. К.: Змінилася інтонація. Я помітила, буваючи за кордоном, що коли вулицею 
йдуть якісь люди, і чуєш їхню мову, ще не розрізняючи слів, одразу ж впізнаєш 
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росіян за їхньою інтонацією. Їхня манера говорити відрізняється від нашої чи від 
польської, наприклад.

А чи можете Ви сказати, хто з цих композиторів Вам ближчий, чи трудно?
М. К.: Ні, не можу сказати. Взагалі, скільки я грала протягом свого життя, то той 

композитор, якого конкретно я грала, був мені найдорожчий.
І навіть твір. Я не забуду, коли вчила B-dur’ний Концерт Брамса, вирішила, що у 

Брамса нічого ліпшого нема. Але як я взялася до Першого, я собі сказала: ніщо не 
краще за Перший! І так у нас – ціле життя. Бо взагалі, якщо братися за музику і її 
не любити, то нічого з того не вийде. На цей момент я люблю того, кого граю. Так що 
не можу так сказати.

Причому вони всі дуже різні. От наприклад, особливо контрастні між собою є 
Кос-Анатольський і Колесса. Правда? І одного, і другого я дуже любила, коли грала.

Н. К.: Ну, але до Кос-Анатольського Ви довго йшли?
М. К.: Ду-уже довго. Але на то багато причин в житті склалося. І властиво, я йшла 

потім, у певній мірі, наперекір собі. Бо то, що виробилося за життя, воно наклалося… 
Мені дуже болючо дався Кос-Анатольський, дуже болючо… І добре, що моєї Мами 
вже не було.

Н. К.: А чому?
М. К.: Бо їй би ще болючіше було, ніж мені.
А Колесса мені дався дуже легко. Причому, коли за Колессу я взялася, то відра-

зу… Я ще в консерваторії грала Сонатину, у школі грала. Але то все таке трошки не-
свідоме ще грання було. А вже потім, як я приїхала, у 1963 році грала «Коломийки». 
Дуже мені легко далися. І потім вже все легко йшло. Правда, ми сперечалися з Ми-
колою Філаретовичем. Він хотів, щоб я «Осінній прелюд» грала швидше. Я сказала: 
ні! То єдине, що я не послухала.

Н. К.: Але потім він слухав ті записи, мабуть, тисячу разів! Скільки разів я до 
нього приходила, то про щось поговорили, а потім: «Послухаємо!».

М. К.: Так. Олесь розповів: останнє, що він слухав, – він сказав: «Постав мені 
Марусю». У сам момент похорону Миколи Філаретовича то для мене було бальзамом. 
Я щаслива була, що йому якусь радість приносила.

Н. К.: Так що можна сказати, що Колесса все-таки найближчий Вам?
М. К.: Ну, так якось склалося, що Миколи Філаретовича твори були останні, які 

я грала. Вже останні – ті нові коломийки. Ще й видавала їх. Так що це – останні 
твори, якими я займалася. 

Н. К.: Але творами Коса пізніше?
М. К.: Ні, ні. Косом я в 2000-ному році займалася. А ті нові коломийки Колесси – 

пізніше. І видавала. І останній композитор, який жив. Може тому то так.
Жаль, що не звучать ті інші твори Людкевича – ті концерти, Варіації великі 

a-moll. Причому Людкевич мені дав ноти тоді, сказав: «Робіть купюри». Але як роби-
ти купюри?! Не взялася я за то.

Н. К.: Їх ніхто не грав?
М. К.: По-моєму.
Н. К.: Ну, але робилися купюри в Елегії і в Концерті, здається, теж.
М. К.: У концерті робив купюри Донченко. І в Концерті Донченко змусив Людке-

вича написати сольний варіант побічної теми. Там є такий сольний кусок. Бо Людке-
вич спершу не давав того, потім написав – і гарний момент є.

В Елегії робилися купюри по узгодженню з композитором.
Н. К.: Там фактично – одна варіація.
М. К.: Ноктюрн такий. Він трошки випадає з цілого циклу, він є інакший.
Н. К.: Уся справа в тому, що він фактично написав Елегію як жанрові варіації. 

Там кожна варіація – інший жанр. А Ви своєю грою привносите інше, більш психо-
логічно-драматичне трактування. Твір має небезпеку, що хтось його може грати 
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елементарно жанрово. Для глибшого трактування треба вслухатися у гармонічні 
звороти, ритмічні зміни, які там дуже різноманітні

М. К.: Мені просто та музика дуже багато говорила, тому я, може, і грала трошки 
несподівано для Людкевича.

Між іншим, Людкевич дуже любив піаністів-віртуозів. Я не забуду, як… була 
така московська піаністка Тетяна Ґольдфарб. Вона дуже була легка в піанізмі. І сидів 
Людкевич у перших рядах та кричав «браво!» Йому подобалося. …Бо сам він ніколи 
не був піаністом, і йому то було, так би мовити, заздрісно, напевно. Тож він любив 
піаністів-віртуозів.

Н. К.: Хоча я натрапила якось в газетах, що ще у 1890-х роках він грав «Думку-
шумку» на Шевченківському вечорі. Так що десь він починав як піаніст, але потім 
зосередився на композиції. 

М. К.: Ну, та всі починали від фортепіано. І Кос-Анатольський був дуже добрий 
піаніст. Він з моїм вуйком Дорошем сонати Бетховена грав. Але він мав величезну 
лапу, йому би трудно було грати на фортепіано. Завелика рука – вона така масивна 
була, широка в кисті й великі пальці. Так що він, по-моєму, не дуже навіть би помі-
щав їх між клавішами.

Н. К.: Розмова наша більше велася про зміст музики, але не про засоби.
М. К.: Ви знаєте, я над тими засобами не дуже задумуюся.
Н. К.: Що ж, то моя справа задумуватися над ними.
Дякую за розмову.

УДК 78.04:002.1–028.17  Антоніна Азарова 
(Київ)

КОРОТКИЙ ОГЛЯД АУДІОЗАПИСІВ ТВОРІВ  
ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО

Твори Левка Ревуцького ще за його життя набули широкої популярності та були 
затребувані серед широкої слухацької аудиторії. Починаючи з 1933 року, на вітчиз-
няних платівках у 78 обертів почали виходити записи його окремих композицій та 
обробок народних пісень. Серед них – записані видатними співаками Марією Лит-
виненко-Вольгемут – «На вулиці скрипка грає» (1933) і «Не питай» (1957), Оксаною 
Петрусенко – «Ой у полі вітер віє» (1937), Зоєю Гайдай – «Перепілонька» (1937) та 
«Ой піду я в ліс по дрова» (партія фортепіано – Н. Вальтер, 1957 р.), Іваном Патор-
жинським – «Про пана Саливона» (1937) та «Як засядем, браття, коло чари» (партія 
фортепіано – Н. Вальтер, 1946 р.), Миколою Частієм (партія фортепіано – І. Тама-
ров) – «Ой з-за гір» і «Про козака Ревуху» (1939), Р. Шнейдерманом і А. Фадєєвою – 
«Очерет лугом гуде» (1939), Юлією Білою (партія фортепіано – Р. Ельвова) – «Ой 
піду я в ліс по дрова» (1939), Іваном Козловським – «Їхав козак на війноньку» (1943), 
Н. Костенко – «Пташина колискова» на слова О. Туманяна в перекладі П. Тичи-
ни (1953), Михайлом Гришком – «У Києві на риночку» (1957).

У грамзаписі представлено фрагменти, написані Л. Ревуцьким до 1-ї редакції опе-
ри «Тарас Бульба» М. Лисенка: «Козачок» у виконанні оркестру та козацька пісня 
«Засвистали козаченьки» у виконанні хору й оркестру Київського Державного Театру 
опери та балету ім. Т. Шевченка, диригент Володимир Дранишников (1937); «Ко-
зачок» (у новій оркестровці Бориса Лятошинського, як дарунок до 60-річчя Л. Ре-
вуцького) у виконанні Державного Симфонічного Оркестру УРСР, диригент Натан 
Рахлін (1948).
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Ф
Що ж, то моя справа задумуватися над ними.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД АУДІОЗАПИСІВ ТВОРІВ ФКОРОТКИЙ ОГЛЯД АУДІОЗАПИСІВ ТВОРІВ 

Е
піаніст. Він з моїм вуйком Дорошем сонати Бетховена грав. Але він мав величезну 

Е
піаніст. Він з моїм вуйком Дорошем сонати Бетховена грав. Але він мав величезну 
лапу, йому би трудно було грати на фортепіано. Завелика рука

Е
лапу, йому би трудно було грати на фортепіано. Завелика рука
була, широка в кисті й великі пальці. Так що він, по-моєму, не дуже навіть би помі

Е
була, широка в кисті й великі пальці. Так що він, по-моєму, не дуже навіть би помі

Розмова наша більше велася про зміст музики, але не про засоби.ЕРозмова наша більше велася про зміст музики, але не про засоби.
 Ви знаєте, я над тими засобами не дуже задумуюся.Е Ви знаєте, я над тими засобами не дуже задумуюся.
Що ж, то моя справа задумуватися над ними.ЕЩо ж, то моя справа задумуватися над ними.
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Було записано низку хорових творів: об-
робки «Ой є в лісі калина» та «Гра в зай-
чика» у виконанні дітей (хор жовтенят) 
Київського Будинку піонерів під керуван-
ням М. Фальковича  (1937); «На кладочці 
умивалася» у виконанні Державного Хору 
капели УРСР «Думка» (1951), «Прилетіла 
перепілонька» у виконанні Державної ка-
пели УРСР «Трембіта», художній керівник 
П. Муравський (1954). На платівку було 
записано й загальновідоме Інтермецо для 
скрипки (Ольга Пархоменко, фортепіано – 
Л. Левіна, 1957 р.) і пізніше – на довгограю-
чий диск (1960).

На довгограючих платівках (з 1964 р. їх 
почала випускати Всесоюзна фірма грам-
запису «Мелодія») представлені майже всі 
жанри творчості майстра: обробка укра-
їнської народної пісні «Прилетіла пере-
пілонька» у виконанні Державної капели 
УРСР «Трембіта» (1956); Симфонія № 2 у 
виконанні Державного симфонічного орке-
стру УРСР з диригентом Натаном Рахлі-
ним (1954) і пізніше – з Володимиром Ко-
жухарем (1978), поновлена як одночастинна 
Симфонія № 1 («Юнацька») у виконанні 
Державного симфонічного оркестру УРСР, 
диригент В. Кожухар (1970) та Симфонії 
№ 1 і № 2 у виконанні Національного симфо-
нічного оркестру України з тим самим дири-
гентом (1984), кантата на слова Т. Шевченка 
«Хустина» у виконанні капели «Думка» із 
солістами Діаною Петриненко та Миколою 
Фокіним (1957), Концерт для фортепіано з 
оркестром F-dur у виконанні Євгена Ржа-
нова й Державного симфонічного оркестру 
УРСР, диригент В. Кожухар (1969), також 
є окремий запис 2-ї частини цього концерту 
з тими самими виконавцями (1972); новий 
запис Концерту для фортепіано з оркестром 
F-dur у виконанні Євгена Ржанова та Націо-
нального симфонічного оркестру України 
(диригент – Юрій Никоненко), здійснений 
до 100-річчя митця (1989). Інструментальні 
твори представлені записами: для форте-
піано – «Пісня» і дві Прелюдії у виконанні 
Віталія Сєчкіна (1960); три Прелюдії, op. 4; 
дві Прелюдії, op. 7; три п’єси: «Веснянка»; 
Соната h-moll, op. 1; Етюди: d-moll, F-dur; 
«Пісня» № 1 і «Юмореска» № 2, op. 17 у 
виконанні Марії Крушельницької (1976), на 
платівці «Фортепіанні твори Л. Ревуцького 
грає М. Крушельницька» (1984); «Сонеч-

Ярлики платівок із записами творів 
Л. Ревуцького
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214    

ко» – 20 українських народних дитя-
чих пісень у виконанні Клавдії Рад-
ченко (1976); Прелюдія Des-dur, op. 4 
(перекладення П. Шольца) у виконанні 
ансамблю скрипалів Одеської консер-
ваторії, художній керівник Л. Мордко-
вич (1978); Канон у виконанні квартету 
баяністів Київ ської державної філармо-
нії: М. Білецької, Р. Білецької, М. Рі-
золя і І. Журомського (1968). Серед 
 вокальних записів – Борис Гмиря співає 
Монолог Тараса Бульби (слова М. Риль-
ського за М. Гоголем, 1959 р.), романс 
«Проса покошено» на слова М. Риль-
ського та обробку пісні «Чуєш, брате 
мій» на слова Богдана Лепкого. Зберіг-
ся запис пісні «Орлине плем’я» на слова 
Дмитра Луценка у виконанні ансамблю 
пісні Українського радіо, соліст – М. За-
колодяжний (1964) тощо. У родині Ре-
вуцьких зберігається надіслана у 1960-х 
роках з Парижу платівка, де відома со-
лістка Ґранд Опера Ґена (Євгенія) За-
рицька виконує «Я в квартироньці сиджу» та «На вулиці скрипка грає» з «Галиць-
ких пісень».

Твори Л. Ревуцького зберігаються у Фондових записах Національної радіо компанії 
України (далі – НРКУ). Серед них кілька показових композицій, виконання яких 
здійснено під орудою талановитого диригента Веніаміна Тольби: Увертюра до опери 
«Тарас Бульба», Концерт для фортепіано з оркестром F-dur – соліст О. Александ-
ров (1960-ті рр.), кантата «Хустина» на слова Т. Шевченка, «Ода пісні» на слова 
М. Рильського, обробка «Чуєш, брате мій» – із солістом Б. Гмирею (1960-ті рр.). Вже 
у новому столітті фонди збагатилися записами, здійсненими творчими колективами 
НРКУ – хором ім. П. Майбороди (хормейстер Лариса Бухонська) та симфонічним 
оркестром (диригент В’ячеслав Блінов). Це – обробки народних пісень «Ой ти, зоре», 
«Ой вінку мій, вінку», оригінальні хорові твори «Зима» на слова Олександра Олеся 
(до нього у свій час зробили оркестровки В. Кирейко та В. Степурко), «На ріках 
Вавілонських» на слова Т. Шевченка (оркестровка Левка Колодуба). До 110-річчя 
Л. Ревуцького оркестром народних інструментів НРКУ (диригент Святослав Лит-
виненко) із солістами Надією Петренко та Василем Бокочем було спеціально підго-
товано виконання вокального циклу «Галицькі пісні» (оркестровка В. Степурка) та 
розгорнуту композицію «Пісня про Ревуху» (авторська транскрипція В. Степурка за 
Л. Ревуцьким).

Варто зазначити, що кількість аудіозаписів творів композитора, яка була досить 
великою за життя митця, зокрема в 1930–1960-ті роки, поступово зменшувалася. 
І в ХХІ ст. на сучасних аудіо-носіях їх, на жаль, існує досить небагато. Серед них – 
цифровий CD-запис Симфонії № 2 та Концерту для фортепіано з оркестром F-dur, 
зроблений з грамплатівок композитором Вадимом Журавицьким (2004). Також се-
ред найостанніших записів на CD – обробка української народної пісні «Ой попід 
гай зелененький» у виконанні видатної Соломії Крушельницької (з архівних записів 
1951 р.: Соломія Крушельницька. Арії з опер, романсів, пісні. – Львів. – «Мелодії 
музикальної Кам’яниці», 2014).

Конверт платівки з хоровими творами 
С. Людкевича та Л. Ревуцького
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«СЕРЦЕ МУЗИ́ КИ»
[реконструйована хорова партитура Л. Ревуцького]

Остання згадка про виконання хору «Серце музи ки» Л. Ревуцького на вірші М. Во-
роного (1922), присвяченого пам’яті М. Лисенка, відноситься до 1927 року. Після того 
на десятиліття твір вважався втраченим. Лише 2015 року хорову партитуру вдалося 
реконструювати за хоровими партіями, знайденими в Інституті рукопису Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. 50, № 1306, 4 арк.) *. Детальніше 
про цю знахідку читайте в статті В. Кузик «Повернення із забуття», опубліковану в 
часопису «Студії мистецтвознавчі» (2015, чис. 1). Реконструкція хорової партитури 
В. Кузик; комп’ютерний набір нот А. Кравченко.

Слова М. Вороного Музика Л Ревуцького 
(1912) (бл. 1922)

* У ф. 50 зберігаються документи Всеукраїнського музичного товариства імені 
М. Д. Леонтовича. 
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Л. Ревуцький у колишньому Історичному сквері на площі Б. Хмельницького. 
Світлина Л. Левіта. Київ. 1973 р.
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УДК 82–12:1 Ihor Yudkin‑Ripun

SCENIC SCRIPT AS A TRANSFORMATION  
OF A LYRICAL VERSE

Розвиток поетичного театру сприяє зростанню уваги до загальних передумов перетворення 
літературного тексту в сценарій для виконання на кону. Таке перетворення добре відоме в 
театральній практиці з режисерських коментарів до драматичного тексту. Елементарні пере-
думови такої процедури закладено вже в можливостях оповіді бути поданою як спілкування 
(діалог), які містяться в самій природі предикації, у протиставленні ознак предметам, де від-
ношення підмет–присудок подається структурою катехізису як питання–відповідь. Приклад 
катехізису, побудованого з оповіді, становлять так звані сценічні прислів’я. Лірична абстрак-
тність із переважанням ознак над предметністю як результат тотальної предикації відкриває 
дальші можливості виявлення внутрішньої конфліктності образу, відтвореної як солілоквія.

Ключові слова: предикація, комунікація, катехізис, солілоквія, конфлікт, антагоніст, про-
тагоніст, авторизація, ситуація, референція.

Развитие поэтического театра способствует росту внимания к общим предпосылкам пре-
образования литературного текста в сценарий для исполнения. Такое преобразование хорошо 
известно в театральной практике в режиссерских комментариях к драматическому тексту. 
Элементарные предпосылки такого преобразования заложены уже в возможностях представ-
ления повествования как общения (диалога), которые содержатся в самой природе преди-
кации, в противопоставлении признаков предметам, где отношение подлежащее–сказуемое 
передается как вопрос–ответ. Примером катехизиса, производного от повествования, есть 
так называемые сценические пословицы. Лирическая абстракция с преобладанием признаков 
над предметностью как результат тотальной предикации открывает дальнейшие возможности 
раскрытия внутренней конфликтности образа, воссозданной через солилоквию.

Ключевые слова: предикация, коммуникация, катехизис, солилоквия, конфликт, антаго-
нист, протагонист, авторизация, ситуация, референция.

The development of poetical theatre promotes the growth of attention towards general prereq-
uisites for converting a literary text into a script for scenic performance. Such conversion is well 
known in common theatrical practice as the producer’s comments to a dramatic text. The elemen-
tary premises for such procedure are to be found in the property of narration to be converted into 
communication ensuing from the general nature of the objects vs. attributes’ opposition where the 
relation subject–predicate is converted into a catechetic structure of question–answer. The ex-
amples of catechism arising from narration are to be found in the so called scenic proverbs. Lyrical 
abstractedness with its prevalence of attributes instead of objects as the result of total predication 
discloses the inner conflict of an image (reproduced as a soliloquy) presupposes its representation 
on stage.

Keywords: predication, communication, catechism soliloquy, conflict, antagonist, protagonist, 
authorization, situation, deixis.

The thought that drama and lyrics are internally interconnected comes back still to W 
von Humboldt who has suggested that tragedy can be conceived within the attachments 
of lyrics to what has been discussed as the inner action of drama whereas a poem in its 
turn concerns the inner world of personality [2, p. 240]. Nowadays this old idea has gained 
actuality in regard to the tasks of staging poetry in the manner of a dramatic poem be-
cause «poetry happens to be called the foreboding of a thought <…> it can also become 
the foreboding of action and the inner substantiation of a human deed <…> all elements 
of a theatrical performance are at hand within the poetical stuff» [8, p. 271]. This artis-
tic practice can be traced still to L. Kurbas and his essays with making T. Shevchenko’s 
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lyrical digressions personified in the manner of baroque mysteries as The Ten Words of 
the Poet which in its turn «are the further development of what has been found by Les’ 
Kurbas with staging Lyrical Verses» [3, p. 17].

Obviously the development of such poetical theatre discloses new problems concerning 
the very nature of the staged text and its transformations. Within the scope of such gen-
eral topics the nature of lyrical and dramatic interpretations of a textual entity turns to 
concern the particular procedural aspects of script-making technique. In this regard the 
ancient practice of unfolding proverbial utterance in a little play in the so called scenic 
proverbs appears to become the paragon for experiments with the scripts based on lyrics. 
It was already Hegel who substantiated the statement that proverbs belong to lyrics and 
can be confronted with lyrical digressions because «the contents being epic; nevertheless 
its elaboration is lyric» (so ist der Inhalt zwar episch, die Behandlung aber lyrisch) [10, 
p. 1003]. Meanwhile there exist also some obvious common points between proverbial 
and lyrical modes of the interpretation of utterances that enable deepening this Hegelian 
thought.

It has been demonstrated that the peculiarity of lyrical interpretation of speech con-
sists in the phenomenon of total predication where actual predicates include the whole 
textual stuff: lyrical utterances designate the attributes and not the objects themselves: 
«A sentence within such ultimately condensed unity as a poetical text does loose one of 
the principal communicative properties of an utterance, that of the opportunity to be 
divided into theme and rheme <…> A lyrical verse does represent and develop the only 
theme. Therefore it is a thorough rheme» [6, p. 151]. In this respect lyrical verses behave 
like riddles where a circumscription substitutes the meant object and the task arises to 
guess the object’s name. Lyrical enunciation can be said to belong to the enigmatic kind 
of poetry. This peculiar lyrical abstractedness of attributive features replacing immediate 
designations of objects results also in multiplying semantic transitions that can intersect 
with the rhetorical devices of the so called metalepsis peculiar for proverbs as well as 
those of allegory.

These properties of lyrical and proverbial texts entail some peculiar consequences con-
cerning the technical procedures of their conversion into plays for scenic performance. The 
transformation of any narrative text into a dialogue is provided with the circumstance that 
the pair subject & predicate can be converted into a pair of question & answer as seen 
from communicative viewpoint. In this respect one has to take into consideration that to 
build up such possible dialogues the actual predicate (the so called rheme) and not the 
potential one must be chosen. For instance the simplest sentence <a table stands> can be 
treated either as <a table does stand (and not swing)> or as <it is the table (and not the 
seat) that stands>. Respectively the conversion into dialogues will give two opportunities 
– either <– What’s about the table? – It stands (firmly)> or <– What it is that stands 
(there)? – It’s the table>. As a conclusion one can say that any narrative text can be con-
verted into a communicative structure of catechism. Respectively the relations of subjects 
and predicates (whether potential or actual) are to be replaced with the pairs of questions 
and answers. In other words the collocations that correspond to subject and predicate are 
to be authorized as the utterances of different persons. Therefore while transforming nar-
ration into a catechetic communication the problem of the intensified heterogeneity arises. 
In particular it goes about the authorization of utterances that is attached to the personi-
fied voices designating subject and predicate that would become the vehicles of different 
intentions as well.

In difference to a narrative script the lyrical replicas must be converted in a vision of 
the depicted situation as seen by the involved observers (that can also coincide with the 
author/s image or with that of a lyrical hero). Lyrical abstractedness promotes disclosing 
the opposition of the observers’ viewpoints and the antithetic situations comprehended 
through the personified protagonists and antagonists. In particular the authorization of 
lyrical lines can’t be ascribed to a single person in spite of the monologue-like form, so 
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latent dramatis personae must appear. This step must be done before immediate authoriza-
tion of voices; therefore this approach wouldn’t put the stress upon the category of person 
while disclosing more essential dramatic properties of the lyrical source, such as conflict 
and intentional load. It is lyrical total predication that enables disclosing such dramatic 
qualities present within the lines, namely the negations and antithetic confrontations in-
herent to predication. Therefore lyrical enunciation always deals with a set of predicates 
or the so called polypredicative structure [7, p. 199]. Noteworthy in is just proverbial 
enunciations that serve as a paragon for such structures. Due to the interaction of dif-
ferent actual predicates (rhemes) the utterance of the kind, be it even a simple sentence, 
discloses the opportunity for being converted into a clausal structure of hypotaxis. Such 
is the case, for instance, with the Ukrainian proverb <і на меду знайдеш біду> (even at 
the honey one can find harm) that can easily be explicated and expanded into a compound 
enunciation with the clause of concession <→ навіть якщо сидиш серед меду, біда може 
спіткати> (→ even if one is situated in the honey one can meet harm).

The attributive prevalence of lyrical enunciation comes to the result that there are always 
opposite statements latently or manifestly confronted within the predicative sphere, and 
not only the confrontation of subject with predicate. The code of negations is deeper than 
that of a mere catechism with its alternative questions and answers. The inner conflict of 
predicative units is to be represented with soliloquy whereas the contraposition of subject 
and predicate presupposes the conversion in a catechism. The participants of the conflict 
designated with predicative parts of speech are comparable to the inner voices of what V.  
Nemirovich-Danchenko has wittily called «the stream of unpronounced words» [5, p. 101] 
that are recommended to an artist to invent in addition to the written words of a role. In 
particular it has been recommended by him for the actors: «Invent inner monologues for 
you!» [5, p. 98]. Then a script of a lyrical enunciation could be said to disclose its latent 
dramatic structure as a soliloquy with complementing it with the implications obtained 
through by a performer’s inventiveness. The same concerns proverbs that always represent 
antithetic relations and therefore include a set of predicates. It is already soliloquy with its 
alternation of mutual objections and not a simple catechism of questions and answers that 
approaches scenic proverb and lyrical verse performed as a play for stage. Such soliloquy 
represents the mental process of the searches for the solution of a problem and therefore 
attests also the deeper attachments towards the enigmatic utterances of riddles.

The common problematic mode of enunciation of lyrical and proverbial genera let come 
to the question as to the mutuality between the proverbs in proper sense and riddles that 
belong to the species of allegory represented with periphrastic description. In this respect 
one should bear in mind the cases of the reversibility of proverbs in riddles and vice versa. 
For instance, a very widely known riddle that presents «scattered grains» (the solution 
being «nocturnal sky with stars») can easily be compared to the proverb about «sown 
seeds» that means the preparations for the future; another image from the riddle designat-
ing «nut» has the outlook of a condition «To break a pot before eating the porridge» that 
is almost identical with the proverb «Before frying the scrambled eggs one has to break 
them»; such a riddle as «Never the twins will meet» (with «eyes» as the solution) has 
become proverbial expressions used as a famous poetic line by R. Kipling (with the preced-
ing line «Oh, West is the West and East is the East…»). In its turn, the proverb «The 
more the merrier» implies also its treatment as a riddle with the solution dullness, stupid 
speeches or something of the kind (bearing in mind the unmotivated laugh as e the symp-
tom of mental degradation). Besides, proverbs can be used as nicknames (as in V. Hugo’s 
l’homme – qui-rit «person – that-laughs» designating actually cripples mutilated with the 
aim of entertaining mob), and in this case they presuppose the existence of the experience 
of such communicative validity to be understood correctly.

Thus there are grounds for ascribing problematic mode to proverbs as the initial point 
of their possible comparison to riddles as the specialized form of enigmatic utterances. 
Proverbs suggest multitude of interpretative possibilities comparable to the searches for 
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the solution of a riddle. In this respect it seems worth mentioning the statement by 
E. Koengaes-Maranda: «Proverb is the image or the signifying that arises in the context 
presupposing certain signified, and riddle is the signifying where the signified is still to 
be found and named» [4, p. 280]. The existence of the so called solution of a riddle does 
presuppose a latent name to be guessed as a standard answer to a question of a catechism 
that is put in the form of circumlocutions. The same concerns lyrical poem that gives 
periphrastic description with designating attributes instead of objects and posing the 
respective problems to cope with. Meanwhile the solution here can be not a single one. 
For instance the riddle «глибоке провалля, а в проваллі чорненьке» (a deep precipice, 
in the precipice something black) with the solution «a water-well» can’t be exhausted 
with such an answer. The very image of black bottom of the precipice generates thoughts 
and dreams of enigmatic matters. The mentioned solution becomes only a pretext for the 
process of interpretation of such image. To demonstrate such plurality of solutions it would 
be apt with a poetic riddle by W. Cowper chosen as the epigraph to the 15-th chapter of 
F. Cooper’s «The Pathfinder»: «What pearl is it that rich men cannot buy, / That learning 
is too proud to gather up; / But which the poor and the despised of all / Seek and obtain 
and often find unsought? / Tell me – and I will tell you what is truth». One can add that 
«truth» is not the only possible answer to the question put by the poet: there are also such 
notions as «justice» that would meet the represented circumlocution.

In its turn the analytical tendency of periphrastic utterance entails its transformative 
opportunities. Each proverbial utterance presupposes an alternative judgment of antith-
esis and not only a series of questions. Together with the discussed changeability of actual 
predicates (rhemes) it proves the unimportance of propositional form for proverbial and 
lyrical circumlocutions. One assumes both a proverb and a lyrical conventional colloca-
tion as a trope to be comprehensible for the addressee so that subsequently it belongs to 
the category of commonplaces (loci communes). This stability and comprehensibility of a 
seemingly absurd utterance as an indication towards the latent problem of semantic transi-
tion reveals itself in the circumstance that appears as a sort of reproducible quotation of 
an anonymous source. It sounds so that proverbs and conventions are pronounced by an 
oracle or an incognito. Due to stability and constancy of semantic transitions proverbs 
and conventions presuppose latent contents, and the syntax of respective periphrastic de-
scriptions remains the invariant of multiplied approaches in searches of its semantic core. 
For instance, the Latin proverb «Mater virtutum ratio; nocet esse locutum, / Esse nocet 
mutum; reddunt mediocria tutum» [Werner, 1966: p. 69] (common sense is the mother 
of virtues: it would hurt to be both loquacious and mute; it is mediocrity that restitutes 
security) represents a kind of periphrastic description of the dangers ensuing from exag-
gerations, and the syntactical structure remains here invariant indicating the connection 
between reasonability and mediocrity. The antithetic type of such structure is represented 
with binary dissection (especially those of adversative or restrictive type) so that the pre-
vailing type of proverbial constructions is the twice paired combination [9, p. 123], so that 
one can call such construction «quadrangle» with the view of their four-partite division 
(parallel confrontations, comparisons, chiasmus etc.).

It ensues from here that the transformation of a proverb to be staged looks like the 
production of inferential statements disclosing the implicit contents. In particular alterna-
tive statements can be produced and put to examination in a scenic discussion. The said 
can be exemplified with the following patterns of transformations where preliminarily the 
conversion into passive voice or infinitives is carried out and the derivative meanings of 
words are displayed as the latencies & lacunas implying further explication and expansion. 
Then the ambivalent actualities are displayed with the ensuing implications of alternative 
interpretation of proverbs. In particular it is with converting into negative that the alter-
native interpretations of actualities are examined. It is connected with the disclosure of 
catechetic structure and conversion into interrogative (the four types of questions – total / 
partial, modal / dictal).
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As an example the proverb <Чия б гарчала, а твоя б мовчала> (even if one grumbles 
you’d better keep silence). It gives the following transformations giving a draft of a script.

[the substitution with infinitives] → <кому гарчати, тобі мовчати> (for somebody 
to grumble, for you to keep silence)

[antithetic statements] → our / their grumbling is worse / better than our / their silence
[implications] 1) [rheme] grumbling for anybody → one can both grumble and keep si-

lence → it is indifferent whether one grumbles or keeps silence → it is not to keep silence 
for all, somebody can grumble; 2) [rheme] silence for ours → silence is preferable as there 
no grounds for grumbling → silence is better than grumbling [the last derivation corre-
sponds to the proverb хто мовчить, той лиха збудеться (while keeping silence one gets 
rid of misfortune)]

[interrogative conversion] is it that all grumble and ours is to be silent?
[catechetic structure with partial questions] – Does everybody grumble at this occa-

sion? – Not at all, and you’d better shut up!
The derivative sentences of the kind supply stuff for scenic evolvement of conversational 

episodes as the scripts for staging the initial proverb.
Another type of script-making procedure is to meet with producer’s comments to a dra-

matic play where the task of removing the incompleteness and indefiniteness is put. Here 
the necessity arises to add performer’s interpretative implications that would disclose the 
meant but not mentioned intentions of the dramatis personae, their genuine purposes. 
Dramatic dialogue is to be conceived as an «adversative echo» discerning voices of the 
partners. In particular they build up in dialogue what’s to be called conversational axis 
that restricts the opportunities of a dialogical composition scrutinized by S. Balukhaty 
[1, p. 24]. In this way a «communicative axis» arises that can be regarded as the neces-
sary prerequisite for the very existence of dialogue. A dialogue is used as a rule as an 
alternation of conjectures and objections: even if the succeeding cue only supplements 
the preceding one it implies partial negation. Respectively a pair of cues in dialogue can 
be converted into an adversative sentence of a monologue. It can be exemplified with 
the case of catechism with its alternation of questions and answers. Such case is to be 
found before the scene of the murder of Macduff’s son («Macbeth», 4.2) where a con-
catenation of cues arises in his conversation with the mother. To comprehend adequately 
this conversation one should remind the meaningful utterance of Lady Macduff «All is 
the fear, and nothing is the love» (12th line) introducing the infernal visionary of the 
world. Then after the farewell with Ross the conversation begins: «L. Macduff: How 
will you live? Son: As birds do, mother…». Then at last follows the infantile refutation 
of this infernality brought forth with calumny: «Son: <…> there are liars and swearers 
enow to beat the honest men» – bearing in mind that here the liar and the honest man 
would represent absolutely opposite meanings under the conditions of perverted world. 
Another sample gives the discussion of the murderers («Macbeth», 3.3): «3d Murderer: 
Who did strike out the light? 1st M.: Was’t not the way? 3d M.: There’s bit one down: 
the son is fled. 2nd M.» We’ve lost / Best half of our affair». The cues supplement one 
another so that the thorough axis is built up. In regard to this axis one could say of 
its «bifilar» structure (and even of the triple structure, be an author’s image and voice 
taken into account).

One can imagine the situation where all signs indicating the attribution of cues to a 
character disappear (in particular it concerns pronouns and proper names). Then the task 
would arise as to their identification. Such experimental distortion of dramatic text would 
be similar to that of converting verses into prose. Then «a conversation with the self» is 
made up so that the partner’s voice appears as one’s own echoed imaginary remark. As an 
example one can take the famous scene from O. Wilde’s «Lady Windermere’s Fan» (3) 
where the chief heroine has come to the flat of Mrs Erlynn who was claimed to be notori-
ous for her frivol behavior and reveals in reality generosity in persuading her to return 
home. The cited passage contains the most important excerptions. After the removal of all 
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the particulars of personal location of direct speech a bare concatenation of thoughts ap-
pears that can be regarded as inner hesitation of heroine (who is here designated as Lady 
and her partner as She). It gives the following draft for a script.

[the situation of disbelief in the sincerity]
Mrs Erlynne: (…) You must go back to your husband’s house immediately. W.: Must? 

E.: Yes, you must! (…) W.: (…) My husband sent you to lure me back that I might serve 
as a blind to whatever relations exist between you and him. (…)

→ «I avow the sentiment of jealousy ensuing from the demand of E. to return home 
immediately and express the suspicion of being treated as a puppet in the play of my rival 
and my husband»

[the situation of shaken convictions]
E.: Lady Windermere, you wrong me horribly – you wrong your husband horri-

bly (…) He never read the mad letter you wrote to him! (…) I – saw it, I opened it, 
I – read it. (…) W.: (…) You wouldn’t dare!

→ «the surprising confession of my letter (addressed to husband) being stolen and read 
by E. makes me believe that she really had the compassion to me»

[the situation of arising confidence]
E.: (…) Oh, to save you from the abyss into which you are falling, there is nothing in 

the world I would not dare (…)
→ «she assures me of her intentions to save me, and it arouses my agreement to discuss 

my affairs»
[the situation of an attempted objection being refuted]
W.: I do not love him! E.: You do, and you know that he loves you.
→ «I avow my opinion that my love to my husband has declined, and she dissuades me»
[the situation of external outlook taken for reality].
W.: (…) Living at the mercy of a woman who has neither mercy nor pity (…) E.: The 

money that he gave me, he gave not through love but through hatred, not in worship, 
but in contempt. The hold I have over him (…) It is love for you, Lady Windermere. 
(…) His desire to spare you – shame, yes, shame and disgrace (…) I tell you that your 
husband loves you

→ «I tried to resist with the last argument of being humiliated with the aid rendered by 
the supposed sweetheart of my husband, and it again was denied because the grants given 
by him `to her attest actually his contempt to her and therefore love to me».

The viewpoint of the Lady is here chosen because it is her decision that is to be taken, 
the confrontation and struggle of adverse opinions contributing to the revaluation of her 
deeds. One sees the profitability of such transformation in the detection of communicative 
axis. Here one can divide the following steps: 1) the jealous suspicions are cast to doubt; 
2) the confession of reading the letter strikes the heroine and becomes the first turning 
point; 3) the false opinion about the absence of love is argued that becomes the second 
turning point; 4) the decisive step (and the third turning point) is the refutation of the 
false opinion of «mercy» with the paradoxical statement of «hatred & contempt» as the 
sources of the husband’s genuine attitude towards the pretended sweetheart. In the situa-
tion Mrs. Erlynn can be regarded as a «magic helper» who supplies the missing arguments 
to the heroine’s inner discussion. Such are first of all her confession in regard to letter and 
the paradox of donations motivated with contempt. Her cues can be identified as those 
of objections vs. the heroine’s previous opinions. If the initial state of mind can be repre-
sented as «living at the mercy» → [ABUSED PRIDE] → [refusal to return home] so the 
transition gets the outlook of a paradox: love (of the husband) (→ hatred) → contempt → 
hold → love (of Mrs. Erlynn).

Another example of comments elucidating situation can be found in the episode of 
I. Kocherha’s «Nature and Culture» where not only the malice of a scoundrel (the former 
husband of heroine who has turned out to be a thief and who has nevertheless profited in 
his official career) remains unpunished. The situation is still more complicated due to the 
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disclosure of the heroine’s friend reserved behavior that results in the heroine’s disappoint-
ment. The draft is as follows.

[situation of the ambitions of the past]
Кучерявий: Не пізнала? <…> А може, це ти заміж зібралась? Весілля при 

живому чоловікові справляєш <…> Мокрина: Тут немає твоєї хати, Борис, ти сам 
відштовхнув мою руку, коли я благала тебе не кидати мене <…> (K.: Thou hast not 
recognized? Or it may be, thou hast the plans of marriage? Thou make wedding while the 
husband being alive. M.: There are no your home here. Boris, thou hast thrown away my 
hand thyself when I implored thou not to leave me)

→ «the rebukes with reminding the marriage are unsubstantiated because it was not 
me who showed ruthlessness»

[situation of justifying one’s rights]
К.: Втішилась, заміж зібралась <…> М.: Ми не женемо нікого, хто хоче 

працювати […] Але від мене … від мене тобі нема чого сподіватись <…> (K.: Thou 
hast rejoiced, thou plan to get married. M.: We don’t expel those who want to work. As 
to me, thou hast nothing to wait)

→ «the rebukes about the banishment are wrong because I defend only my own self»
[situation of threat] + [situation of divulging a secret as a calumny]
К.: Да ти знаєш, що під моєю владою по сто чоловіка було й буде, да й не такого 

падла, як твій Прищепа <…> Він і дивитись на тебе не схоче, не до тебе, а до 
твоєї дочки залицяється <…> бачив, як вони там цілувалися в світлиці (K.: And 
dost thou know that it was and it will be hundred men at my disposal, and not such scoun-
drels as thy Pryshchepa. He will not even look at thou, he makes courts to thy daughter. 
I have seen them kissing in the room).

→ «power compensates the dirty conscience»
→ «with the aim of humiliation he talks about the love affair of his friend with the 

daughter»
[situation of resisting the ambitions] + [situation of a cynic scoundrel’s victory]
Прищепа: як-небудь і вас прогодуємо <…> може, ви хочете повернути нам ті 

карбованці, що вкрали <…>? К.: Плювати я на вас всіх хотів. Сволота. Мене, 
може, вже на директора заводу призначають <…> (P.: We’ll be able to nourish you 
anyhow. Perhaps you want to return what you have stolen. K.: Ye all are to be spat by 
me, ye rubbish. I myself seem to be appointed the top manager)

→ «rebuke with reminding the committed crime»
→ «the proposal of reconciliation is refuted with the new message on the successes 

despite moral degradation»
[situation of disappointment with the broken hopes]
М.: Як… як він смів сказати, що <…> ви з Галею цілувались <…> П.: Та й що 

казати, бачиш сама – любимо ми з Галею один одного… благослови <…> М.: Ти… 
ти з Галею … а я <…> кого я так кохала, мов <…> (M.: How did he dare to say that 
you and Halya kissed, P.: And what to say, thou see – we love one another. Get the bless. 
M.: Thou and Halya… and me… and I loved him so as…)

→ «the confession of the friend on the daughter’s love story proves to be true»
Here one traces obviously a bitterer picture than in the previous example. The heroine 

endures not only the successes of the scoundrel. Still the worse is that his information 
about the genuine state of affairs turns out to be true. The heroine’s expectations are 
shipwrecked, and despite the succeeding happy end this bitterness of the disillusionment 
(proclaimed here in addition by the overt thief) puts its seal upon the whole. The MAL-
ICE exists and flourishes – such is the latent meaning of the drama. That the scoundrel 
discloses the truth looking like a calumny gives especially painful blow. The situation of a 
«contest of advantages» displays honesty vs. power. Therefore the dramatic conflict isn’t 
solved with the neat reconciliation; its solution becomes only postponed to be achieved 
beyond the play’s borders. Moreover one can say here of a double conflict – those of 
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 JUSTICE VS, VIOLENCE and TRUTH VS, CALUMNY. The last becomes especially 
bitter because one loses the certitude of decision.

Such producer’s comments to a drama disclose just those meant and not mentioned 
words that performer reproduces in his or her imagination as a silent monologue of the 
inner voice without pronouncing them loudly. The task is here to detect intentions in the 
same manner as the cues a parte do it. While supplying dramatic dialogue with such inner 
monologues the script o dramatic performance discloses latent intentions of the dramatis 
personae.

A soliloquy that arises from a lyrical verse resembles producer’s comments but it is at-
tached neither to a dramatis persona nor to its intentions only. The matter is that lyrical 
character is an abstract entity and behaves in the manner of a personified allegory. There-
fore the interplay of objections added by a performer to the performed lyrical enunciation 
is by no means attached to some personality as the embodiment of intentions remaining 
authorized only in a conventional way to an abstract entity. To turn the verse into a solilo-
quy means to disclose the antithetic statements that are meant and not mentioned as the 
presupposition to be disclosed in the contest of abstract protagonist and antagonist. The 
task consists in making antithesis explicit while disclosing the possible antonyms to the 
uttered words. This procedure acquires the outlook of a counterpoint invented to supple-
ment the written statements. In particular the above mentioned polypredicative structure 
of lyrical enunciation presupposes the existence of at least manifested and latent conflicts 
that are to be disclosed in scenic soliloquy. Then the draft of a soliloquy would presuppose 
inventing the counterpoint of antithetic inferential statements. Such counterpoint would 
represent the inner monologue that dramatic text generates in a performer’s imagination.

A very bright example of a conflict incarnated in a lyrical verse is to be found in 
M. Rylski’s «Yes, we are a Prologue» (М. Рильський. «Так, ми Пролог …» 19.12.1927).

<Ми без’язикі, безіменні, ми – / Німа вода холодного свічада, / Слизький туман. 
Ми привидів громада, / Що непомітно ходить між людьми>

(We’re void of tongue and name, we’re deep water of a cold mirror, we’re slippery fog, 
and we’re a flock of ghosts wandering imperceptibly among the living people)

[counterpoint of antithetic inferences] → «there must be existence with tongue and 
visible actions» → «if we are imperceptible there exist those manifesting themselves overt-
ly» → «apparitions are the shadows of something real»

<І раптом – кров у жилах закипіла, / Пройшло по тілу радісне тепло, / І творча 
мисль осяяла чоло / І морок бідний дивно оживила>

(And suddenly the blood boils in the veins, the joyous heat has rushed through the 
body, the creating thought enlightens the forehead and enlivens wondrously the poor 
dimness) 

[counterpoint of antithetic inferences] → «blood was earlier cold as water» → «won-
drous revival is resurrection» → «the heat is radiated from some source»

[antithetic actual predicates (rhemes)] <the absence of language> vs. <the thought at 
the forehead>; <deep water’s coldness> vs. <blood’s heat>; <water & fog> vs. <blood & 
vein & body>; <the existence «through the looking-glass»> = <the imperceptible appari-
tion> vs. <vitality & joy>

Such draft of soliloquy would add the counterpoint to the verse in proper sense as a 
performer’s inner monologue added to the pronounced cues. This draft delineates situa-
tion with the manifested and latent conflicts. The first consists in the contradiction of the 
somber past and the «joyous» future. The very fact of «sudden» & «wondrous» transition 
entails the conclusion as to TRANSFIGURATION contradiction. Besides, the motif of 
RESURRECTION is visible as it goes about the transition from «cold water» to «hot 
blood». The latent conflict presupposes in its turn the antonymous conjectures to the men-
tioned predicates. In particular the «watery» attributes of the past before the wonder refer 
to the presence of some other qualities still to be sought for. It implies the necessity of the 
overt transition that has been rooted within the former existence.
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The transformation of a verse to soliloquy is similar to the so called declamations – the 
manner of performance of the baroque epoch when the lines were distributed among the 
readers. In difference to this manner the inner monologues are added to the poet’s own 
words disclosing thus the latent contradictions represented with the inferred counterpoint. 
Lyrical work always refers to some alien and different, to the otherness that is not mani-
fested within the poetical lines. It is not only within the personal dimension of alien voices 
of soliloquy that such otherness reveals itself. In particular it refers to latent collisions as 
the invisible textual integrative power (as the action for drama) representing the problem 
that the lyrical verse deals with. Lyrical lines are written as the objections in a discussion. 
The latent refutation of antitheses is the foundation of lyrical integration. Lyrical text can 
be said to be integrated with its own implications so that the formation of inferences and 
textual integration go here side by side. When an image is mentioned in a lyrical line then 
another antonymous antithetic image is implied to be denied and rejected belonging to the 
latent background. Thus a kind of counterpoint appears that constantly accompanies the 
mentioned words. Therefore latent alternative has for lyrics the same meaning as action for 
drama so that lyrics can be said become polemics. Each lyrical work implies polemics. Lyr-
ics conceived as polemics can therefore be represented as a chamber theatre. In particular 
in invites a reader for contest, and in this participation its performable nature becomes 
revealed. To comprehend a lyrical work adequately a reader must behave as the performer 
suggesting his or her own responses. Lyrical work behaves as a drama without action. It 
imposes upon a reader its particular vision instead of compelling to action. Therefore lyri-
cal poem presupposes the comprehensible attitude towards its contents and the resistance 
to what has been suggested. A reader is invited to take part in polemical contest. It is 
things and images that become dramatis personae without being specially personified.

Thus a paradoxical contemplative participation arises presupposing the disputable top-
ics to be displayed in imaginative space. It is this paradox that builds up the foundation of 
lyrical imaginative theatre. A special case of such paradox is another contradictory combi-
nation of solitary play that takes place in lyrical imaginative space. Although play presup-
poses the involvement of the participants’ community it is the sole addressee’s imagination 
where such theatrical treatment of lyrics is carried out. It can be exemplified with the 
following lines by the Ukrainian poet V. Svidzynski «The red, yellow and green glitter» 
(В. Свідзинський «Червоний, жовтий і зелений блиск …» 12. 1937).

<Там, в високих вікнах / Тонкі завіси мгліють прозористо, / Електрика повніє 
(There, in the high windows / the thin curtains are shimmering transparently / and elec-
tricity fills up)

→ «the curtains conceal the depth» [→ the image of a cave with shadows]
– і рослини / Широкий лист підносять загадково> (and the plants / Heave their 

broad leaves enigmatically)
→ «the plants pose the puzzles» [→ conjectures about the dramatic events taking place 

behind the curtains]
[antithetic predicates] <leaves> vs. <curtains>
The cited fragment already introduces the hints to some mystery that can compose an 

inner monologue of a possible performer. The contradiction between the visible scenery 
and the latent risks becomes apparent. The poet has managed to recognize in the contem-
porary urban architecture the features substantiating the same images that had been once 
produced in the known simile of the shadows on the wall of a cave. It is interesting that 
just the plants’ leaves are «entrusted» by the poet to betray the mystery and point to the 
puzzle in opposite to curtains concealing it. The motif of JEOPARDY and the sentiment 
of ANXIETY are obviously implied with these details. Lyrical details refer to the eventual 
deeds concealed behind the blinds in the windows.

Thus one can come to the conclusion that lyrical verses can be conceived as the scripts 
for a particular kind of scenic performance. The polemical nature of lyrics presupposes the 
necessity of inferential counterpoint that would be confronted to the manifested lines of 

http://www.etnolog.org.ua

І
Свідзинський «Червоний, жовтий і зелений блиск

І
Свідзинський «Червоний, жовтий і зелений блиск

<Там, в високих вікнахІ<Там, в високих вікнах
(There, in the high windowsІ(There, in the high windows
tricity fills up) Іtricity fills up)

 «the curtains conceal the depth» [І «the curtains conceal the depth» [
/ І/ Широкий лист підносять загадково> І Широкий лист підносять загадково> 

broad leaves enigmatically)Іbroad leaves enigmatically)І «the plants pose the puzzles» [І «the plants pose the puzzles» [

М
Thus a paradoxical contemplative participation arises presupposing the disputable top

М
Thus a paradoxical contemplative participation arises presupposing the disputable top

ics to be displayed in imaginative space. It is this paradox that builds up the foundation of 

М
ics to be displayed in imaginative space. It is this paradox that builds up the foundation of 

special case of such paradox is another contradictory combi

М
special case of such paradox is another contradictory combi

nation of solitary play that takes place in lyrical imaginative space. Although play presup

М
nation of solitary play that takes place in lyrical imaginative space. Although play presup
poses the involvement of the participants’ community it is the sole addressee’s imagination 

М
poses the involvement of the participants’ community it is the sole addressee’s imagination 
where such theatrical treatment of lyrics is carried out. It can be exemplified with the Мwhere such theatrical treatment of lyrics is carried out. It can be exemplified with the 
following lines by the Ukrainian poet V.Мfollowing lines by the Ukrainian poet V. Svidzynski «The red, yellow and green glitter» МSvidzynski «The red, yellow and green glitter» 

Свідзинський «Червоний, жовтий і зелений блискМСвідзинський «Червоний, жовтий і зелений блиск
<Там, в високих вікнахМ<Там, в високих вікнах /М/ Тонкі завіси мгліють прозористо,М Тонкі завіси мгліють прозористо,

(There, in the high windowsМ(There, in the high windows /М/ the thin curtains are shimmering transparentlyМ the thin curtains are shimmering transparently

 «the curtains conceal the depth» [М «the curtains conceal the depth» [
 Широкий лист підносять загадково> М Широкий лист підносять загадково> 

Ф
in invites a reader for contest, and in this participation its performable nature becomes 

Ф
in invites a reader for contest, and in this participation its performable nature becomes 
revealed. To comprehend a lyrical work adequately a reader must behave as the performer 

Ф
revealed. To comprehend a lyrical work adequately a reader must behave as the performer 
suggesting his or her own responses. Lyrical work behaves as a drama without action. It 

Ф
suggesting his or her own responses. Lyrical work behaves as a drama without action. It 
imposes upon a reader its particular vision instead of compelling to action. Therefore lyri

Ф
imposes upon a reader its particular vision instead of compelling to action. Therefore lyri
cal poem presupposes the comprehensible attitude towards its contents and the resistance 

Ф
cal poem presupposes the comprehensible attitude towards its contents and the resistance 

reader is invited to take part in polemical contest. It is Фreader is invited to take part in polemical contest. It is 
things and images that become dramatis personae without being specially personified.Фthings and images that become dramatis personae without being specially personified.

Thus a paradoxical contemplative participation arises presupposing the disputable topФThus a paradoxical contemplative participation arises presupposing the disputable top
ics to be displayed in imaginative space. It is this paradox that builds up the foundation of Фics to be displayed in imaginative space. It is this paradox that builds up the foundation of 

special case of such paradox is another contradictory combiФspecial case of such paradox is another contradictory combi
nation of solitary play that takes place in lyrical imaginative space. Although play presupФnation of solitary play that takes place in lyrical imaginative space. Although play presup
poses the involvement of the participants’ community it is the sole addressee’s imagination Фposes the involvement of the participants’ community it is the sole addressee’s imagination 
where such theatrical treatment of lyrics is carried out. It can be exemplified with the Фwhere such theatrical treatment of lyrics is carried out. It can be exemplified with the 

Е
latent background. Thus a kind of counterpoint appears that constantly accompanies the 

Е
latent background. Thus a kind of counterpoint appears that constantly accompanies the 
mentioned words. Therefore latent alternative has for lyrics the same meaning as action for 

Е
mentioned words. Therefore latent alternative has for lyrics the same meaning as action for 

polemics. Each lyrical work implies polemics. Lyr

Е
polemics. Each lyrical work implies polemics. Lyr

ics conceived as polemics can therefore be represented as a chamber theatre. In particular Еics conceived as polemics can therefore be represented as a chamber theatre. In particular 
in invites a reader for contest, and in this participation its performable nature becomes Еin invites a reader for contest, and in this participation its performable nature becomes 
revealed. To comprehend a lyrical work adequately a reader must behave as the performer Еrevealed. To comprehend a lyrical work adequately a reader must behave as the performer 
suggesting his or her own responses. Lyrical work behaves as a drama without action. It Еsuggesting his or her own responses. Lyrical work behaves as a drama without action. It 
imposes upon a reader its particular vision instead of compelling to action. Therefore lyriЕimposes upon a reader its particular vision instead of compelling to action. Therefore lyri
cal poem presupposes the comprehensible attitude towards its contents and the resistance Еcal poem presupposes the comprehensible attitude towards its contents and the resistance 

reader is invited to take part in polemical contest. It is Еreader is invited to take part in polemical contest. It is 



230    

a verse as a background. Such counterpoint would play the role of an inner monologue for 
the performer of a dramatic role. In lyrics the circumscriptions of details promote artistic 
abstractions with designating typical poetic motifs. Periphrastic descriptions become the 
vehicles of delineating conflicts as the core of lyrical situation. The disclosure of such con-
flicts gives the prerequisites for performing lyrical verses at stage.
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сор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії імені М.Ісор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії імені М.

С.ІС.

М
– доктор мистецтвознавства, професор Київського на

М
– доктор мистецтвознавства, професор Київського на

ціонального університету культури і мистецтв, член Національної спілки компози

М
ціонального університету культури і мистецтв, член Національної спілки компози

ЗІНКІВ Ірина Ярославівна

М
ЗІНКІВ Ірина Ярославівна – доктор мистецтвознавства, професор Львівської націо

М
– доктор мистецтвознавства, професор Львівської націо

нальної музичної академії ім.

М
нальної музичної академії ім. М.

М
М. Лисенка, член Національної спілки композиторів 

М
Лисенка, член Національної спілки композиторів 

КАЛЕНИЧЕНКО Анатолій ПавловичМКАЛЕНИЧЕНКО Анатолій ПавловичМ– кандидат мистецтвознавства, старший науМ– кандидат мистецтвознавства, старший нау
ковий співробітник, в. Мковий співробітник, в. о. завідувача відділу музикознавства Інституту мистецтвозМо. завідувача відділу музикознавства Інституту мистецтвоз
навства, фольклористики та етнології ім.Мнавства, фольклористики та етнології ім.
Національної спілки композиторів України.МНаціональної спілки композиторів України.

КАШКАДАМОВА Наталія БорисівнаМКАШКАДАМОВА Наталія Борисівна
ської національної музичної академії ім.Мської національної музичної академії ім.
товариства імені Шевченка, член Національної спілки композиторів України.Мтовариства імені Шевченка, член Національної спілки композиторів України.

Ф
– кандидат мистецтвознавства, викладач Львівської націо

Ф
– кандидат мистецтвознавства, викладач Львівської націо

Лисенка.

Ф
Лисенка.

ГРАБОВСЬКИЙ Володимир Семенович

Ф
ГРАБОВСЬКИЙ Володимир Семенович – музикознавець, викладач Дрогобицького 

Ф
– музикознавець, викладач Дрогобицького 

Барвінського, член Національної спілки композиторів 

Ф
Барвінського, член Національної спілки композиторів 

– доктор мистецтвознавства, професор Київського наФ– доктор мистецтвознавства, професор Київського на
ціонального університету культури і мистецтв, член Національної спілки композиФціонального університету культури і мистецтв, член Національної спілки компози

– доктор мистецтвознавства, професор Львівської націоФ– доктор мистецтвознавства, професор Львівської націо
Лисенка, член Національної спілки композиторів ФЛисенка, член Національної спілки композиторів 

Е
– народний артист України, диригент Національної опе

Е
– народний артист України, диригент Національної опе

ри України, професор Національної музичної академії України імені

Е
ри України, професор Національної музичної академії України імені
ковського, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член НаЕковського, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член На

– кандидат мистецтвознавства, викладач Львівської націоЕ– кандидат мистецтвознавства, викладач Львівської націо

– музикознавець, викладач Дрогобицького Е– музикознавець, викладач Дрогобицького 
Барвінського, член Національної спілки композиторів ЕБарвінського, член Національної спілки композиторів 
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КУШНІРУК Ольга Панасівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національної спілки 
композиторів України.

ЛЕТИЧЕВСЬКА Оксана Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, молодший на-
уковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 

НІМИЛОВИЧ Олександра Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент Дро-
гобицького педагогічного університету імені Івана Франка, член Національної 
спілки композиторів України.

ПАРХОМЕНКО Лю Олександрівна – доктор мистецтво знавства, провідний науко-
вий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, лауреат премії імені 
М. В. Лисенка, член Національної спілки композиторів України.

РЕВУЦЬКИЙ Тарас Георгієвич – лікар, керівник напрямку регіональних прода-
жів медичного страхування, член волонтерської групи, правнук композитора 
Л. Ревуцького. 

СІКОРСЬКА Ірина Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національної спілки 
композиторів України. 

ТАРАНЧЕНКО Олена Георгіївна – кандидат мистецтвознавства, професор Націо-
нальної музичної академії України імені П. І. Чайковського, член Національної 
спілки композиторів України.

ТЕРЕЩЕНКО Алла Костянтинівна – доктор мистецтвознавства, член-кореспондент 
Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України, член Національної спілки композиторів України.

ТОЛЬБА Володимир Веніамінович – співробітник Інституту електрозварювання іме-
ні Євгена Патона НАН України. Син диригента Веніаміна Тольби.

ФІЛЬЦ Богдана Михайлівна –  кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мис-
тецтв, лауреат премії імені М. В. Лисенка, лауреат премії імені В. С. Косенка, 
член Національної спілки композиторів України.

ШЕРЕМЕТА Ірина Василівна – провідний мистецтвознавець відділу музикознавства 
Інституту мистецтво знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України.

ЮДКІН-РІПУН Ігор Миколайович – доктор мистецтвознавства, завідувач відділу 
театрознавства і культурології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.
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Патона НАН України. Син диригента Веніаміна Тольби.

ФІЛЬЦ Богдана МихайлівнаІФІЛЬЦ Богдана Михайлівна
тецтв, лауреат премії імені М.Ітецтв, лауреат премії імені М.
член Національної спілки композиторів України.Ічлен Національної спілки композиторів України.

ШЕРЕМЕТА Ірина ВасилівнаІШЕРЕМЕТА Ірина Василівна
Інституту мистецтвоІІнституту мистецтвознаІзнавства, фольклористики та етнології ім.Івства, фольклористики та етнології ім.
НАН України. ІНАН України. І Ігор Миколайович І Ігор Миколайович 

М
нальної музичної академії України імені

М
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спілки композиторів України.

ТЕРЕЩЕНКО Алла Костянтинівна

М
ТЕРЕЩЕНКО Алла Костянтинівна – доктор мистецтвознавства, член-кореспондент 

М
– доктор мистецтвознавства, член-кореспондент 

Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інсти

М
Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інсти
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.

М
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
України, член Національної спілки композиторів України.

М
України, член Національної спілки композиторів України.

ТОЛЬБА Володимир ВеніаміновичМТОЛЬБА Володимир Веніамінович – співробітник Інституту електрозварювання імеМ– співробітник Інституту електрозварювання іме
Патона НАН України. Син диригента Веніаміна Тольби.МПатона НАН України. Син диригента Веніаміна Тольби.

ФІЛЬЦ Богдана МихайлівнаМФІЛЬЦ Богдана Михайлівна –  кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мисМ–  кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мис
тецтв, лауреат премії імені М.Мтецтв, лауреат премії імені М. В.МВ.
член Національної спілки композиторів України.Мчлен Національної спілки композиторів України.

ШЕРЕМЕТА Ірина ВасилівнаМШЕРЕМЕТА Ірина Василівна
вства, фольклористики та етнології ім.Мвства, фольклористики та етнології ім.

Ф
– кандидат мистецтвознавства, старший науковий 

Ф
– кандидат мистецтвознавства, старший науковий 

співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористи

Ф
співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористи

Рильського НАН України, член Національної спілки 

Ф
Рильського НАН України, член Національної спілки 

ТАРАНЧЕНКО Олена Георгіївна ФТАРАНЧЕНКО Олена Георгіївна – кандидат мистецтвознавства, професор НаціоФ– кандидат мистецтвознавства, професор Націо
нальної музичної академії України іменіФнальної музичної академії України імені П.ФП. І. Чайковського, член Національної ФІ. Чайковського, член Національної 

– доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Ф– доктор мистецтвознавства, член-кореспондент 
Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник ІнстиФНаціональної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інсти
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.Фтуту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
України, член Національної спілки композиторів України.ФУкраїни, член Національної спілки композиторів України.

Е
Рильського НАН України, лауреат премії імені 

Е
Рильського НАН України, лауреат премії імені 

Лисенка, член Національної спілки композиторів України.

Е
Лисенка, член Національної спілки композиторів України.

– лікар, керівник напрямку регіональних прода

Е
– лікар, керівник напрямку регіональних прода

жів медичного страхування, член волонтерської групи, правнук композитора Ежів медичного страхування, член волонтерської групи, правнук композитора 

– кандидат мистецтвознавства, старший науковий Е– кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористиЕспівробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористи

Рильського НАН України, член Національної спілки ЕРильського НАН України, член Національної спілки 

– кандидат мистецтвознавства, професор НаціоЕ– кандидат мистецтвознавства, професор Націо
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Вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал  
«Українське мистецтвознавство»

Оформлення 
Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, 

а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman, ке-
глем 14 (малюнки, таблиці теж кеглем 14) з інтервалом 1,5 без переносів. Сторінки 
обов’язково мають бути пронумерованими (унизу сторінки, праворуч). 

Розміри полів: 
– ліве – 30 мм; 
– праве – 15 мм; 
– верхнє – 20 мм; 
– нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково подаються:
– розгорнуте резюме обсягом 2 сторінки (українською та англій-

ською мовами);
– коротка анотація (українською, російською та англійською мова-

ми);
– ключові слова (українською, російською та англійською мовами);
– інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), 

вчене звання (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), 
електронна адреса, коло наукових зацікавлень;

– література, оформлена згідно з вимогами ВАКу (див.: Введення 
в дію нового стандарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84. Нові правила бі-
бліографічного опису. http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).

– рецензія з підписом рецензента.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного 
правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, правильність написан-
ня власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та висно-
вки повну відповідальність несе автор (автори).

Докладніше див. http://um.etnolog.org.ua

* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкований аркуш.

http://www.etnolog.org.ua
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