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УДК 78.03(477):316.347 Лідія Корній  
(Київ)

ПРОБЛЕМА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розглядаються теоретичні питання проблеми етнонаціональної ідентичності, а та-
кож її специфіка на різних етапах історії української музики.

Ключові слова: глобалізація, етнічна й національна ідентичність, модель національного 
стилю.

Theoretical issues of the problem of ethno-national identity, as well as its specificity at different 
stages of the history of Ukrainian music are considered in the article.

Keywords: globalization, ethnic and national identity, the model of national style.

Значні зміни в суспільно-політичній та економічній сферах відбулися у всесвіт-
ньому масштабі в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., а саме: зросла взаємоза-
лежність країн і народів, формується спільний інформаційний простір. Це спричи-
нило процеси глобалізації, що охопили різні сфери суспільного і культурного життя. 
Вони позначилися й на культурі, зокрема на мистецтві. Процеси глобалізації ніве-
люють важливу для більшості людей етнічну, національну, державну та релігійну 
ідентичності. 

Як зазначає філософ М. Козловець, на початок ХХІ ст. виникла сила «супроти-
ву масовій уніфікації, і цією силою є власне ідентичність» [12, с. 6]. Глобалізація 
та ідентичність, на думку іспанського соціолога М. Кастельса, «є двома силами, що 
структурують новий світ, який саме народжується» 1.

Питанням національної ідентичності присвячено багато зарубіжних і вітчизняних 
праць у галузі філософії, психології, соціології, етнології. Національна ідентичність 
має складну структуру: однією з її складових є культурна ідентичність, яка полягає 
в усвідомленому віднесенні індивіда або групи індивідів до певної культури, сповід-
ування її цінностей, принципів, норм поведінки, які їй властиві. Зародження і роз-
виток кожної культури відбуваються в конкретних історичних середовищах, з якими 
пов’язана самобутність та специфічність культурної ідентичності. Так, сучасні бри-
танські дослідники проблем національної ідентичності та нації Ентон Сміт і Монсер-
рат Гібернау дають тлумачення національної ідентичності передусім як ідентичності 
культурної. Для них ця ідентичність є особливо важливою при характеристиці нації. 
М. Гібернау зазначає, що «властива нації окрема культура вирізняє її з-поміж решти 
інших націй і править за її презентаційну картку в міжнародній спільноті» [6, c. 26]. 
Про це писав і Е. Сміт: «Саме завдяки спільній неповторній культурі ми спроможні 
дізнатися “хто ми такі” в сучасному світі. Наново відкривши ту культуру, ми “наново 
відкриваємо” себе, своє “автентичне Я”» [24, c. 27]. 

Невід’ємним компонентом культури є музична творчість, яка, за Г. Орловим, 
пов’язана з внутрішнім світом індивідуумів, сприяє консолідації спільноти на чуттє-
вому рівні. Тому музика є важливим культурним ресурсом у процесах ідентифікації 
етносу, нації. 

Проблема національної ідентичності в українській музиці у музикознавчих працях 
ще не посіла належного місця. Винятком є розвідка М. Ярко, яка, розглядаючи пара-
дигму етнонаціональної ідентичності музичної творчості, зосереджується на розкрит-
ті загальних тенденцій використання фольклору в українській музичній творчості 
ХІХ – початку ХХ ст. [29]. 

У нашій статті здійснено спробу розкрити витоки і розвиток національної ідентич-
ності в українській музиці на різних історичних етапах.
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Етнонаціональна ідентичність проявляється в музичному фольклорі та у професій-
ній музиці. Народна музична творчість, як і народна культура загалом, є важливим 
чинником творення етнічної та національної ідентичності. У професійній музиці, яка 
розвивається в діалозі з музичним фольклором, митці можуть несвідомо або свідомо 
досягти етнонаціональної ідентичності.

Етнонаціональна ідентичність професійної музичної творчості, за нашим визна-
ченням, – це створення самобутності в музичному мистецтві шляхом інтерпретацій 
народнопісенних цінностей і поява таких емоційно-образних, змістових та виразових 
ознак, які відрізняють «своє» національне від іншого – «чужого». Складовими ет-
нонаціональної ідентичності професійної музичної творчості є національна менталь-
ність, національний характер, національна свідомість, національна самобутність му-
зичної мови, національний стиль, національна модель історичних стилів. 

Етнонаціональна ідентичність музичного мистецтва зумовлена не тільки звертан-
ням до фольклорних джерел. Значну роль відіграє також діалог «чужого» і «свого» 
на рівні творчості одного композитора або музичного стилю певної епохи, який зу-
мовлює вироблення «свого», що відрізняється від «чужого», і таким чином музика 
набуває ознак національної ідентичності. 

Початки формування національних ознак у західноєвропейській професійній му-
зиці дослідники відносять переважно до епохи Ренесансу. На думку американського 
музикознавця Пола Г. Ланга, в епоху Ренесансу зароджується національна ідея, поява 
гуманізму в Італії пов’язана з виникненням національної самосвідомості [30, р. 170]. 
На цю добу припадає також формування національних держав, і цим зумовлене за-
гальне зростання патріотичної свідомості. Створюється література національними мо-
вами при ще досить стійкій традиції використання спільної латинської мови в като-
лицькому світі, а в православному – грецької і церковнослов’янської. Однак у період 
ХV–ХVІІІ ст. національної своєрідності мистецтва як естетико-художньої проблеми 
ще не існувало.

Після Великої французької революції проблема національного в мистецтві вихо-
дить на перший план. Українські історики музики М. Грінченко, А. Ольховський, 
О. Шреєр-Ткаченко, а також автори колективної «Історії української музики» ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України відзначають ознаки національної самобутності 
української музики, починаючи з ХІХ ст.

На появу етнонаціональної ідентичності в українській музиці впливали два чин-
ники: національна ментальність і культурні контакти, а в результаті – адаптація 
інонаціональних досягнень і генерація «своїх» ознак. Помітну роль відігравали й су-
спільно-історична та культурна ситуації, які стимулювали прагнення митців досягати 
«свого» в музиці.

Національна ментальність формується на ранній стадії етногенезу. Філософ Вік-
торія Храмова зазначає, що на перших етапах формування етносу створюються 
«психоповедінкові архетипи». Хоча вони в історичному процесі змінювалися, про-
те «зберігався певний психоповедінковий інваріант, що виникав на спільній мовній, 
культурній та морально-етнічній основі. Він дає змогу народові зберегти собітотож-
ність у всіх історичних перипетіях… Цей інваріант і є ті важко вловні особ ливості на-
ціонального характеру, фіксовані на рівні найдавніших архетипів світосприйняття та 
поведінки, що в метафізичній площині звуться “духом нації”, “душею народу”» [27, 
с. 8–9]. На думку політолога Ігоря Поліщука, «етноси мають своє “обличчя”, сформо-
ване етногенезом, історією і культурою», виникає «певне ментальне ядро-основа, яке 
зберігається протягом усієї історії. Цьому сприяє відносна незмінність географічного, 
геополітичного, біологічного факторів» [21, с. 106].

Дослідники неодноразово відзначали, що на ментальність українців вплинула 
«кордоцентричність» їхньої психіки, і тому в українському національному характері 
значну перевагу має почуттєво-емоційний компонент» [27, с. 17]. Через те що почут-
тєва емоційність є домінантною ознакою музичного мистецтва, саме музика, мабуть, 
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найяскравіше розкривала цю ознаку української ментальності, що вплинуло на ство-
рення етнічної та національної ідентичності в музичних творах. 

Спочатку українська етнічно-національна ідентичність проявилася в музичному 
фольклорі, а згодом і в професійній музиці. Музичний фольклор був тим тезаурусом, 
який живив професійну музику на різних історичних етапах, надаючи їй національ-
ного забарвлення. Як слушно зазначила С. Грица, фольклор став «фактором етнічної 
консолідації» <...> об’єднав різні сфери людського життя – виробництво, сімейний, 
громадський побут в Україні, діяв подібно до водних артерій землі, без яких не-
можливим був би розвиток національної культури. На всіх етапах її пробудження та 
оновлення до нього звертались як до своєрідного генофонду нації» [7, с. 164].

Уже в давніх племенах, які жили на одній території і спілкувалися однією мовою, 
сповідували спільну релігію, витворилися такі ознаки творчості, які не щезали, а пе-
редавалися від покоління до покоління. Це стосується й племен протоукраїнського 
етносу (дуліби, поляни, волиняни, деревляни, сіверяни та ін.), який витворив цілий 
комплекс обрядового фольклору, пов’язаного з язичництвом. Побутуючи в усній фор-
мі, він не зник, а його відгомін дійшов до нашого часу. Саме цей пласт музичного 
фольклору міг бути чинником для консолідації племен. Він продовжував існувати й 
після запровадження в Русі-Україні християнства і сприяв консолідації українського 
етносу, надавав йому ідентичності.

Календарно-обрядова творчість, на думку С. Грици, «вказує на єдність етногенезу 
всіх етнографічних груп України і найкраще зберігається у західних регіонах, де 
найкраще затрималися пережитки патріархальних відносин» [7, с. 152]. Хоч із часом 
колишня сакральність календарної обрядовості втрачалася, проте в трансформовано-
му вигляді землеробсько-календарний цикл пісень став складовою частиною життя 
українців різних поколінь.

У процесах етнічної та національної консолідації значну роль відіграє епос, у яко-
му зберігається пам’ять народу про історичне минуле. Найдавнішим епосом, що виник 
на праукраїнській території, були билини. У Південній Русі через несприятливі іс-
торичні обставини вони, на жаль, не збереглися. Саме билини, які спочатку виникли 
в Києві й Чернігові, були музично-культурним явищем праукраїнської етнічної спіль-
ноти русь, що сформувалася в Середній Наддніпрянщині як результаті консолідації 
східнослов’янських племен (полян, деревлян та чернігівської частини сіверян). 

З билинами генетично пов’язаний козацький епос – думи та історичні пісні, що 
виникли в Україні в ХVІ–ХVІІ ст. Саме в цей період козацьких повстань під прово-
дом Богдана Хмельницького, за визначенням М. Грушевського, закладався фундамент 
української нації [8, с. 6–7]. На думку іншого українського історика – В. Липинсько-
го, завершення козацького повстання «створило підстави для існування української 
нації протягом наступних століть» 2.

Створенню етнонаціональної ідентичності сприяли фольклорні жанри – думи, істо-
ричні пісні, танці (гопак, козак), а також гра на кобзі, бандурі, що були невід’ємною 
частиною життя козаків. Носії творів – кобзарі й лірники – зберігали цей народний 
скарб упродовж століть, і тільки в ХІХ ст. він був зафіксований. Кобзарі, виконуючи 
думи та історичні пісні в народному сере довищі, пробуджували національну свідо-
мість українців і робили свій внесок у консолідацію української етнічної нації.

У думах, історичних піснях та козацьких танцях увиразнилися особливості укра-
їнського національного характеру, що проявлялося в героїчних, лірично-епічних та 
жартівливих образах. У них сформувалася музична інтонаційність, яка вплинула на 
українську професійну музику ХІХ–ХХІ ст.

Набуття українською професійною музикою етнонаціональної ідентичності було 
тривалим процесом, і кожний з його етапів мав свою специфіку. 

У ХІ–ХVІІІ ст. українська професійна музика була представлена в основному бого-
службовими церковними жанрами. На цьому етапі спостерігалося засвоєння «чужої» 
культури. Дослідники відзначають загалом вектор культурної орієнтації українських 
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творців церковної музики. Однак є підстави вважати, що поряд із засвоєнням «чужо-
го», спочатку стихійно, не усвідомлено, виникали й певні ознаки «свого».

У період так званої Княжої доби, у зв’язку з прийняттям християнства, Русь-
Україна запозичила у Візантії та Болгарії все необхідне для функціонування нової 
релігії, зокрема й щодо церковного монодичного (унісонного) співу. Яким же чином, 
разом із засвоєнням греко-болгарських церковних здобутків, могли виникати певні 
ознаки «свого» в давньоруському співі? 

Передумовою появи цих ознак на початковому етапі могло бути усне поширен-
ня монодичного співу, запозиченого від грецьких і болгарських церковних діячів, 
а також спосіб запису піснеспівів ідеографічною невменною нотацією. У цій нотації 
мелодичний зміст піснеспівів упродовж ХІ–ХVІ ст. умовно відтворювали спеціальни-
ми знаками (знаменами). Піснеспів передавався від керівника хору до півчих. Через 
те що знаменна нотація була розрахована на запам’ятовування і на усну передачу 
піснеспівів, поки що не вдається здійснити їх розшифрування. Тому під час запо-
зичення грецьких або болгарських піснеспівів давньоруською церковною практикою 
могли вноситися зміни в їхню мелодику, що й позначалося на давньоруській нотації, 
названої дослідниками знаменною, або кулизм’яною. 

До запровадження церковної музики в Києві Русь-Україна вже мала великі над-
бання музичного фольклору, і це не могло не вплинути на богослужбовий спів. Тим 
більше, що він записувався невменною нотацією, у якій значну роль відігравало усне 
запам’ятовування з можливими елементами імпровізації. При порівнянні дослідни-
ками (М. Успенським, Р. Палікаровою-Вердейль та ін.) піснеспівів грецького і дав-
ньоруського походження (з грецькими та церковнослов’янськими текстами на ті самі 
слова), а також знаків палеовізантійської та знаменної систем, виявилося, що за наяв-
ності спільних рис спостерігається й певна самостійність. І. Гарднер із цього приводу 
пише, що через «відмінності графіки окремих подібних знамен можна дійти висновку, 
що й мелодична форма слов’янської [давньоруської. – Л. К.] версії повинна була, яки-
мось чином, відрізнятися від грецької» [4, с. 278]. Окрім того, у Києві з’явилися на-
співи з місцевим текстом. Як засвідчив «Києво-Печерський патерик», у Києві церков-
ний співець Григорій писав піснеспіви, присвячені пам’яті ігумена Києво-Печерського 
монастиря Феодосія Печерського, київського князя Володимира Святославича. Це 
дає підстави вважати, що в Києві виник старокиївський богослужбовий спів як етно-
регіональний варіант православного співу християнської церкви.

Церковна монодія в Україні функціонувала і в наступні періоди – до ХVІІІ ст. 
включно. Порівняння піснеспівів на той самий вербальний текст у рукописах ХІІ–
ХVІІ ст. виявило, що в ході історичного розвитку в українській церковно-співацькій 
культурі виникали нові піснеспіви на традиційні вербальні тексти іншого мелодич-
ного змісту. Тобто, при опорі на візантійські традиції формувалася «своя» церковно-
співацька гілка монодичного співу [13].

Поряд з використанням монодії, з кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. в українських 
церквах запровадили багатоголосний партесний спів, який репрезентує українське 
музичне бароко. На цьому етапі в Україні суттєво реформувалася культура, помітною 
стала її зорієнтованість у бік «латинської» культури. Сучасна дослідниця Н. Яковен-
ко вважає, що в цей час відбулася «культурна революція», пов’язана з відходом від 
середньовічного світогляду й формуванням гуманістичного. Те, що в країнах Європи 
зазнавало змін упродовж ХV–ХVІ ст., в Україні змінилося протягом кінця ХVІ – се-
редини ХVІІ ст.

Поряд з орієнтацією на «латинську» культуру відбувалися й процеси конфесіона-
лізації – кожна церква (православна, католицька) змагалася за душі вірних, тобто 
активізувався процес, за словами Н. Яковенко, «націоналізації» церковного простору 
[28, с. 285–286]. В умовах релігійного протистояння католиків і православних укра-
їнська православна церква хотіла, щоби музика в її храмах не поступалася католиць-
кій, яка залучала орган. Православна церква не використовувала органа, але запро-
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вадила багатоголосний (шести-, восьми-, дванадцяти-, шістнадцятиголосний і навіть 
двадцятичотириголосний) спів концертуючого стилю (партесні концерти). На відміну 
від монодії, для якої був притаманний нерозривний зв’язок вербального і музичного 
начал, піснеспіви були, по суті, «співаними молитвами», у партесних творах музичне 
начало набуло автономії, і музичними засобами композитори створювали велично-
святкові, сумно-ліричні образно-емоційні стани. 

Дослідники вже звертали увагу на рецепційні тенденції в партесних творах західно-
європейської та польської хорової музики на релігійні тексти (Андреа та Джовані 
Габрієлі, Г. Шютц, М. Зеленський, М. Мільчевський та ін.) [5], але, попри зв’язки з 
«латинським» хоровим концертуючим стилем, партесний концерт відзначається само-
бутністю. На думку російського музикознавця Ю. Келдиша, він не має точної анало-
гії в польській і західноєвропейській бароковій музиці [11, с. 101]. Творці партесної 
музики по-своєму перевтілювали музичну техніку «латинського» хорового концерту. 
У партесних концертах простежуються зв’язки з українськими музичними джерела-
ми: церковною монодією, кантами, зрідка – з народнопісенними зразками. Видатний 
творець партесної музики та її теоретик Микола Дилецький у своєму трактаті – «Гра-
матиці» – пропонував композиторам використовувати в партесних творах світські 
мелодії, можливо, народні: «І то не послідній способ до композиції, когда не тілько 
церковную, але і свіцькою якую пісеньку в голосі жалобном, альбо ли і в веселом 
будет что, прекладаю на церковную, албо ведлуг оної покладаю фантазію церков-
ную» [9, с. 25]. У «Граматиці» М. Дилецький наводить приклад українського танцю 
з гопачковим ритмом. Таке оновлення партесних творів інтонаційністю світських пі-
сень простежується і в його творах. У п’ятому розділі композиції «Воскресенський 
канон» М. Дилецького на церковні слова «люди божии святии» виразно відчутні 
інтонації української народної пісні «Дівка в сінях стояла». Такі факти свідчать про 
зародження  тенденції до зближення церковної музики зі світськими жанрами, що 
надавало їй самобутніх рис.

Виразніше, аніж у партесному концерті, етнонаціональна ідентичність проступає 
в класичному хоровому стилі другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.: у духовних 
творах А. Рачинського, М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, що представ-
ляють новий етап розвитку української духовної музики. У їхній творчості яскраво 
виявилася їхня індивідуальність. Вони долучилися також до здобутків «латинської» 
хорової музики, переважно італійської, з якою М. Березовський і Д. Бортнянський 
близько ознайомилися в Італії.

Автори нового хорового стилю частіше зверталися до українських народнопісенних 
джерел, хоча на цьому етапі це ще було спорадичним явищем. Вони навіть писали хо-
рові фуги (як частини хорових концертів) на музичні теми, позначені впливом укра-
їнського фольклору. У музиці цих композиторів простежуються еволюційні тенденції 
у створенні національно ідентичного. Порівно з попередніми періодами духовної му-
зики, у творчості композиторів класичного стилю віддзеркалилася їхня національна 
ментальність. Це яскраво відбилося в ліричних сторінках їхньої музики: у характері 
ліризму, якому притаманна емоційна чуттєвість, сердечність. Якщо в ХІХ ст. в Росії 
музику Д. Бортнянського критикували за італійські впливи, то в Україні її сприйма-
ли як свою. Михайло Вербицький у 60-х роках ХІХ ст. писав, що Д. Бортнянський 
«є в українців, тим, ким у Західній Європі є Моцарт і Гайдн» [3]. Станіслав Люд-
кевич уперше писав про українські національні риси в музиці Д. Бортнянського і за-
значив, що митець підняв вокальний стиль a capella «до можливих границь техніки, 
до особливого розквіту оригінальності та встиг накласти на нього також очевидну 
національну співочу печаль, яка зразу мусить вразити і дійсно вражає музикаль-
них чужинців як щось нове і оригінальне» [19, с. 317–318]. Оригінальність музики 
Д. Бортнянського засвідчував і французький композитор Г. Берліоз. Почувши його 
твори в 40-х роках ХІХ ст., він відзначав: «У всіх цих творах проявляється справжнє 
релігійне почуття, а нерідко і той своєрідний, ніби містичний настрій, під впливом 
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якого слухач поринає в споглядання, сповнене проникливого екстазу. Ці твори по-
значені рідкісною майстерністю в поводженні з хоровими масами, дивовижним поєд-
нанням відтінків, повнозвучністю гармонії і, – що абсолютно дивовижно, – незвично 
вільним розміщенням голосів, явною зневагою до всіх правил, перед якими схиля-
лись як попередники, так і сучасники Бортнянського, особливо італійці, чиїм учнем 
його вважали» [2, с. 324–325].

Таким чином, українське музичне мистецтво протягом ХVІІ–ХVІІІ ст., запозичую-
чи досягнення інонаціональних культур та адаптуючи їх, виходило на рівень тогочас-
ної європейської культури. Поступово увиразнювалося «своє», яке еволюціонувало й 
досягало ознак ідентичності. 

На підхід до втілення національного в ХІХ ст. суттєво вплинули ідеї німецького 
філософа Г. Гердера, які поширилися на все європейське культурне сере довище епохи 
Романтизму. Він відзначив особливий характер кожної нації, зумовлений «народним 
духом», що зберігає сталі ознаки, незалежно від політичних обставин. За допомогою 
національної мови вони передаються від покоління до покоління в легендах, міфах, 
фольклорі. Тому, за Г. Гердером, мова, культура, зокрема фольклор, визначають на-
ціональну самобутність.

Ці ідеї підхопила епоха Романтизму, в мистецтві якої прагнення до втілення на-
ціональної неповторності через звертання до фольклору є однією з визначальних тен-
денцій. У ХІХ ст. в Україні, як і в інших країнах Європи, також виник інтерес до 
музичного фольклору. Про це свідчать надруковані збірники народних пісень М. Цер-
телєва, М. Максимовича, В. Залеського, А. Єдлічка, А. Коціпінського, О. Рубця, 
М. Лисенка та інших. Композитори здійснювали аранжування народних пісень і ви-
користовували їх у своїх творах. Це був важливий етап на шляху до створення на-
ціональної ідентичності в українській професійній музиці. Визначальну роль у цьому 
зіграв М. Лисенко, який свідомо прагнув досягти в музиці української етнонаціо-
нальної ідентичності й доклав для цього чимало зусиль. Усі великі здобутки М. Ли-
сенка на цьому шляху зумовлені глибоким патріотизмом митця, його національною 
свідомістю, відданістю українській справі. Композитор усвідомлював необхідність 
створення такої української музики, яка б відзначалася національною ідентичністю і 
завдяки цьому могла би стати «суб’єктом» у світовому музичному просторі. В одному 
з листів до Ф. Колесси (1896) композитор писав: «Європа зі своїм обмеженим мажо-
ром і мінором мало не все промовила вже світові у творах величних своїх геніїв, нам 
же ще, хіба, тільки між люди припадає доба з’явитись. Наша пісня в широкому світі 
європейському занадто молода, свіжа, нова, – їй належить будущина» [15, с. 258]. 

М. Лисенко, даючи в листах поради іншим композиторам, наголошував на не-
обхідності засвоєння європейського музичного досвіду й на створенні національної 
оригінальності. Він писав: «Для того, щоб краще оцінювати свою, треба добре при-
глянутись, зучити загально-європейську музику в різних її напрямах, – класичному, 
романтичному, еклектичному. Все це добре розкушувати, вивчити та й доплисти й до 
свого; оттоді зрозумієш одміни свого галуззя од загального кореня і всю красу оригі-
нальну уподобаєш» [17, с. 421].

Для М. Лисенка, як і для інших європейських композиторів-романтиків, преро-
гативою у створенні національного самобутнього була опора на музичні фольклорні 
джерела. На середину ХІХ ст. в Україні ще мало було опубліковано зразків україн-
ського музичного фольклору, не вистачало й теоретичних розробок. Композитор усві-
домлював, яким неоціненним народнопісенним скарбом володіє український народ. 
Відтак одним з особливо важливих напрямів діяльності М. Лисенка стали збирання 
і публікація народних пісень, створення їхніх аранжувань і написання теоретичних 
розвідок про народну пісню. У результаті багаторічної праці М. Лисенко записав при-
близно півтори тисячі народних пісень і здійснив понад 500 їхніх аранжувань майже 
з усіх жанрів музичного фольклору. Композитор уперше здійснив нотні записи укра-
їнського епосу – дум – від кобзаря Остапа Вересая. 
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Аранжування народних пісень стало для М. Лисенка лабораторією формування 
українського національного стилю. Велися пошуки відповідної музичної мови в опра-
цюванні народної пісні. Під час еволюції цього жанру композитор започаткував но-
вий тип аранжувань народних пісень, які сприймаються як авторські твори. По цьому 
шляху пішли його послідовники М. Леонтович, К. Стеценко, О. Кошиць, С. Людке-
вич та інші. 

Етнонаціональна ідентичність музики М. Лисенка проявилася в комплексі ідей, 
тем та образів, що представляють музичний український світ. Значну роль у цьо-
му відіграло написання композитором великої кількості (понад 90) творів на тексти 
Т. Шевченка. Уперше в його музиці набула багатогранного втілення історична (ко-
зацько-гайдамацька) тематика, до якої в українському суспільстві у другій половині 
ХІХ ст. був особливий інтерес. У творах з козацькою тематикою звучать ідея націо-
нальної волі, мотиви козацької героїки і слави, а також неволі в полоні й боротьби 
за волю, мотив зрадництва України, докір недалекоглядній політиці Богдана Хмель-
ницького. У деяких творах з такою тематикою відображена не тільки туга за минулою 
славою і героїзмом, а й віра в непереможну силу і дух українського народу (кантата 
«Б’ють пороги»). 

У героїчних, героїко-епічних, ліричних та жартівливих музичних образах компо-
зитор розкривав психологію «української душі», особливості українського характе-
ру. Деякі думки М. Лисенка в його праці «Характеристика музичних особливостей 
українських дум і пісень у виконанні Вересая» свідчать, що композитор намагався 
усвідомити психологію українців. Зокрема, він писав, що на мелодиці народних пі-
сень позначився тип українця «миролюбивого й глибокого характером, палкого й при-
страсного з природи, з естетичним почуттям і з розумом споглядальним» [18, с. 36]. 

М. Лисенко, спираючись на фольклорні джерела, уперше створив зразок яскраво 
самобутнього національного стилю в межах історичного романтичного стилю. Ця на-
ціональна самобутність виявилася не тільки у творах, які мають інтонаційну подіб-
ність із фольклором, а й в інших, які не виявляли такої ознаки. Дослідники звертали 
більшу увагу на досягнення М. Лисенка як інтерпретатора народнопісенних джерел 
і недооцінювали значну частину його композицій переважно з ліричною тематикою 
(фортепіанні, камерно-вокальні твори), які не мали прямого зв’язку з фольклором. 
У них він, адаптуючи стильові засади романтизму, створив індивідуальний стиль з 
національними колоритом. До них, зокрема, відносяться його нечисленні духовні тво-
ри: «Херувимська пісня», псалом «Камо піду от лиця твоєго, Господи», кондак «Діва 
днесь пресуществуенного раждаєт», молитва «Боже великий, єдиний». Творами на 
релігійні тексти митець розпочав новий етап розвитку української духовної музики, 
позначеної ознаками національної ідентичності.

Національна самобутність музики М. Лисенка проявилася і в жанровій специфіці. 
Творячи в типових для романтизму жанрах, композитор зумів наповнити їх новою 
національною характерністю, інтонаційністю і стилістикою, створити національні різ-
новиди романтичних жанрів (романс-дума, хорова поема, фортепіанні рапсодії), різні 
жанри національної опери (історико-героїчна народна драма, лірико-комічна опера, 
лірико-фантастична опера, камерна лірична опера, комічна опера із сатиричними ри-
сами, опера-пародія, дитяча опера). У музиці композитора з’явилася національно уви-
разнена цілісна система музичної мови (мелодика, гармонія, поліфонія), а також му-
зична форма. Усе це дає підстави дійти висновку, що в його творчості сформувалася 
українська національна модель романтичного стилю.

У націєтворчих процесах в Україні, пробудженні національної свідомості особливо 
важливим був других напрям діяльності М. Лисенка – ознайомлення слухачів Ліво-
бережної України зі скарбами української народної та професійної музики. Через 
послідовну русифікаторську політику царського самодержавства українська музика в 
містах не звучала. Долаючи заборони та переслідування, М. Лисенко майже півсто-
ліття організовував хорові концерти, концертні хорові подорожі, камерні концерти, 
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у яких брав участь і як піаніст, і як диригент. Кожний концерт Лисенка був на-
ціонально-музичним святом. Вони відбувалися в різних куточках Наддніпрянської 
України. У листі до Ганни Барвінок М. Лисенко писав: «Об’їздив усю Полтавщину і 
у Київщині був, у Черкасах та Смілі. Виїздив трохи більше як місяць. Будив  з а -
спа них  з емл як і в  п і сн ями  [розрядка наша. – Л. К.]» [16, с. 290].

Таким чином, під час створення національної ідентичності українського музичного 
мистецтва М. Лисенко своєю творчістю і багатогранною діяльністю проклав шлях 
для наступних поколінь, яким пішли його послідовники (М. Леонтович, К. Стеценко, 
С. Людкевич, О. Кошиць та ін.).

Видатний композитор, славетний диригент Олександр Кошиць, який навчався у 
школі М. Лисенка, допомагав йому в хоровій справі, писав: «Скажемо одне, що коли 
великі наші поети оперували вже готовим українським словом, то Микола Віталійо-
вич одкрив новий національний світ у широкій світовій музичній справі, і що той пре-
красний, так би мовити, ідейно-романтичний настрій суспільства на протязі більше 
півстоліття виховувався його духом і, ним натхнений, він міг поставити і дати потугу 
до вирішення тих національних ідеалів, якому ми свідками. Ім’я такої людини не на-
лежить лише історії; воно завше буде на устах кожного українця, що далі, то більше, 
в міру того, як буде зростати наша національна свідомість» [14, с. 369].

1 Подаємо за: Мартен Д. Метаморфози світу: соціологія глобалізації / Домінік Мартен, 
Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр / пер. з фр. Є. Марічева. Київ : КМ Академія, 2005. С. 14.

2 Подаємо за: Франк Е. Сисин. Українське націотворення за ранньомодерної доби: нові 
результати дослідження. Україна. Процеси націотворення / упоряд. А. Каппелер ; пер. з нім. 
Київ : K.L.C., 2011. С. 85.
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SUMMARY

The processes of globalization have spread into various spheres of social and cultural activities 
in the second half of the 20th – early 21st centuries. It has a great impact on people conscious-
ness, culture, in particular, on arts. Globalization processes are levelling ethnic, national, state 
and religious identities important for most people. That is why the issues of national identity are 
within the eyesight of philosophers, historians, sociologists and ethnologists. Scholars consider the 
problem of national identity with a focus on modern processes. Peculiar attention is paid also to 
the theoretical issues, the study of its specificity at different historical stages.

In Ukrainian musicology the research of national identity problem has not taken its proper 
place yet, although it has clearly manifested itself in both Ukrainian folklore and professional 
music and influenced the consolidation of the Ukrainian ethnic group and nation. The article is 
dedicated to some theoretical issues of the problem of ethnic and national identity. The works of 
modern scholars, in particular, the famous British nation-studiers Anthony D. Smith and Montser-
rat Guibernau are taken into account. They treat national identity above all as a cultural one. Mu-
sic is significant in its creation. It is conducive to the community consolidation on a sensuous level.

Ethno-national identity shows itself in both musical folklore and professional music. Folk mu-
sical art is an important factor in the creation of ethnic and national identity. According to our 
definition, the ethno-national identity of professional musical creation is the making of originality 
in musical art through the interpretation of folk-song values and the emergence of such emotional-
figurative, semantic and expressive features that distinguish their own national from another – 
extraneous. The components of the ethno-national identity of professional music creation include 
national mentality, national character, national consciousness, national originality of musical lan-
guage, national style and a national model of historical styles.

The emergence of the ethno-national identity in Ukrainian music has been influenced by two 
factors: national mentality and cultural contacts, and as a result, the adaptation of hetero-national 
achievements and the generation of own features. Social, historical and cultural situations are also 
important. They have stimulated artists’ aspiration for achieving their own originality in music.

The most significant stages of formation and development of ethno-national identity in Ukrai-
nian music are considered in the article. Its place within national-building processes is determined. 
The significance of ancient layers of Ukrainian musical folklore (calendar-and-ritual one and epic) 
in attaining the ethno-national identity, in the consolidation of ethnic group and nation is also 
noted. An attempt to reveal origins and advance of the ethno-national identity in Ukrainian 
professional music at different stages – in ecclesiastical genres (monody, polyphonic works of the 
17th – 18th centuries), as well as in M. Lysenko works has been made.

Keywords: globalization, ethnic and national identity, the model of national style.IM
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УДК 784.4:78.01 Михайло Хай  
 (Київ)

ТРАДИЦІЯ НА МЕЖІ ЗГАСАННЯ  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНО-СВІТОГЛЯДНОЇ ФУНКЦІЇ  

(з досвіду досліджень парадигматичної природи музичного фольклору)

Виникнення й еволюція форм музичного фольклору в Україні заклали фундаментальні 
підвалини морально-етичних і художньо-естетичних засад формування традиційної куль-
тури. Архетипи первісно-синкретичного мислення прадавніх русичів-українців, що сягають 
глибин тисячоліть, у ході еволюційного розвитку крізь катаклізми і метаморфози віків про-
несли риси етнічного звукоідеалу, який характеризує своєрідність мелосу, що типологічно 
вирізняється з-поміж мелосу інших народів-сусідів та більш віддалених етносів світу. 

Ключові слова: архетип, національний світогляд, музичний фольклор, парадигматика, ет-
нічний звукоідеал, глобалізація. 

The substantial foundations of the moral-ethical and artistic-aesthetic principles of the forma-
tion of traditional culture have been laid by the origin and development of the forms of musical 
folklore in Ukraine. The archetypes of primordial-syncretic thinking of ancient Ruthenians-Ukrai-
nians, dating from the depths of millennia, have carried the features of ethnic sound ideal through 
the cataclysms and metamorphoses of ages. The ethnic sound ideal is aimed at the description of 
the melodies originality, that differ typologically from the other neighbouring nations and more 
remote ethnoi of the world.

 Keywords: archetype, national world outlook, musical folklore, paradigmatics, ethnic sound 
ideal, globalization.

Процеси формування національного світогляду етнічних націй і народностей в 
умовах глобалізації та перманентного переростання у т. зв. «політичні національ-
ні утворення» на сьогодні переживають складну й діалектично суперечливу стадію 
перетворення. Україна як моноетнічна держава, що географічно розміщена на межі 
двох поліетнічних етносубстратів – азійського та європейського – упродовж усього 
минулого та початку нинішнього сторіччя пережила цілу низку політико-соціальних 
зрушень і катаклізмів, які вчергове поставили нашу націю на край тектонічного роз-
лому між буттям і небуттям – розчиненням у конгломераті т. зв. «політичної нації» 
всередині країни або в імперській багнюці т. зв. «міжетнічної спільноти».

Своєрідність та психологічні особливості кожного моноетнічного утворення фор-
муються на основі тільки йому властивих ментальних архетипів мислення (колектив-
не несвідоме), заснованих на множинності віками сформованих історико-етнографіч-
них, мітологічних, релігійних, ідеологічних, а отже, і політичних ознак розвитку, 
які природно тяжіють до прикінцевого об’єднання в національну державу. Опер-
та на патріархальні архетипи Бога Отця, Матері Божої та Її Дитяти – Сина Бо-
жого – ментальність кожного українця сповідує не насильницько-загарбницький чи 
меркантильно- олігархічний (як у наших споконвічних ворогів-поневолювачів) спосіб 
мислення, духовності й побуту, а цілком навпаки – порядок і владу закону, прагма-
тизм і високу працездатність, прагнення до якості і пунктуальність, емоційність і 
чесність, осілість і хазяйновитість, миролюбивість і демократичність, волелюбність і 
духовність, а також – сердечність, відкритість, оптимізм, стійкість до стресу, життє-
радісність, почуття гумору, повагу жінки, помірну еротичність.

Ствердження колективної душі [26–27] створює психологічні підвалини до усві-
домлення величі народу. Розпад, навпаки, несе ознаки занепаду. Іноземні інтервенції 
посилюють і наближують часові й психологічні висліди цього розпаду. Саме ця диле-
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ма дозволила деяким ученим поділити нації і народи на пасіонарні й непасіонарні, де 
українцям приписали роль «непасіонарних» (Л. Гумільов). Саме ця імперська сила 
роз’єднаності націй приносить людству війни, горе та розбрат. Але ця сила завжди 
«забувала», що, коли краплі її нахабства переповнювали чашу терпіння нашого на-
роду, він повставав – спрацьовував інстинкт самозахисту [3–4]. І чи не найсакрамен-
тальнішим історичним відтинком, наслідки якого ми по-справжньому відчуваємо аж 
тепер, був період небаченої до того наруги над вірою в Бога й гідністю людини, так 
проникливо описаної Іоанном Богомилом у його праці «Соловки – Друга  Голгофа» [2].

Значною мірою саме цей алгоритм розвитку історичних подій спостерігаємо й за-
раз, коли синдром глобалізаційних тенденцій зденаціоналізованих масивів населен-
ня, що іменують себе «громадянами світу», досягає апогею культурного звиродніння 
та люмпенізації. І саме тому для детальнішого усвідомлення історико-психологічної 
сутності цих процесів, у їх структуровано матеріалізовану природу необхідно про-
никнути дещо глибше, аналізуючи не так зовнішньо-історичні, як внутрішньо-психо-
логічні та структурно-типологічні особливості явищ, що їх детермінують. Зосібна, на 
прикладі музичного фольклору та структури його мелодій як «другого крила» (по-
ряд зі словом) української народної пісні і ширше – традиційної музичної культури 
українців.

Для того, щоби визначити механізми свого руху до прогресу, людському суспіль-
ству спочатку треба було кожен свій крок уперед звіряти з озиранням назад – чи вірно 
зроблений цей крок, чи не буде наступний – у безодню? І озирнувшись, вслухатися 
в україномовний (не чужинський!) медитаційно-катарсичний спів церковної Літургії, 
чарівну мелодію найніжнішої, наймелодійнішої в усьому світі української народної 
пісні, найгероїчнішої серед багатьох епічних народів співогри українських билин і 
дум, найхарактерніших сигналів пастуших труб і трембіт Карпат, Волині та Полісся, 
найзапальніших, найемблемніших, фізично, мізансценічно й лексично найдоскона-
ліших українських традиційних танців. Ці духовно-традиційні маркери споконвіку 
визначали і, сподіваємося, довіку визначатимуть природну органіку й сутність укра-
їнської духовності / ментальності й українського буття. Без них і глибокого їх про-
никнення в національну свідомість народу України ніколи б не було. Саме тому всім 
зовнішнім і внутрішнім ворогам Української держави завжди так розходилося на 
знищенні ідентифікаційних кодів / маркерів традиційної культури.

Оскільки традиційна культура, у т. ч. й музична, відіграє чи не найконкретнішу 
функцію в процесах виникнення, еволюції, кумуляції та формування характеристич-
них ознак ментальності нації, то передовсім маємо з’ясувати механізми творення й 
розвитку музичного фольклору як культурного феномену, згідно з відомою «форму-
лою Шеннона», яка конкретизує схему зв’язків «пропускної здатності» та кодування 
жанрово-стильових складників даного явища за такими основними ознаками: дже-
рело інформації, медіум, лінія зв’язку та приймач-реципієнт. Естраполюючи цю 
схему на процес творення в умовах етнофонічного (народно-виконавського) дійства, 
схема цієї формули у фольклорному русі набирає такого вигляду: творець – викона-
вець – слухач-реципієнт. Істотно, що у фольклорі всі три згадані іпостасі творення 
відбуваються здебільшого за участі однієї особи / середовища. 

Таким чином, апробовані й поширені в теорії інформації, фізиці та інших точних 
науках підходи, що фактично відкидають «теоретично ймовірні», «структурно-син-
таксичні» механізми передачі інформації, у культурних процесах все ж передбачають 
«можливості їх вибору». І що віддаленішим від математичної конкретики й просто-
рово-часової «впорядкованості» є те чи те дослідження, то вмотивованішим і доціль-
нішим стає застосування для визначення його характерності порівняно ентропічно 
«невизначених, системно невпорядкованих» величин, що перебувають на даний час у 
певному стані свого руху / розвитку.

Діалектика виникнення та розвитку інформаційних інгредієнтів / величин у засто-
суванні до музичного фольклору лягла в основу парадигматичної методи дослідження 
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структурно-типологічного розвитку форм традиційної музики С. Грици. «Обґрунту-
вання поняття парадигми (від грецьк. – “зразок, що підлягає змінюванню”) у засто-
суванні до структурно-типологічної аналізи музичних форм фольклору, впроваджене 
вченою вперше у 1978 році з метою багатовимірного дослідження структури традицій-
ної музики, було викликано певним застоєм і опорою в підходах до аналізу народної 
музики лише на складочислення пісенного вірша, що надто вже гальмувало процес 
досягнення прикінцевої мети – створення музично-діалектологічного атласу України» 
[22, с. 70]. Сама вчена пояснює природу цього поняття так: «Виходячи з особливос-
тей виникнення та побутування народних творів, кожен з яких становить варіантний 
ряд – множину, на нашу думку, можна взяти за основу аналізу фольклорного зразка 
поняття “парадигми”, а щодо словесно-музичного фольклору – “пісенної парадигми”. 
Пісенна парадигма – це сукупність варіантів, які групують навколо однієї моделі – 
інваріанта. Інваріант – уявна (віртуальна) величина, що її можна розрізнити на осно-
ві предметно-поняттєвих ознак моделі» [6, с. 41–42]. 

У визначенні цієї важливої детермінанти розвитку фольклору дослідниця цілком 
природно доходить висновку екстраполяції механізму творення й побутування музич-
них фольклорних форм на процеси «стратифікації регіональних модусів мислення 
в Україні», а відтак і питань антропо- та філогенези українців як нації, а звідси – 
й формування української культури як інтегральної частини українського етносу.

Далі професор С. Грица констатує: «У реконструкції хронологізації фольклору 
важливе значення має стратифікація регіональних локусів та їх заселення. За чис-
ленними свідченнями істориків, археологів центральні частини території України по-
ряд з Балканами і Кавказом входили у зону Середземномор’я і належали до теренів 
найдавнішого антропогенезу і соціалізації. Людність Південного Буга, Дністра і дні-
провського надпоріжжя, півдня Київщини сіяла просо, ячмінь, пшеницю, знала при-
мітивне ткацтво, прядіння. Степові і Лісостепові райони у ІІІ–ІІ тисячоліттях засе-
ляли скотарські племена, які знали бронзоливарне ремесло, вели обмін з населенням 
середземномор’я і Кавказу» [7, с. 39]. 

«Бачення, розуміння й наукове витлумачення історичних ідей та сюжетики україн-
ського фольклору видатна наша дослідниця визначає у шести його стадіальних наша-
руваннях, які парадигмально закарбовані в сюжетах, версифікаційних структурах, 
у мелосі: 1) язичництво; 2) християнсько-язичницьке двовір’я; 3) національна рефор-
мація; 4) урбанізація та секуляризація; 5) прагматизація фольклору, його політиза-
ція та фольклоризм; 6) рекреативне відтворення автентичних форм, його зближення 
з побутовою християнською обрядовістю на сучасному етапі» [22, с. 39]. Подібний 
зв’язок парадигматики фольклору з діалектикою розвитку господарки, структурою та 
етногенезою етносів та їх музично-епічної культури спостерігали також інші видатні 
вчені – Б. Рибаков, Л. Гумільов, М. Грушевський, І. Франко, К. Грушевська та ін. 

Стисло охарактеризувавши передумови виникнення й функціювання механізмів 
творення національно-ідентифікаційної складової людського мислення, маємо зосе-
редитися на висвітленні структурно-типологічних (парадигматичних) особливостей / 
чинників творення, розвитку й «згасання» «емблемно» конкретизованих жанрів і 
типів традиційної музики та формування її ідентифікаційної здатності / впливу на 
культурно-націєтворчі та націєруйнівні процеси в умовах глобалізації, ентропічна та 
нівеляційно-руйнівна дія котрої невпинно посилюється.

Теорія і методика парадигматики фольклору наразі переживає початкову стадію 
свого становлення й розвитку. Незважаючи на це, саме за нею, а не за вкрай зафор-
малізованою, цілком дискредитованою і малоефективною ритмочислово-складовою 
методикою аналізи пісенного вірша, вбачається науково-теоретична й практично-ана-
літична перспектива наших подальших етномузикологічних досліджень. 

Започаткована О. Потебнею й Ф. Колессою і доведена до вершин вербально-складо-
числового структуралізму К. Квіткою та його послідовниками, віршово-структурна 
типологія пісенного фольклору запанувала на значному обширі Європи і світу, од-
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нак зараз вступає у стадію вичерпаних можливостей, особливо в царині структурних 
досліджень астрофічно-інструментальних форм. Існує навіть думка, що згадані за-
формалізовані й надміру заструктуризовані методи аналізу пісенної строфіки, котрі 
дістали такий буйний розквіт в епоху стагнації етнічних культур і націй, саме тому 
й отримали таку безперешкодну підтримку імперських колоніальних режимів, що за 
цифровими і геть віддаленими від живої музики формулами ховали суть, синергетику 
й семантику самих етномузичних явищ, а отже, і національну свідомість самих націй 
і народностей. А найголовніше, що обмежена й занадто заформалізована технологія їх 
аналітичних спроможностей відволікала увагу дослідників від монументальних епіч-
них, інструментально-танцювальних полотен, сигнально-комунікативних вокальних 
«гойєкань», «вівкань», «гукань» та інструментальних «емблемних» награвань пастів-
ницької і обрядово-ритуальної культури українського музичного фольклору, звужую-
чи спектр розгляду до примітивніших, порівняно з ними, рамок строфічно-куплетної 
пісенної форми.

Природа функціювання музичного фольклору, як і всієї традиційної культури, пе-
реживає такі основні стадії свого побутування: виникнення – еволюційний розвиток – 
апогей розквіту – поступове згасання, а відтак – природний занепад і відмирання. 
Утім, у цей природний плин традиційної культури на різних стадіях її розвитку нерід-
ко втручається нелюдська сила грубого державного насильства. Тоді природність цієї 
схеми порушується і циклічність її плину в різних народів і за різних історичних об-
ставин набирає неприродних для себе конфігурацій розвитку. У Європі це сталося під 
гуркіт лавин буржуазних революцій та дуже далеких від Бога інквізицій і хрестових 
походів [28–31], в імперській Московії – під фарисейські дзвони соловецьких катівень 
і завивання сирен ГУЛАГів [10–18]. Сучасні державницько-обездуховлені інквізитори 
відшуковують щоразу різні форми знищення патріархальних цінностей традиційної 
культури методами цілковитої заглади екології довкілля і навіть щонайменших згадок 
про незнищенність та ідентифікаційну функцію рідної билини / думи, пісні, ритуаль-
них інструментальних сигналів і награвань, танців, ігрової культури, народної драми, 
декору тощо. Зусилля ж, спрямовані на реставрацію, реконструкцію і будь-яку інфор-
мацію про багатющі традиції нації одразу ж наштовхуються на спротив чиновників. 

Реваншистсько-імперські постінерційні тенденції подекуди проникають і в наукову 
сферу. Суперечливим і науково недостатньо обґрунтованим є, зокрема, винесення в 
назви дисертацій і статей спровадженого з Московії дискусійного терміна «протяжна 
пісня» (наприклад, уперше введеного І. Земцовським у контексті московської фольк-
лористичної традиції і підтриманого в Україні лише О. Мурзіною та її послідовни-
ками, але не зафіксованого в працях видатних українських етномузикологів Ф. Ко-
лесси, К. Квітки, С. Грици, А. Іваницького та ін.). З метою уникнення некоректних 
наукових дискурсів з цього питання, рекомендуємо уникати подібних простолінійних 
калькувань, вважаючи, що «проблема протяжності – це проблема естетики, фоно-
логії, співу, виконавської стилістики, а не жанрової визначеності» (А. Іваницький).

Ситуація, коли єдино вірні методологічні й методичні підходи до проблем науково-
виконавської реконструкції української народної пісні, танцю, кобзарсько-лірницької 
співогри, обряду чи декору фізично існують лише у великих культурних центрах, а на 
місцях панує безнадійно застаріла система пострадянської художньої самодіяльності, 
дешевої попси, махрової «андрєєвщини», має бути обов’язково змінена. Хребет мето-
дично збанкрутілих, вихованих на естетиці шароварщини та домрово-балалайково-ба-
янних стереотипів має бути зламаний. 

Підсилені примітивною режисурою «масовіков-затєйніков», вони ніби гігантською 
тотальною праскою дощенту випрасовують рештки всього автентичного, направду 
цінного, що ще залишилося від уламків недонищеної ними ж традиційної культури. 
Ця шкідлива й руйнівна для національної культури практика має бути негайно при-
пинена й замінена науковою реконструкцією достеменно українських традиційних 
жанрів і форм. 
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Утім, через інерційні потуги пострадянської ідеологічної машини, чужинська «ан-
дрєєвщина» і навіть позірно «свої» «шароварні» хори та ансамблі, які подекуди ще 
конвульсивно утримують «свої» позиції, поступово здають їх навіть в останньому сво-
єму пристановищі – щедро фінансованих відверто знавіснілою пострадянською систе-
мою навчальних музичних закладів країни та на філармонійних сценах. Найміцніше 
дотримуються інерційної політики «Пролєткульту» капели та ансамблі бандуристів 
на підставі науково неспроможної і морально потворної тези про природність «транс-
формації» індивідуальних кобзарсько-лірницьких практик, носіїв епічно-сакральної 
сліпецької чоловічої традиції в змішані колективні форми сучасного «кобзарського 
мистецтва».

«Як бачимо, йдеться про ситуацію, коли міт про “професійного музиканта-артис-
та” у своєму нестримному (р)еволюційному русі від “фольклорної лінії” (Г. Хотке-
вич) до профанації досяг критичної “переходової” межі між справжньою традицією 
і її потворно-модерністським “інваріантом” – кічем, який автори мітотворчої концеп-
ції різних мастей вважають, таким, що ще перебуває на шляху становлення» [23, 
с. 148–166].

Про жодну традицію тут уже не мовиться. Навпаки, чиниться тенденційна спроба 
знівелювати всі її характерні ознаки, замінити їх діаметрально протилежними сценіч-
ними, масовими, самодіяльними. Нахабно привласнивши собі тренд і назву найсвяті-
шої з усіх художніх практик українців – епічну, ця система «колективно-ансамблевої 
творчості» стала засобом симпліфікації / спрощення високої форми та індивідуальної 
співогри імпровізацій / рецитацій думового мелосу українських народних деміургів – 
сліпих мандрівних бандуристів, кобзарів і лірників. І водночас взяла на себе фари-
сейську функцію симулякра / деривата / замінника священної традиції репресованих 
і розстріляних більшовиками незрячих велетів українського духу. 

Але, якщо інерція «паралельно-культурницького» мислення ще може мати якісь 
підстави на існування в період болісних процесів переходу з радянських художньо-
самодіяльницьких штампів на позиції здорового аматорства та наукової реконструк-
ції фольклору, то простолінійні спроби «наукового» обґрунтування сценічних капел 
бандуристів / бандуристок як форми «кобзарського мистецтва» – приречені на по-
ступове зникнення й забуття. Натомість науково-реставраційні та виконавсько-рекон-
структивні форми поступово й послідовно відновлюють колись втрачені автентичні 
фольклорно-архетипові першозразки традиції і навіть набирають певної популярності 
серед високоосвіченої, справді елітарної частини молодого суспільства.

Цю інтелектуально й духовно зорієнтовану на традицію і фольклор молодь мимо-
волі тягне не так у павутиння отруєних бездуховністю та кічем ґаджетів, як радше 
у природну органіку музики, танців і гуртових співів на пленерах, у чарівний полон 
світанків і заходів сонця, леготу лісу і співу пташок… Теоретичне обґрунтування 
проблеми самоідентифікації традиційної культури та практичне застосування засад-
ничих принципів і положень сучасної етнологічної науки спрямовані на пошуки нових 
методологічних і практичних підходів і методів дослідження. Практика, коли фоль-
клор став «культурою еліти», зрозумілою лише науковцям і найосвіченішим верствам 
суспільства, давно вже стала своєрідним індикатором на моральне, духовне, а відтак 
і на чисто фізичне життя нації як такої. З іншого боку, заклики до освіти тих, хто 
її не має і мати не бажає, уподібнені крикам «волаючих у пустелі». Тому необхідний 
новий, позбавлений надмірного структуралізму та заформалізованості, підхід, який 
би теоретичні засади фольклорної специфіки (і ширше – естетики) пояснював не так 
формально-логічною, як живою белетристичною мовою, найсучаснішими формами і 
технологіями аудіо-, відео- та медіального показу. 

Епоха новітніх комп’ютерних технологій, з одного боку, спрощує, а з другого, – 
ще більше ускладнює процес трансмісії автентичних фольклорних знань і навичок 
у просторі й часі (С. Грица). Адже усна звукова чи образно-візуальна інформація 
володіє ефектом безпосередньої контактної комунікації, а електронна може завести 
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молодих геніїв в такі хащі «світової павутини», з яких вони самотужки ніколи не ви-
плутаються. Як і решта комп’ютерних технологій ця, новітня, інтернетна, вочевидь, 
потребує ще більшого й скрупульознішого контролю вченого-фольклориста. Для цьо-
го їм потрібна інша – точніша й візуально реальніше задокументована форма фікса-
ції – нотної транскрипції, глибоко зануреної в товщу структури й часово-стрефової 
природи музичної фактури гуртової пісні, інструментальної музики, кобзарсько-лір-
ницької співогри й не менш глибоко осмислених просторово-візуальних різновидів і 
типів традиційних художньо-прикладних практик нашого народу – вишивальництва, 
писанкарства, різьблення по дереву, народної дерев’яної архітектури, іконопису, ко-
вальства, мосяжництва, народної іграшки тощо. 

А з іншого боку, такий заглиблений у сутність традиції рівень структурно-типоло-
гічної аналітики покликаний наблизити самих її дослідників і реципієнтів до визна-
чення межі / різниці між самою традицією і т. зв. «народним мистецтвом», «народний 
професіоналізм» котрого посутньо відрізняється від академічного, а отже, і від са-
мого мистецтва як художньо-естетичної категорії загалом. Адже саме брак наукових 
розвідок, спрямованих на формування відчуття оцієї межі / різниці між традицією і 
мистецтвом призвів до ототожнення домрово-балалайкових оркестрів, капел «удоско-
налених» бандуристів, «шароварних» хорів і ансамблів танцю, кічевих і сувенірних 
форм образотворчої декоративної та ігрової культури зі своїми традиційними архе-
типовими першозразками автентичного гуртового співу, інструментальної музики і 
танців, славетної на весь світ епічної кобзарсько-лірницької співогри.

Єдиним механізмом захисту від гібридної війни агресивно налаштованих проти 
України імперських сил є її найконсервативніша, наймилозвучніша і найяскравіше 
архетипово означена вербальна, і ширше – етнокультурна, мова. Її самозахисна й 
«емблемно» визначена функція, загартована в довготривалих битвах за своє природне 
право на домінування у своїй державі, і на сьогодні виявляється основоположною в 
нерівній інформаційній гібридній війні з тотальною глобалізацією. Однак мова тра-
диційної пісні, музики, декору, візуально-обрядово-рекреативних дійств тощо, що зов-
ні прямо ніби не стосуються «першої сигнальної системи», насправді на підсвідомому 
рівні – не менш відчутні й дієві, ніж мова вербальна. 

Музичний фольклор як рушійна сила цього культурно-революційного процесу (по-
ряд з мовою слів, яка є його інгредієнтом у майже 80 % усієї решти фольклорних 
жанрів) володіє могутньою ідентифікаційно-світоглядною силою, здатною не лише 
долати страхітливі наслідки пацифікаційно-асимілятивних процесів минулого, а й 
ефективно протидіяти всім підступним проявам агресивної інформаційної політики 
гібридизації і глобалізації сучасного етнічного життя нації. Особливо ефективною і 
такою, що в останні роки відчутно включилася в процеси порятунку та «утривален-
ня» (термін С. Грици) традиційної музичної естетики, є форма / методика науково-
виконавської реконструкції її жанрів і форм, що набрала особливої популярності 
серед елітарної освіченої частини сучасної молоді України, Польщі, Білорусі, країн 
Прибалтики та інших, ментально споріднених з Україною країн. Проте першою лан-
кою цієї практично-реконструктивної роботи є системна науково-теоретична і струк-
турно-типологічна аналітична праця, спрямована на наукове відтворення прообразів 
і структурних деталей реконструйованих предметів, форм, жанрів та дійств традицій-
ної музичної культури українців.

Парадигматика структурно-типологічних досліджень внутрішньої побудови тво-
рів традиційної музики, а саме: їх мелічної, ритмічної, ладової, темпово-агогічної і, 
найголовніше, етнофонічної (народновиконавської) парадигм творення, як і природи 
виникнення, еволюції та побутування різновидів і жанрів музичного фольклору укра-
їнців, демонструє гідну подиву стабільність, характерність та стильову розмаїтість і 
своєрідність, без яких світове древо етнічних культур природно засохне і згине у вирі 
світових цивілізаційних катаклізмів. Закони парадигматики фольклору в такий спо-
сіб зберігають і забезпечують самозахисну функцію законам парадигматики творен-
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ня, розвитку й самозбереження. Схема структурно-типологічного аналізу внутрішньої 
стилістики пісень, дум і цілих інструментально-танцювально-приспівкових музично-
драматичних, ритуально-обрядових та рекреативно-відпочинкових дійств плавно й 
опосередковано може бути спроектована на закони творення й побутування соціально 
зорієнтованих процесів життя сучасного суспільства. 

Одним з найхарактерніших виявів боротьби з руйнівними силами імперсько-інте-
гративних та глобалізаційних процесів упродовж кількох останніх століть є, зокрема, 
приклади внутрішнього співжиття етнокультур різних етносів в умовах тривалого 
поліетнічного співіснування. Як показують дослідження і практика співпраці укра-
їнських традиційних музикантів з єврейськими клезмерськими інструментальними 
капелами, такі форми міжнаціональних культурних зв’язків мають двобічну при-
роду / функцію взаємодії – інтегрально-збагачувальну та асимілятивно-руйнівну, 
що здатна розмивати і здешевлювати архетипові риси конкретних зразків музики 
кожної зі співпрацюючих сторін. Роль етномузичної порівняльної аналітики – роз-
різняти й фіксувати їх, розвиваючи й підсилюючи першу і, навпаки, застерігаючи й 
пом’якшуючи руйнівну дію другої. А структурно-психологічна і соціальна будова на-
ціональних, соціальних, ментально-психологічних парадигм творення національного 
етнозвукоідеалу обох порівнюваних націй на основі співжиття й співпраці в спільних 
умовах однієї держави, населеного пункту, середовища музикування наклали поміт-
ний відбиток на специфіку й структуру обох цих культур, що потребує глибокого 
теоретико-історичного та структурно-аналітичного вивчення.

Діалектика розвитку етномузикологічно-теоретичних і практично-реконструктив-
них досліджень в Україні впродовж усієї нашої майже двотисячолітньої історії пе-
реконливо демонструє поряд з великим інтонаційним багатством і стильовою роз-
маїтістю ще й велику спроможність витворювати той потужний інгредієнт етнічного 
звукоідеалу фольклорно-музичних форм, який забезпечує довговічність і незнищен-
ність не лише їм як світоглядним маркерам національної ідентичності, а й самій нації 
та її державності. Майже цілковита відсутність у державних музичних навчальних 
закладах курсів науково-теоретичної та практично-виконавської реконструкції автен-
тики рідної музики і слова, танцю і декору спонукає суспільні організації та моло-
діжні громади до створення рекреативно-реконструктивних осередків утривалення 
(термін С. Грици) цілющої естетики традиційних форм музичної, і ширше – худож-
ньо-прикладної, культури.

Криза фізично-екологічних та духовно-психологічних процесів вразила людство 
настільки, що логічне сприйняття її глибинної суті вдається простежувати хіба що на 
рівні міто-теософічної аналітики та структурно-типологічних екскурсів у саму при-
роду цих процесів і явищ. Формальна логіка свій ресурс тут, схоже, остаточно ви-
черпала. Усе сказане вказує на те, що в ситуації, яка склалася, єдиним вибором на 
сьогодні є описаний метод порятунку та науково-виконавської реконструкції рідної 
культури, без якого ні економічне, ні ніяке інше життя кожної нації світу неможливе. 
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SUMMARY

The substantial foundations of the moral-ethical and artistic-aesthetic principles of the forma-
tion of traditional culture have been laid by the origin and development of the forms of musical 
folklore in Ukraine. The archetypes of primordial-syncretic thinking of ancient Ruthenians-Ukrai-
nians, dating from the depths of millennia, have carried the features of ethnic sound ideal through 
the cataclysms and metamorphoses of ages. The ethnic sound ideal is aimed at the description of 
the melodies originality, that differ typologically from the other neighbouring nations and more 
remote ethnoi of the world.

The submitted study is aimed at the attempt to denote and define the rules of the origin 
and functioning of musical folklore and the paradigmatic movement of its structural sets from 
primordial-syncretic monolithic-indivisible archetypal units to differentiated varieties, types, that 
serve properly as the emblematic ingredients that specify and identify the most typical features / 
characteristics of the intonation mode of thinking / sound ideal / style of a certain surroundings, 
ethnographic region and eventually the whole nation at the hermeneutic and structural-typological 
levels. The integration imperial-globalization processes, on the contrary, as it is considered by the 
author, are connected with the function of levelling / entropy / destruction of this emblem and 
characteristic.

Keywords: archetype, national world outlook, musical folklore, paradigmatics, ethnic sound 
ideal, globalization.
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УДК 78.03 Switłana Wasyłyk 
(Київ)

POSŁUGIWANIE SIĘ POJĘCIEM «KONCEPT»  
W BADANIACH NAD SZTUKĄ

У статті досліджується використання терміна «концепт» у культурологічних працях та 
впровадження його в музикознавчих дослідженнях. 

Ключові слова: поняття, концепт, ідіостиль, художній концепт, національний концепт, про-
грамність.

The article exposes the use of the term concept in culture-related studies and its implementation 
in musicological research.

Keywords: notion, concept, ideostyle, artistic concept, national concept, adherence to an artistic 
programme. 

Badanie procesów twórczych na podstawie konceptów jest stosunkowo nowym trendem 
w sztuce ukraińskiej. Termin «koncept» jest aktywnie używany w różnych dziedzinach 
nauk humanistycznych, w szczególności w filozofii, językoznawstwie i psychologii. W dzie-
dzinie językoznawstwa zagadnienie konceptu opracowali N. Arutyunova, V. Vinogradov, 
V. Grigoriev, V. fon Humboldt, R. Karnap, K. Lewis, O. Potebnya, B. Russell, w logice 
i filozofii – M. Buber, L. Wittgenstein, G. H. Von Wrigt, E. Husserl, H.-G. Gadamer, 
M. Heidegger, H. Ortega-i-Gasset, I. Fieser, psychoanalysisy lub analitycznej psycholo-
gii – Z. Freud, T. Jung.

Po raz pierwszy termin «koncept» w kontekście językowo-kulturowym został wprowa-
dzony przez S. Askoldova-Alekseeva, który w swoim artykule «Pojęcie i słowo» definiuje 
go jako «formację mentalną, która zastępuje nas w procesie myślenia nieokreśloną różno-
rodnością obiektów tego samego rodzaju» [2; s. 30] i jest utożsamiana z «pojęciem».

W przestrzeni językowo-kulturowej obszaru poradzieckiego, która jest dla nas ważna z 
uwagi na związek między rozwojem myśli naukowej a jej oceną, najczęściej stosowane jest 
pojęcie «koncept» rosyjskiego językoznawcy i semiotyka Y. Stepanova w podstawowym 
dziele «Stałe: Słownik kultury rosyjskiej», które zostało po raz pierwszy opublikowane w 
1997 r. i przedrukowane dwukrotnie – w 2001 r., oraz w 2004 r. znacznie uzupełnione i 
poprawione. Naukowiec interpretuje koncept jako «skrzep w umyśle człowieka», sposób, 
w jaki kultura wchodzi w mentalny świat człowieka. Z drugiej strony, dzięki czemu czło-
wiek, który «nie jest twórcą wartości kulturowych» – wchodzi i wpływa na samą kultu-
rę»  1 [11; s. 43].

Y. Stepanov kojarzy teorię pojęć ze stałymi kultury, to znaczy «stała jest konceptem, 
który istnieje wielokrotnie lub przynajmniej przez bardzo długi czas» [11; s. 84]. W pry-
watnych rozmowach naukowiec wyjaśnił «koncept jako pojęcie plus coś innego. To «coś» – 
emocjonalny obraz, który wydaje się z brzmieniem (czytaniem) pojęcia» [7]. Kultura w 
ogóle jest «zbiorem pojęć i ich korelacji, które wyrażone są w różnych» seriach» (przede 
wszystkim w «ewolucyjnych seriach semiotycznych», a także «paradygmatach», «stylach», 
«izoglosach», «szeregach», «stałych» i t. p.»  [11; s. 40].

Oczywiście poszukiwanie konkretnej definicji następuje na przecięciu metaforyczności 
i reakcji psychologicznych na pewne «akty» aktywności. Identyfikacja z «prawem» nadal 
wydaje się dyskusyjna, ponieważ Y. Stepanov wyróżnił wyjaśnienie – «splot» pomysłów, 
pojęć, wiedzy, skojarzeń, doświadczeń, które towarzyszą słowu prawo i jest konceptem 
«prawa» – po podkreśleniu priorytetu bytu mentalnego jednostki prowokuje eliminację 
sprzeczności między tymi poziomami lub sferami egzystencji osobistej i społecznej. Lub 
uznanie wyższości indywidualnego nad wszystkimi innymi poziomami. Wśród podstawo-
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wych właściwości konceptu Y. Stepanov wymienia metamorfizm jako ewolucję konceptu i 
kompatybilność jako interpretację konceptu w różnych systemach kulturowych 2.

W następującym badaniu Y. Stepanova «Koncepty: Cienkie błony cywilizacji» 
(M., 2007) wyjaśnia się termin «koncept» na różnych poziomach wiedzy naukowej i ko-
rzysta się z terminologicznego, metodologicznego i konceptualnego aparatu nauk humani-
stycznych (rozumiejąc tutaj jako naukę integrującą filozofię, logikę, literaturę i poetykę, 
sztuki wizualne – malarstwo, rzeźbę, grafikę i t.p. oraz wiedzę o nich, a także muzykę i 
muzykologię) oraz matematykę. Tak, koncepty na poziomie zewnętrznym są «tylko fraza-
mi, skrawkami fraz i węzłów, ale są to «subtelne idiomy», które pojawiają się w naszych 
umysłach tak, jakby miały dawno znane znaczenie», to znaczy «pojęcie rozwinięte w wy-
niku wszystkich współczesnych sytuacji naukowych» [10; s. 32]. Ponieważ pojęcie (zestaw 
cech, właściwości, powiązań przedmiotu lub zjawiska) jest przedmiotem filozofii i logiki, 
koncept jest przedmiotem badań kulturowych, więc nie jest «zdefiniowany» jako pojęcie, 
ale «przeżywa się», zawiera logiczne, naukowe znaki (cecha pojęcia) oraz psychologiczne, 
artystyczne, emocjonalne i codzienne elementy zjawisk i sytuacji. Na poziomie wewnętrz-
nym cechą konceptu jest minimalizacja lub minimizacja, bez których pojawienie się, ist-
nienie i rozwój nauki jest niemożliwe z powodu nadmiernej ilości informacji, które muszą 
być przetwarzane w czasie rzeczywistym.

W związku z tym warto wyciągnąć analogię z rozwojem nowoczesnego procesu eduka-
cyjnego, w którym reforma koncentruje się na kompetentnym podejściu. W rzeczywisto-
ści reforma ma na celu ukształtowanie kompetencji, które pozwolą człowiekowi w pełni 
funkcjonować w warunkach szybkiego przepływu informacji, przełomów technologicznych, 
transformacji geopolitycznych i cywilizacyjnych (społeczno-politycznych, ekonomicznych, 
kulturowych), to znaczy, będą kształtować umiejętność korzystania z wiedzy i umiejętno-
ści żeby zrealizować zadania z najbardziej pozytywnym rezultatem, co jest niemożliwe we 
współczesnym świecie bez myślenia koncepcyjnego lub, być może bardziej poprawnie – my-
ślenia przez koncepty.

Ukraińska lingwistka Ż. Krasnobajeva-Czorna dokonała także ważnych wyjaśnień do-
tyczących klasyfikacji konceptów. W swojej rozprawie «Koncept życia w ukraińskiej fra-
zemice» (2008) podsumowuje doświadczenie współczesnych badań i przedstawia siedem 
aspektów interpretacji konceptu. W tej klasyfikacji językoznawstwo oraz literaturoznaw-
stwo i kulturoznawstwo naszym zdaniem kojarzą się z specyfiką współczesnej metodologii 
muzykologicznej. Ponieważ przedmiotem badań aspektu literackiego i kulturowego są kon-
cepty literackie lub artystyczne w odrębnym dziele literacko-artystycznym, które rozumieć 
należy jako strukturę mentalną funkcjonalnie ograniczoną przez sferę sztuki i zawiera 
informacje o najwyższych wartościach bytu społecznego i które przejawiają się poprzez es-
tetyczną znajomość prawdy w postaci obrazu artystycznego, a także wizualne i ekspresyjne 
środki jej reprezentacji [6; s. 27]. Wyjaśnienie I. Fisak rdzenia koncepcji artystycznej z 
naciskiem na większą indywidualność i złożoność psychologiczną pozwoliło jednoznacznie 
stwierdzić, że jej najistotniejszą cechą jest zdolność do artystycznego stowarzyszenia [5; 
s. 74]. Koncept artystyczny, jako kategoria literacka, jest «zawarty w powtarzających się 
obrazach i obdarzony treściami znaczącymi kulturowo, otwarty jako dynamiczna struk-
tura semantyczna, która może generować różne znaczenia i z czasem tworzyć nowe, ma 
charakter mentalny, odzwierciedlając istotne oznaki rzeczywistości i jej postrzegania przez 
osobę określonego wieku, i stanowi podstawę artystycznego świata pisarza» [5; s. 75]. Na 
tej podstawie badaczka doszła do wniosku, że koncept artystyczny, jako pewien skoncen-
trowany program, determinuje nie tylko oryginalność indywidualnego dzieła, ale także 
kreatywność w ogóle, specyfikę poglądów pisarza oraz jego idiostylu.

Według Y. Stepanova koncepty artystyczne będą tymi, które są «bezdyskusyjne, są, 
absolutnymi izolatami» 3, unikalnymi, niekompatybilnymi konceptami i mają tendencję 
narodową, rodzimą [10; s. 35–42].

L. Ajzenbart, badając «koncept narodowy» jako uogólnioną abstrakcyjną, kognitywną 
ideę, reprezentowaną w świadomości językowej, podkreśla opinię, że «język i naród poja-
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wiają się jako siły, które się uzupełniają», przez co «język ma charakter narodowy i nie 
istnieje kultura zewnętrzna»  4 [1; s. 318].

Zbiór pojęć, jako system koncepcyjny narodowego obrazu świata, jest wyrażony w 
języku i odzwierciedla wszystkie elementy (składniki) życia ludzi – warunki i zasoby 
klimatyczne, interesy geopolityczne i system społeczno-polityczny, historię i kulturę itp. 
Ponieważ wymienione czynniki życia różnych ludów, ich poglądy na świat, religijne, 
kosmologiczne idee i język różnią się, język, jako odzwierciedlenie mentalności narodu 
lub narodowego znacznika, nie może istnieć poza kulturą. Zatem badanie «konceptów» 
jako nośników mentalności narodowej, popularnych w literaturze, wydaje się być cieka-
wym w muzyce ukraińskiej, ponieważ muzyczny język utworu odzwierciedla nie tylko 
wizję autora, ale także jest «produktem tradycji kulturowej» (O. Kozarenko). Faktyczne 
wykorzystanie konceptu narodowego jako elementu systemu narodowego obrazu świata 
lub markera narodowo-kulturowego wprowadza jakościowo nowy poziom analizy sztuki, 
interpretacji idiostylu artysty «z pozycji widzenia narodowej tradycji kulturowej i wspól-
nych wartości duchowych» [5; s. 69]. Co więcej, idiostyle w niektórych środowiskach 
są łączene w nurty oparte na pokrewnej wizji o określonym pomyśle poszczególnymi 
artystami, pisarzami lub muzykami. typowymi przykładami warto wspomnieć niektóre 
typowe grupy, semantycznym ziarnem których w XIX i na początku XX wieku, okazał 
się koncept «młody» 5.

Naszym zdaniem najbardziej udana pod względem związku z twórczością muzyczną jest 
interpretacja konceptu przez ukraińskiego pisarza i krytyka literackiego W. Szewczuka. 
W jego rozumieniu koncept jest złożonym pojęciem abstrakcyjnym, «wykorzystywanym 
przy tworzeniu dzieła sztuki i stanowiącym rdzeń intelektualny łączący dzieło w jedną 
konstrukcję», stanowi jego myśl definiującą, która przechodzi przez całe dzieło w postaci 
znaków graficznych, a jednocześnie jest twórcą symbolów, metafor, a tym samym wypełnia 
utwór dogłębną treścią». W trójwarstwowej strukturze konceptu – «indywidualny-narodo-
wy-uniwersalny», według W. Szewczuka, «narodowy» jest szerszym pojęciem, ponieważ 
«uniwersalny» to «próbki większych płaszczyzn, które są narodowe» [9; s. 91]. Każdy 
utwór zawiera zarówno indywidualne cechy stylu kompozytora, jak i narodowe, które 
przez pryzmat tego ostatniego odzwierciedlają (projektują, oświetlają, przyjmują) ogólne 
tendencje kulturowe. Różne interpretacje konceptu w różnych dziedzinach nauki uzupeł-
niają się zatem, podkreślając całą wieloznaczność tej kategorii.

Warto zauważyć, że w badaniach muzykologicznych do niedawna termin «koncept» nie 
występuje nawet w dziełach semiotycznych. Tak, nie ma go w kilku ważnych obszarach 
podstawowych prac teoretycznych w zakresie nauki narodowego języka muzycznego – two-
rzenia i rozwoju ukraińskiego narodowego kanonu muzyczno-językowego; analizy struktu-
ralnej obrazu intonacyjnego świata; semantycznej typologii muzyki, choć wciąż odwołuje 
się do konceptu i związanej z nim treści.

W szczególności, uzasadniając perspektywy rozwoju historiografii, w tym muzycznej, 
Y. Czekan zwraca uwagę na koncepcyjne nieodrefleksowaność tematu historii muzyki, 
które jest spowodowane systematycznym kryzysem metodologii historii ogólnej i historii 
muzyki jako jej komponentu [3; s. 10]. Chociaż widzimy inne nauki humanistyczne, takie 
jak językoznawstwo i kulturoznawstwo, którym ten kryzys udało się pokonać. W swoich 
badaniach Y. Czekan projektuje pięciowymiarowość struktury obrazu świata na materiał 
intonacyjny «biorąc pod uwagę... podział przestrzeni i czasu na rzeczywisty, percepcyjny i 
konceptualny» [3; s. 15]. Analiza fenomenologiczna koncentruje się na koncepcji intonacji 
zarówno pojedynczego dzieła, jak i jego uogólnienia w koncepcji intonacyjnej całej twór-
czości kompozytora, pewnego okresu chronologicznego, krajowej szkoły kompozytorskiej 
lub określonej grupy etnicznej.

Apel o użyciu «konceptu» w muzykologii jest uzasadniony «kulturową orientacją współ-
czesnej muzykologii» i «intensyfikacją komunikacji interdyscyplinarnej» (Y. Czekan), co 
ponownie świadczy o procesach ewolucyjnych analogicznych do innych sfer humanistycz-
nych 6. Tak więc badanie konceptów jako kluczowych elementów kształtujących znaczenie 
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pojęcia kreatywności usystematyzuje przedstawienie idiostylu kompozytora, jego (kompo-
zytorskiej) roli i miejsca w historii muzyki.

Po raz pierwszy użycie terminu «koncept» w ukraińskiej muzykologii jest uzasadnione 
przez W. Marik w rozprawie «Zjawiska konceptosfery i konceptu w sztuce muzycznej: pro-
blem wiecznego obrazu» (Odessa, 2008). Według badaczki «werbalizacja» konceptu pod-
waża celowość zastosowania tego terminu w dziedzinie muzykologii jako pośrednio związa-
nego z muzyką. Argumentem jest tutaj cecha, a raczej wzajemne powiązanie kulturowych i 
artystycznych konceptów. «Werbalizacja konceptu kulturowego realizowana jest w muzyce 
w formie programowości jako warunku jej przedstawienia», to znaczy programowalność w 
muzyce to te koncepty kulturowe, które kompozytor chce realizować w swojej twórczości. 
W swoich badaniach W. Marik określa kompleks muzycznych środków wyrazu. Ogromne 
znaczenie ma przy tym częstotliwość pojawiania się nowych dzieł z ucieleśnieniem konceptu 
kulturowego i ich znaczenie w kulturze muzycznej. Podsumowując, że między rożnymi in-
terpretacjami kompozycyjnymi konkretnego może występować intonacja, barwa, faktura, 
gatunek i inna ciągłość [8; s. 68].

Zastosowanie tego pomysłu do badania bardziej etno-specyficznych materiałów ujaw-
niło głębsze wzorce w semantycznej dziedzinie ukraińskiej muzyki i poezji. Jeśli chodzi o 
strzeleckich pieśniach, można mówić o znanym konceptu «Żurawia», który ma wyraźny 
narodowo-patriotyczne kolorowanie w utworach B. Lepkiego i z czasem przekształcił się w 
pojęcie «Requiem», i już w tym sensie realizuje się w utworach kompozytorów ukraińskich 
K. Stecenki, L. Rewuckiego, S. Ludkiewicza. Większość interpretacji «Żurawia» charak-
teryzuje się imitacyjnością, prowadzeniem melodii w tercie, wykorzystaniem przerywanego 
rytmu, wokalizacji poszczególnych sylab, podkreślając kulminację pustymi kwintami i 
oktawami w celu ustalenia kluczowego znaczenia «umrzę». I dlatego V. Marik ma całko-
witą rację, używając oprogramowanie do tłumaczenia konceptu kulturowego w muzyce.

Analizując badania naukowca językoznawstwa S. Vorkachova, V. Marik konkluduje, 
że właściwy konceptu symboliczny składnik odróżnia go od pojęcia podobmo jak dźwięk 
odróżnia się od słowa, dwuznaczność, nieskończoność (konceptu) od jasno zdefiniowanej 
myśli (pojęcia). W konsekwencji cechy konceptu (semantyczna i wyobraźniowa niejed-
noznaczność) mogą mieć znaczenie w metodologii kultury muzycznej, ponieważ zarówno 
w muzyce i w koncepcie, intelektualnie i emocjonalnie ściśle współdziałają ze sobą [8; 
s. 73–74].

Dlatego podejście językowe w badaniu konceptu jest skuteczne (funkcjonalne) w litera-
turze, sztuce, muzyce, które są elementami metasystemu kultury. Koncept jako kategoria 
muzykologiczna reguluje dwuznaczność intonacyjnego obrazu świata, przyczynia się do 
ujawnienia cech poszczególnych utworów, zjawisk lub procesów w historii muzyki, pozwala 
opracować konceptualno-kategorialny aparat oraz odpowiednią metodologię badań empi-
rycznych i teoretycznych w gatunku-stylu i historycznej płaszczyźnie kultury.

1 W celu dalszego wyjaśnienia znaczenia terminu «koncept» podajemy cytaty bez notatek w 
naszym własnym tłumaczeniu: «Koncept jest jak skrzep, który kultywuje się w umyśle człowieka; 
to, w czym kultura, wchodzi do mentalnego świata człowieka. Z drugiej strony, koncept polega na 
tym, że osoba jest przeciętną, zwykłą osobą, a nie «twórcą wartości kulturowych» – sam wchodzi w 
kulturę, a w niektórych przypadkach jednocześnie ma na nią wpływ. Weźmy na przykład wyobra-
żenie przeciętnego człowieka, a nie prawnika, o «legalnym» i «nielegalnym» - skupiają się przede 
wszystkim na koncepcie «prawa». I ta koncepcja istnieje w umyśle (w świecie mentalnym) takiej 
osoby, oczywiście, nie w postaci jasnego konceptu dotyczącego «podziału władzy», historycznej 
ewolucji konceptu prawa itp. «Grono» pomysłów, pojęć, wiedzy, skojarzeń, doświadczeń towarzyszą-
cych słowu prawo i jest konceptem «prawo». W przeciwieństwie do pojęć w ich własnym znaczeniu 
tego terminu (takich jak powiedźmy «zarządzenie», «akt prawny», «tekst prawa» itp.), koncepcje 
są nie tylko rozumiane, ale odczuwane. One są przedmiotem emocji, upodobań i niechęci, a czasem 
zderzeń, starć. Koncept jest głównym celem kultury w ludzkim świecie mentalnym» [1; s. 43]
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2 Yurij Stepanov (1930–2012). Instytut Językoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk. URL : 
https://iling-ran.ru/web/scholars/stepanov.

3 Isolate, termin, który Y. Stepanov wprowadza w latach 60. ubiegłego wieku, jest definicją 
zjawiska, które można odróżnić od czegoś podobnego, ale dla jego zrozumienia potrzebuje pary.

4 L. Ajzenbart w swoich badaniach opiera się na E. Sapira, który argumentował, że «język ma 
charakter narodowy i nie istnieje poza kulturą. Według niego koncepcja jest kapsułą myśli, która 
w skondensowanej formie zawiera (a nawet generuje) wszystkie możliwe epizody życia (doświad-
czenia)» [1; s. 318].

5 Unge Europa, Giovine Italia, La Jeune Belgique, Młoda Polska, Junge Deutschland, Jeune 
France, Молода Україна, Молода Муза i іn.

6 W odniesieniu do orientacji kulturowej niektóre aspekty zostały przedstawione powyżej; a co 
do powiązań interdyscyplinarnych – można doprowadzić przykłady pojawienia się nowych obszarów 
dyscyplin naukowych w środku istniejącego, nabytego lub będą nabytego niezależnego statusu – 
porównawczy studia literackie (komparatywistyka), filozofia porównawcza, porównawcze prawo. 
Właściwie w prace doktorskiej i następnym artykule – Muzykologiczne badania porównawcze: od 
metody do nauki Y. Czekan wprowadza termin «porównawcza muzykologia» [3; 4].
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SUMMARY

The article substantiates the distinction between the terms notion and concept. In this ar-
ticle, concept is considered as a category of various fields of the humanities. The main features 
and attributes of concept as a subject of cultural studies are determined. Interpreting concept in 
linguistic, literary, and cultural studies is extrapolated to musicology – the science that studies 
music as a special form of artistic cognition of the world. Minimization, national and linguistic 
markers of concept are reflected both in an ideostyle of a particular creator, and in a broader treat-
ing – group’s style, trend, etc. The concept’s verbalization in music is manifested via adherence 
to an artistic programme. Its semantic and imaginative multivariation combines intellectual and 
emotional experiences of a creator and a recipient, and thereby arranges the polysemy of the into-
national image of the world, while contributing to the disclosure of features of individual works, 
phenomena or processes in the history of music. Concept enables us to develop notion-and-category 
apparatus and appropriate methodology for empirical and theoretical studies in genre-stylistic and 
historical planes of culture.

Keywords: notion, concept, ideostyle, artistic concept, national concept, adherence to an artistic 
programme. IM
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УДК 784.4:781.7 Антоніна Азарова 
(Київ)

ДУМКИ НА ВІРШІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
В МУЗИЦІ

У статті розглянуто місце думок на вірші Тараса Шевченка в історії розвитку цього жанру 
та їхні особливості.

Ключові слова: музичний жанр, жанр думка, літературний твір, музичний твір, вокальний 
твір, інструментальний твір, хоровий твір.

The place of dumkas on the Taras Shevchenko verses in the history of this genre development 
and their peculiarities are considered in the article.

Keywords: musical genre, dumka genre, literary work, musical work, vocal work, instrumental 
work, chorus work.

Шлях розвитку музичної думки був досить довгим. Можемо припустити, що назва 
виникла на українсько-польських теренах під час взаємодії двох культур, має багато-
вікову історію, зумовлену географічним та етнічним факторами близькості народів. 
Ці відносини знайшли своє відображення в різних видах мистецтва, зокрема, музич-
ному, і набули особливого значення в добу романтизму, позначеною важливим етапом 
відродження духовності слов’янських народів.

На початку століття, 1805 року, з’явилися праці польських етнографів про Украї-
ну, публікації української народної поезії в ряді польських видань. Першу в Галичині 
публікацію українських народних пісень з нотами, теж польськими видавцями, було 
здійснено у Львові 1821 року в нотному додатку до часопису-календаря «Pielgrzym 
Lwowski…» («Львівський пілігрим…»). Там було вміщено краков’як, мазурку, дві 
українські пісні «Ой, не ходи, Грицю» і «Козак і Дзюба». Більш широко було пред-
ставлено український фольклор у перших збірках українських дум і пісень (М. Цер-
телєва, 1819 р.; М. Максимовича, 1827, 1834, 1848 рр.; Вацлава з Олеська, 1833 р.; 
Ж. Паулі, 1839 р. тощо), що своєю чергою підсилило цікавість поляків до україн-
ського етномистецтва. У збірках було вміщено не тільки «думи» і «пісні». Трапля-
лися також «думки», «шумки», «мазурки», «краков’яки» тощо. У відомому зібранні 
«Пісні польські і російські народу галицького… 1933 р.» («Pieśni polskie i ruskie ludu 
galicyjskiego…» Вацлава Залеського (Waclaw z Oleska)) визначення думки не існу-
вало. Частину творів було вміщено з нотами в додатку К. Ліпінського («Muzyka do 
piełśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego zebranych i wydanych przez Waclawa z Oleska», 
1933 р.). Образний зміст цих творів був досить широкий. А для музичної мови – ха-
рактерний перемінний мажоро-мінор, розмір 3/4, 6/8, С, 2/4, широкий вокальний діа-
пазон (октава і більше), у деяких зразках – пунктирна ритміка, близькість до таких 
жанрів, як мазурка, полонез, краков’як тощо.

У більш пізньому збірнику «Писни, думки и шумки руського народа на Подоли, 
Украини и въ Малороссіи (Полный сборникъ малороссійскихъ народныхъ песенъ)» 
Антона Коціпінського, найбільш об’ємному виданні українських пісень з мелодіями 
50–60-х років ХІХ ст., було вміщено твори, вже означені саме як думка (тридцять 
два зі ста номерів збірки). Тут образна сфера думки вирізнилася чіткіше у сторону 
лірично-тужливої, інколи навіть мелодраматичної. У музичній мові окреслилися такі 
ознаки, як гармонічний мінор (з відхиленням у паралельний мажор), розмір зазвичай 
2/4, іноді – 3/4, рідко – 6/8, звуковий діапазон – у межах октави, у мелодичній лінії – 
плавна кантилена, що поєднувалася з ходами по тризвуку, оспівування в кадансах, 
менша кількість пунктирних фігур у ритміці. Але були і виключення.
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У відомій роботі «Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя 
Я. Θ. Головацкимъ. Часть І. Думы и думки» (1878) цілий розділ було присвячено 
думкам. Деякі думки – зі збірки В. Залеського, про що є відповідні примітки. У цій 
роботі представлено тільки слова, що дає уявлення про образний ряд цих творів, які 
здебільшого ліричні або лірико-драматичні. Але за відсутності музичного тексту не 
можемо скласти уявлення про подальший розвиток цього музичного жанру.

Слід зазначити, що думка була популярною в Польщі й наприкінці XIX – на по-
чатку XX ст. У Кракові в ці часи, принаймні тричі, у 2-х зошитах було видано 86 на-
родних і авторських думок у фортепіанному викладі зі словами (зокрема на вірші 
Б. і С. Залеських, Ф. Карпінського, Ю. Коженьовського, М. Конопницької, А. Міц-
кевича, В. Сирокомлі, Я. Чечота та інших відомих польських поетів), упорядкованих 
О. Жуковським. Серед авторів музики цих збірок – С. Монюшко, К. Любомирський, 
Ф. Шопен, М. Завадський та ін.

Не дивлячись на загальну назву «Думки», у цих збірниках було представлено 
більш широку палітру жанрових різновидів. Але стосовно саме думок можна сказати, 
що тут вони набули вже характерних рис, що робить їх близькими до поняття жанру. 
Це перш за все доволі чітко окреслена образна сфера, лірико-елегійна, журливо-сен-
тиментального характеру, монологічність висловлення, пісенно-романсова мелодика, 
ритміка, гармонія, помірний темп, гармонічний мінор з ладовим паралелізмом, пере-
важно 2-, іноді – 3-дольний розмір і, як правило, куплетна, квадратно-періодична 
форма. Також, порівняно з романсом, дещо менший діапазон і не така розвинена ме-
лодична лінія. У цих збірках були представлені вокальні твори із супроводом форте-
піано, розраховані на широке коло любителів музики. Але на той час були вже відомі 
й думки для різних складів (для голосу з торбаном або фортепіано, для гітари, фор-
тепіано, скрипки або віолончелі з фортепіано, фортепіанних тріо, квартету, квінтету, 
секстету, камерного та симфонічного оркестрів, іноді – із сольним інструментом або 
як оперний вокальний номер тощо).

Думка була популярною в побутовому домашньому, салонному музикуванні, 
у творчості композиторів-аматорів. Таке явище, як звернення до «народного», було 
проявом романтичної течії тогочасної епохи. Але і в професійній композиторській 
творчості думка зайняла достойне місце і залишила зразки високохудожніх творів 
світової класики. Особливе місце зайняли думки на вірші класика української поезії 
Т. Шевченка. Вони піднесли цю, на початку розвитку, побутову форму музикування 
на рівень високохудожніх драматичних творів, із широким використанням палітри 
сучасних засобів музичної виразності. 

Слід зазначити, що сам термін «думка» належав польському поету-романтику 
Б. Залєському. Крім Б. Залєського, думки писали П. Грабовський, О. Афанасьєв-
Чужбинський, Ю. Словацький, Ю. Федькович, А. Могила, А. Метлинський та ін. 

У творчості Т. Шевченка є чотири поезії, позначені автором як Думка. Це – «Тече 
вода в синє море», «Вітре буйний, вітре буйний!», «Тяжко-важко в світі жити» і 
«Нащо мені чорні брови». Проте в літературній енциклопедії подаються, окрім ви-
щезгаданих, ще чотири – «Вітер з гаєм розмовляє», «Дівичії ночі», «Не женися на ба-
гатій», «Не завидуй багатому». У «Кобзарі» вони не відмічені як «Думки». Але тема-
тика і виражальні засоби цих та деяких інших творів з «Кобзаря» подібні. Можливо, 
пояснення такого вільного трактування буде те, що, вважається, у літературі термін 
«думка», «зважаючи на його дефінітивну невиразність, не прищепився» [2, c. 308].

Думка «Нащо мені чорні брови» була вперше покладена на музику ще за життя 
Кобзаря його знайомим істориком, поетом, етнографом та музикознавцем М. Марке-
вичем. Це – романс «Сирота» (за однією з версій – 1847 р. написання, 1859 р. було 
видано в Києві Л. Ідзиковським до 45-річчя від дня народження Т. Шевченка). Він є 
цікавим зразком раннього романтизму. Також музику до тієї ж Думки Т. Шевченка 
написали Д. Бонковський і М. Лисенко. Порівнюючи музичне прочитання цього тво-
ру, зокрема М. Маркевичем і М. Лисенком, фахівці відзначають більш просте «опере-
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точно-романсове» бачення твору в С. Маркевича і народнопісенні, «живі» інтонації 
в музиці М. Лисенка. Тим не менше, романси С. Маркевича і Д. Бонковського були 
дуже популярними. Зберігся запис 1939 року, де О. Петрусенко виконує український 
романс Д. Бонковського на вірші Т. Шевченка «Нащо мені чорні брови» (Думка). 

Поезія Т. Шевченка займала визначну роль і у творчості М. Лисенка. На його ві-
рші написано 87 творів, 56 з яких входять до «Музики до “Кобзаря”». Це – окраса 
музичної шевченкіани. М. Лисенко, як ніхто інший, відчував поезію Т. Шевченка, 
особливо те, що пов’язано з народнопісенною лексикою і пошуком «живої» розмовної 
інтонації. Цикл «Музики до “Кобзаря”» Т. Шевченка складається із семи серій, куди 
ввійшли кантати, хори і близько п’ятдесяти романсів. Твір «Нащо мені чорні брови» 
написаний для сопрано або тенора в супроводі фортепіано. Ця думка, разом з бала-
дою «Не вернувся із походу», залишилася в запису у виконанні видатної актриси і 
співачки Олени Петляш, якій акомпанував сам автор.

У музиці твору композитор поєднав дві складові музичної культури: народну і 
професійну. Взявши за основу народнопісенну інтонацію, він збагатив її більш при-
мхливою ритмікою і гармонією. Драматичне забарвлення мелодії підкреслюють хро-
матичні ходи й широкі стрибки. Розвиток середнього епізоду тричастинної форми, 
що починається в мажорі, підсилюють емоційне напруження зміна мажору і мінору, 
а також несподівані модуляційні відхилення. А завершення цього епізоду і перехід 
до репризи дуже природно звучить у досить розвиненій партії фортепіано. Третя час-
тина не повторює повністю першу. У зміненій мелодиці бачимо більш дрібну ритміку 
з мелізмами, хроматизми, espress. cresc. та sf (сфорцандо) у кульмінації. Загалом ця 
думка в інтерпретації М. Лисенка більш подібна до міського романсу.

Думка на слова Т. Шевченка «Тече вода в синє море» для мішаного хору в су-
проводі фортепіано була написана Б. Лятошинським 1927 року. Серед усього ком-
позиторського доробку хорова творчість Б. Лятошинського становить окрему сферу. 
Їй присвячено різного роду дослідження українських музикознавців Н. Горюхіної, 
Л. Хіврич, Л. Грисенко, А. Терещенко, Л. Пархоменко, В. Самохвалова, А. Лащенка, 
Н. Матусевич та ін. Слід зазначити, що саме звернення Б. Лятошинського, пере-
важно композитора-симфоніста, до хорових жанрів було як проявом закономірностей 
загальних процесів розвитку тогочасної української музики, так і творчої особистості 
композитора. 

Загальновідомо, що становлення професійної української музики було тісно 
пов’язано саме з розвитком вокально-хорових жанрів, розквіт яких припадає на 
20-ті роки ХХ ст. Це творчість М. Леонтовича, П. Сениці, Я. Яциневича, П. Козиць-
кого, М. Вериківського, В. Барвінського, К. Стеценка, В. Верховинця, Л. Ревуцького, 
С. Людкевича та ін. У їхній творчості представлено всі жанри хорової музики. Але 
в 1930-ті роки хорова творчість зазнає руйнівного впливу офіційної ідеології. І саме 
в цей час, 1927 року, Б. Лятошинський пише свій оригінальний хоровий твір «Тече 
вода в синє море» на слова Т. Шевченка для мішаного хору в супроводі фортепіано. 
У 1949–1951 роках він робить другу редакцію, але уже для хору a ccapella і у вигляді 
своєрідного диптиха (у ці роки написаний ще один хор на слова Т. Шевченка – «Із-за 
гаю сонце сходить»). Якщо подивитися на хорові твори, написані Б. Лятошинським 
упродовж 1949–1967 років, то можна побачити риси циклічності (що, зокрема, ко-
релює із симфонічним мисленням). Так, 1952 року – два хори на слова О. Пушкіна, 
1960 року – три хори на слова Т. Шевченка, 1961 року – чотири хори на слова А. Фета, 
1964 року – п’ять хорів на слова М. Рильського тощо. А у виборі віршів – звернення 
виключно до українських і російських поетів. Перелік прізвищ говорить про смак і 
художню спрямованість митця: О. Пушкін, Т. Шевченко, І. Франко, М. Рильський 
(ранні поезії), А. Сафронов, Є. Фомін, І. Бунін, А. Фет, Ф. Тютчев. Як бачимо, тут 
йому близька саме лірична (лірико-драматична) сфера. 

Одна з найвідоміших Думок Т. Шевченка «Тече вода в синє море» була написана 
в ранній період творчості поета під час його перебування в Петербурзі й увійшла до 
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першого видання «Кобзаря» 1840 року. Рік написання – 1838 – був знаменним для 
Т. Шевченка викупом його з кріпацтва і відчуттям себе вільною людиною. На той час 
юнак ще пов’язував власне життя з малярством, у якому, під орудою свого вчителя 
К. Брюллова, робив великі успіхи. Називаючи свій вірш Думкою, Т. Шевченко від-
дзеркалив суть своєї епохи, якій були притаманні риси романтичного світосприйняття. 

Емоційний фон твору – схвильовано-піднесений. Використання образних парале-
лей «людина–природа» дає можливість проникати у глибинну психологію людини. 
Основна стилетворна фігура – рефренність, що має витоки в усній народній творчос-
ті, і, в цьому випадку, є ілюстративною. Символізує морські хвилі перепон на шляху 
козака, який іде шукати долю на чужину. Можемо припустити, що туга за батьків-
щиною, неможливість з’єднання з родиною і незрозуміле майбутнє мали під собою 
автобіографічний досвід автора, хоча і так само зустрічалися в поезіях українських 
поетів-романтиків (Л. Боровиковського, Є. Гребінки та ін.). Але саме у творчості 
Т. Шевченка ці образи досягли яскравої майстерності та особливої виразності.

Вибір Б. Лятошинським змішаного складу хору для втілення цієї поезії підпоряд-
кований художньому змісту твору. Це своєрідний хоровий «пейзаж». Музичне полотно 
розгортається від нижнього регістру повільним висхідним поступом до кульмінації ви-
сокого. З двох піано до форте. Першими вступають баритони, імітуючи тихий прибій 
хвиль, що накочуються. Партія тенорів їм вторить, але та ж інтонація, піднята на сек-
сту, вносить дисонансне звучання і внутрішній неспокій, який майже одразу підсилю-
ється у висхідному русі вступом альтів і сопрано. Багатоголосся майстерно відтворює 
морську стихію. Вона символізує внутрішні переживання головного героя. Внутріш-
ня боротьба підсилюється цікавим прийомом, де тенори звучать у високому регістрі, 
а альти – реально нижче них (нагадує специфіку партитур Київського акапельного 
розспіву). Згодом ініціативу перехоплює партія сопрано, яка акцентує на важливих 
для козака поняттях – «батько», «ненька старенька», «молода дівчина». Образ дівчи-
ни стає кульмінаційним, відділяється паузою, після чого рух сповільнюється. Подаль-
ше чергування чоловічих і жіночих партій продовжує тему страждань і внутрішньої 
роздвоєності козака. Чоловічі партії імітують шум прибою, а жіночі, піднімаючись, 
окреслюють високу межу горя й туги головного героя. Заключний епізод, побудований 
на затуханні динаміки жіночих партій і остинато чоловічих, немов символізує згаслу 
надію. Таким чином, сюжетно-образне розгортання диктує будову з трьох розділів, де 
перший, епічно-зосереджений, контрастує з піднесено-емоційним другим. А третій по-
вертає до початкової мелодії, поглиблюючи інтонаційний драматизм. 

У хорі «Тече вода в синє море…» автор створює містку музичну тему на основі 
народно-епічних жанрів музичного фольклору. А надалі надає їй симфонічного роз-
витку, досягаючи широкого узагальнення образу. Оповідь про людську драму пошуку 
долі на чужині, через сподівання і надію, приходить до трагізму розчарування, без-
надії й самотності.

Слід зазначити, що Б. Лятошинський, безумовно, розвиваючи традиції своїх по-
передників – М. Глінки, С. Танєєва і М. Леонтовича, значно розширив інтонаційну 
лексику і збагатив ладо-гармонічні засоби. Так, натуральний лад основної теми твору 
надалі насичується хроматичними ходами, збагачується контрастними модуляційни-
ми переходами тощо.

Отже, відзначаючи внутрішню емоційну напругу драматичного розвитку, що про-
ходить через інтонаційний потік поліфонічної музичної тканини циклічної форми, 
можна назвати цей твір унікальним зразком симфонічного мислення в хоровій парти-
турі. Він є відомим і улюбленим. Тільки в Києві його виконувало багато колективів, 
починаючи від хору Національної опери України і закінчуючи хором студентів На-
ціональної музичної академії ім. П. І. Чайковського.

Сучасний автор Микола Ластовецький (заслужений діяч мистецтв України, член 
Національної спілки композиторів) також написав хоровий твір на слова Т. Шевченка 
«Тече вода в синє море». Хори займають питоме місце у творчості композитора. Серед 
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них – два на слова Т. Шевченка. «Тече вода в синє море» написаний для мішаного 
хору. Тут функції партій розділені таким чином, що в першій частині двочастинної 
форми, де зображуються морські хвилі, чоловічі голоси виконують роль остинатного 
супроводу, а жіночі – інформаційно-емоційну. Інтонаційне ядро теми дещо нагадує 
тему хору Б. Лятошинського. М. Ластовецький використав цікавий свінговий при-
йом – перекреслений форшлаг, залігований з акордом, що звучить немов на виперед-
ження (своєрідний предикт) третьої долі такту в розмірі чотири четвертих. За слова-
ми автора, це надає музичній тканині більшої рухливості, емоційного напруження і 
надає твору риси джазового музикування. Але драматургічний розвиток побудовано 
інакше. У другій частині соло веде тенор, перегукуючись із хором. Його виразні 
розспівні фрази згодом звучать усе більш напружено і приводять до кульмінації. За-
вершується твір драматичною кодою. Зазначимо, що в емоційно насичених епізодах 
використана збагачена гармонічна палітра.

Думка Т. Шевченка «Вітре буйний, вітре буйний…» знайшла своє втілення у твор-
чості відомої сучасної композиторки Л. Дичко. Вона була написана в 1964 році до 
150-річчя від дня народження Т. Шевченка як Рапсодія для колоратурного сопрано, 
чоловічого хору та симфонічного оркестру. У цьому творі авторка для розкриття об-
разу майстерно використала витончену оркестровку і драматургію тембрів. Основна 
тема, інтонаційно пов’язана з ліричними народними піснями, у виконанні сопрано 
звучить як сповідь. Чоловічий хор і оркестр – фон, на якому вона розгортається, варі-
юючись і змінюючись. Наскрізний розвиток музичної тканини підкреслює наявність 
підголоскових ліній в оркестровій партитурі. Драматизм підсилюється повторами, 
виокремленням окремих епізодів та викладенням теми в ритмі похоронного маршу. 
А остання, хорова частина, як підсумок, звучить дуже трагічно. Основна тема, що 
відголоском проходить у флейти на тлі тремоло мідних, символізує прощання і без-
надію. Можна сказати, що в цьому творі композиторка дуже майстерно передала 
трагічну суть Шевченкової поезії.

Ще одне музичне втілення цієї Думки Т. Шевченка маємо у творі сучасної україн-
ської композиторки Б. Фільц. Нею написаний цікавий твір для однорідного жіночого 
хору із супроводом фортепіано. Сцена туги молодої дівчини за своїм милим знайшла 
відображення у 3-частинній репризній музичній формі з розвинутим середнім епізо-
дом. У тексті питоме значення має партія фортепіано: вона є цілком самостійною, спо-
внена цікавих прийомів, зокрема зображує морські хвилі. Особливої експресії надає 
музиці витончена гармонічна палітра, що є однією з особливостей авторського стилю. 

Окремо хотілося б зазначити, що не тільки українські композитори використо-
вували у своїй творчості вірші Т. Шевченка, зокрема Думки. Серед останніх – твір 
композитора, фольклориста, народного артиста РРФСР, лауреата всесоюзних і між-
народних конкурсів, художнього керівника Державного ордена Дружби народів Ку-
банського козачого хору В. Захарченка «Нащо мені чорні брови» (для мішаного хору 
a capрella) чи хор «Думка» («Тече вода в синє море» для мішаного 5-голосого хору 
a capella), молодої композиторки з Італії М. Романової (народилася в Москві, працює 
у Школі класичної музики в м. Генуї, керує оркестром «Maryensemble») та ін.

Музичні твори на вірші Т. Шевченка не обмежуються творчістю академічних ком-
позиторів. За допомогою сучасних популярних (рок) музикантів вони, як і за часів 
композиторів-аматорів епохи романтизму, «пішли в народ». Серед них є і Думки. 
Це – композиція О. Керекеша («Тече вода в синє море…») у виконанні гурту «Фата 
Моргана», «Думка» у виконанні групи «Мертвий півень» тощо.

Підсумовуючи матеріал і міркування, викладені у статті, зазначимо, що теорія 
жанру думки сьогодні ще недостатньо точно сформована у вітчизняному літературоз-
навстві. Однак, можна сказати, що цей жанр пройшов в українській музиці помітний 
шлях від невеликих, часто жанрово невизначених, вокально-інструментальних творів 
композиторів-аматорів через творчість професійних композиторів для різних інстру-
ментальних складів і досяг своєї вершини саме в інтерпретації поезій Т. Шевченка.
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SUMMARY

The path of musical dumka development is quite a long one. The name has arisen in the process 
of interaction of two cultures (Polish and Ukrainian), which has a centuries-old history. Dumka 
has been popular in everyday home, salon music, in the works of amateur composers. The appeal 
to the ‘folk’ is a manifestation of the romantic trend of that time. However, this genre has taken 
a worthy place in the professional composers’ heritage as well and left samples of highly artistic 
works of world classics. Just here the dumkas to the verses of the classic of Ukrainian poetry Taras 
Shevchenko have taken a special place. They have raised this originally ‘everyday’ form of music at 
the beginning to the level of highly artistic dramatic works, with the widespread use of a palette 
of modern means of musical expression and become the pinnacle of this genre development.

T. Shevchenko has written four Dumkas: Water Flows into the Blue Sea, Stormy Wind, 
Stormy Wind!, It’s Hard to Live in the World, Why do I Have Black Eyebrows. However, ano-
ther four works – The Wind Speaks to the Grove, Girl’s Nights, Do not Marry the Rich, Do not 
Envy the Rich – are proposed in the literary encyclopedia, in addition to the abovementioned. 
They are not noted as Dumkas in the Kobzar. But the themes and means of expression of these and 
some other works from the Kobzar are similar.

The dumka Why do I Have Black Eyebrows has been set to music for the first time during 
Shevchenko lifetime by his familiar historian, poet, ethnographer and musicologist M. Markevych. 
This is the romance the Orphan. It is an interesting example of early romanticism. Music for the 
same dumka by T. Shevchenko has been written also by D. Bonkovskyi and M. Lysenko. M. Ly-
senko work is written for soprano or tenor accompanied by piano. The composer has combined two 
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components of musical culture – folk and professional – in the music of the work. He has taken 
folk song intonation as a basis and enriched it with more capricious rhythm and harmony.

The dumka to T. Shevchenko verses Water Flows into the Blue Sea for mixed chorus accom-
panied by piano is written by B. Liatoshynskyi. The author has created a weighty musical theme 
based on folk-epic genres of musical folklore. He has achieved a broad generalization of the image, 
lending it a symphonic development.

Also, a choral work to T. Shevchenko verses Water Flows into the Blue Sea is written by a 
modern author Mykola Lastovetskyi. In this chorus, the intonation core of the theme resembles 
somewhat the theme of B. Liatoshynskyi chorus, but the dramatic development is constructed dif-
ferently.

T. Shevchenko dumka Stormy Wind, Stormy Wind... is embodied in the works of the famous 
modern composer L. Dychko. It is written as a Rhapsody for coloratura soprano, male choir and 
symphonic orchestra. The authoress has used skillfully graceful orchestration and timbre drama to 
reveal the image in this work. We have another musical embodiment of this T. Shevchenko dumka 
in the heritage of the modern Ukrainian composer B. Filts. She has written an interesting work for 
a homogeneous female chorus with piano accompaniment. The work is distinguished by a graceful 
harmonious palette, which is one of the features of the authoress style.

The choruses of the composer, folklorist, People’s Artist of the RSFSR V. Zakharchenko and 
the composer from Italy (born in Moscow) M. Romanova are among the foreign composers works 
who have written dumkas to the verses of Taras Shevchenko.

Musical works to T. Shevchenko verses are used also by modern pop (rock) musicians (composi-
tion by O. Kerekesh (Water Flows into the Blue Sea…) executed by the group ‘Fata Morgana’, 
Dumka by the group ‘Dead Rooster’). 

Keywords: musical genre, dumka genre, literary work, musical work, vocal work, instrumental 
work, chorus work.
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УДК 27–526.62(=161.2)″14/16″ Любов Бурковська 
(Київ)

УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ «СТРАСТІ ГОСПОДНІ»  
ХV – ПОЧАТКУ ХVІІ СТОЛІТТЯ:  

іконографія, особливості композиційної та структурної побудов

Розглянуті в статті ікони «Страсті Господні» ілюструють етапи розвитку пасійної іконографії в 
українському сакральному мистецтві. Показано як у художньо-образній та композиційно-іконографічній 
системі пасійних пам’яток синтезуються давні традиції візантійського мистецтва з новими художньо-
образними пошуками. 

Ключові слова: страсні ікони, клейма, теми, сюжети, іконографія, образ, композиція. 

‘The Passion’ icons considered in the article are aimed at the illustration of the development 
stages of such iconography in Ukrainian sacral art. It is shown how the ancient Byzantine art tra-
ditions are synthesized in the artistic, imaginary and compositional, iconographic systems of ‘The 
Passion’ monuments with new artistic and imaginary searches.

Keywords: ‘The Passion’ icons, stamps, themes, plots, iconography, image, composition.

Ікони «Страсті Господні» – визначне художнє явище, позначене рисами яскравої 
своєрідності в системі українського середньовічного малярства. Страсна ікона, за-
вдяки поєднанню різноманітних змістів і значень, які нашаровуючись один на одно-
го, перетворюються на своєрідну багаторівневу систему метафор, символів і знаків, 
є важливим науковим матеріалом для досліджень у сфері мистецтвознавства, етногра-
фії, фольклору та лінгвістики. 

Укладення тематики та іконографії більшості страсних сцен складається відносно 
пізно, проте ряд страсних сюжетів з’являється вже в ранньохристиянську епоху. Пасій-
на тема знайшла своє втілення у різних видах як візантійського, так і західноєвропей-
ського мистецтва. Прототипи іконописних страсних композицій дослідники шукають в 
мініатюрах рукописів та монументальних розписах [9, с. 285]. Іконографія «Розп’яття», 
центральної композиції циклу «Страстей Господніх», сягає своїм корінням мініатюри 
із сирійського Євангельського кодексу, ілюстрованого монахом Рабулою в монастирі 
Святого Іоанна у м. Заґбі в Месопотамії 586 року (Флоренція. Бібліотека Лауренціана, 
cod. Plut. I. 560) [15, с. 256–259] 1. Особливості початкового етапу формування пасійної 
іконографії демонструє мініатюра «Христос перед Пилатом» Россанського кодексу дру-
гої половини VІ ст. (Россано, Кафедральний музей Sacra Arta) [9, с. 227, 228]. Поділ 
сцени на два горизонтальні яруси та умовність у розміщенні постатей надає композиції 
площинності. Разом з тим, автор доклав чималих зусиль, намагаючись створити відчут-
тя реальності сцени, ретельно відтворити всі її мотиви і найдрібніші деталі, оскільки 
вони свідки події – її «самовидці» [9, с. 28]. Цикл страстей Христових, у всій повноті 
тематичного складу, набув розвитку разом із формуванням Страсної літургії на зламі 
ХІ–ХІІ ст., про що свідчать мініатюри Пармського Євангелія № 5 третьої чверті ХІ ст.) 
(Парма, Палатинська бібліотека) [10, іл. 244–247]. Іконографія мініатюр має багато 
спільного з анатолійською традицією, проте стиль та орнаментика рукопису вказують 
на Константинополь – як на місце її виготовлення [10, с. 159].

Цілий ряд мініатюр на теми «Страстей» збереглися в німецьких євангельських 
середньовічних книгах Готи, Бремена, Тріра, Аахена, Гільдесгайма [15, с. 258]. На 
зламі ХІ–ХІІ ст. пасійні композиції широко представлені в диптихах-складнях та в 
монументальному живописі [27, с. 37]. Існує думка, що на іконографію деяких страс-
них сцен, як наприклад, «Зняття з хреста» вплинули шиті покрови-плащаниці зі зо-
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браженням заключних страсних епізодів, що їх використовували в чині богослужіння 
Страсного тижня [9, с. 285]. 

У візантійському іконописі пасійна тема розвивається лише з ХІV ст., проте до-
слідники припускають, що існували давні царгородські ікони, які стали взірцями як 
для православних, так і для католицьких художників [15, с. 257]. На факт існування 
такого типу збірних ікон Страстей у візантійському мистецтві вказує цілий ряд давніх 
пам’яток [30, іл. 39–116, 205–216; 10, іл. 301, 302, 309, 310; 29]. У монастирі Святої 
Великомучениці Катерини на Синаї зберігається ікона «Розп’яття» (початок ХІV ст.). 
Вивіреність її композиційної побудови, відбір страсних сюжетів, структура пасійного 
циклу вказують на тривалу і вже досконало розбудовану малярську традицію. Винят-
кові художні риси цієї пам’ятки, свідчать про її приналежність до константинополь-
ської школи живопису [30, іл. 205; 29]. Ще одна давня пам’ятка, яка містить комп-
лекс пасійних сцен – ікона «Богородиця Одигітрія з празниками», яка зберігається в 
Афінському візантійському музеї [31, с. 22; 17, іл. 243, с. 207; 29]. 

На українських землях, судячи з вивіреності і сталості страсного репертуару того-
часної книжкової мініатюри і храмових фресок, тематичний склад пасійного циклу та 
іконографія його основних сюжетів сформувалися доволі рано. Свій початок цикли 
«Страстей» беруть від фрескового ансамблю Софії Київської (ХІ ст.). У збережених 
фрагментах фресок Софії Київської прочитуються сюжети – «Христос перед Кая-
фою», «Відречення Петра», «Розп’яття», «Зішестя до пекла», «Явлення Христа миро-
носицям», «Увірування Фоми», «Зіслання Святого Духа». Давня традиція знайшла 
подальший розвиток у створених за участю українських майстрів фресках ХІV–ХV ст., 
на території Польщі у Віслиці, Любліні, Сандомирі та Кракові [4, с. 108]. У розписах 
ХІV ст. церкви-ротонди в с. Горянах (тепер в межах м. Ужгород), у яких відчутні 
ознаки італійського малярства, також представлені фрагменти «Страстей Христових». 

У трьох мініатюрах із зображенням Розп’яття Київського Псалтиря (1397 р.) по-
дано різні іконографічні варіанти, які очевидно були сформовані у візантійському 
мистецтві (Санкт-Петербург, Російська національна бібліотека ім. М. Салтикова-Ще-
дріна) 2. Композиції мініатюр засвідчують високий рівень розробки іконографії сю-
жету в українському мистецтві XIV ст., індивідуальний підхід до вирішення окремих 
мотивів, спроби психологічного розкриття образів. 

Найдавніші українські ікони «Страстей Господніх» збереглися від ХV ст., проте 
в Україні ікони на цю тему побутували й раніше, на що опосередковано вказують 
письмові джерела [14, с. 36] 3. Від XV ст. тематика «Страстей Господніх» в розписах 
та іконах українських храмів набуває особливої актуальності 4. Майже в кожній 
українській церкві були настінні розписи, чи монументальні ікони «Страсті Господ-
ні». В українських храмах найчастіше «Страстям» належало місце на північній стіні, 
ікони «Страшного Суду» розміщувалися на західній стіні, а інколи обидві – на пів-
нічній, краще освітленій стіні [5, с. 64; 14, с. 36]. Судячи зі зразків пізніх настінних 
розписів «Страсті» та «Страшний Суд» також розміщувалися в тих самих місцях 
храмових інтер’єрів. Великі, багатосюжетні композиції неначе імітували настінні роз-
писи, як припускає мистецтвознавець Л. Міляєва «можна уявити, що їх закріплюва-
ли у пази вузького тябла, через що виникала ілюзія монументального живопису» [14, 
с. 36]. Обидва ці монументальні образи, зазвичай перевищували понад двометрову 
висоту і разом з іконостасом складали основу оформлення інтер’єру української церк-
ви [4, с. 108]. Як слушно зауважила В. Свєнціцька, «саме такі, великих розмірів, 
ікони із чималою кількістю епізодів любили в народі й часто їх замовляли, бо вони 
для простолюдина були немов збіркою новел, цікавих, із широкою шкалою відтінків 
почуттів – від сатиричних або влучних і дотепних до сповнених глибокого трагізму» 
[20, с. 257, 258]. Страсний цикл та композиція «Страшного Суду», вливаючись у 
загальну образотворчу систему храмового інтер’єру, моделювали основну релігійно-
етичну позицію людини середньовіччя, що ґрунтувалася на очікуванні кінця світу і 
сподіванні на життя у вічності [1, с. 172–173].
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Уже від ХV ст. усі складові частини українських страсних ікон демонструють 
сформованість варіантів загальної композиції, свою ідейну логіку та іконографічну 
завершеність циклів. Цю особливість українських пасійних пам’яток першим помітив 
видатний дослідник української ікони І. Свєнціцький, влучно зауваживши: «така 
збірна ікона подібна до циклічних містерій, творить одну цілість тільки на основі 
внутрішнього ідейного і часово-послідовного зв’язку між окремими сценами на основі 
їх механічного поєднання» [24, с. 40].

Однією з найдавніших українських пасійних пам’яток є ікона «Страсті Господні» 
(першої половини ХV ст.) з церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Здвижень (те-
пер – територія Польщі) (Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 
далі – НМЛ) [12, іл. XLI; 17, с. 209, іл. 244; 6, іл. 39] 5. Значні втрати живописного 
шару в нижній частині ікони ускладнюють дослідження її сюжету та іконографії. 
Проте уцілілі частини пам’ятки показують, що усі її складники – пасійний цикл та 
додаткові сюжети об’єднуються в гармонійну цілісність вже за сформованою струк-
турною схемою. Центральна сцена та композиції пасійного циклу надзвичайно прості 
й виразні за побудовою. Тісно згруповані постаті, закомпоновані у замкнутому про-
сторі невеличких клейм, передають живе відчуття динамічної взаємодії, спілкування 
діючих осіб. Важливо зазначити, що у багатьох пам’ятках пізнішого часу можна помі-
тити спорідненість в іконографії та композиційній побудові окремих сцен до «Страс-
тей» з церкви у Здвижені. Очевидно, їх автори користувалися подібними чи тими 
самими зразками, що й майстер цієї найбільш ранньої, серед відомих, пам’ятки [17, 
с. 209; 5, с. 66]. У зазначеному явищі виявляється характерний для середньовічного 
мистецтва принцип цитування, суть якого полягає у використанні художником уже 
відомих іконографічних і композиційних формул, кожна з яких схожа до цитати. 
Завдяки цій особливості середньовічного мислення існувала можливість численних 
інтерпретацій сюжетів, оскільки кожен повтор іконографічного взірця обов’язково 
супроводжувався, усвідомлено чи неусвідомлено, внесенням у нього певних змін. Ху-
дожнє цитування особливо важливу роль відігравало у «Страстях», де зв’язок сюжету 
з іконографічною схемою був найбільш строгим. Кожен живописний епізод пасійної 
історії вже на початковій стадії свого формування вписувався в іконографічну схему, 
яка мала своє усталене поле образних асоціацій [8, с. 12, 13].

Ікона «Страсті Господні» (кінець ХV – початок ХVІ ст.) з церкви Святого Дими-
трія с. Жогатин (тепер – територія Польщі) (НМЛ) [5, с. 64–67; 18, іл. 701, с. 501; 6, 
іл. 41] посідає окреме місце серед українських пасійних пам’яток, особливо з погляду 
її іконографії, композиції та художньо-образного вирішення. Унікальність іконогра-
фії «Страстей» з Жогатина полягає у побудові пасійного циклу: клейма оточують се-
редник по периметру в один ряд, а угорі і внизу сюжети подаються суцільним фризом 
[5, с. 66]. Виразна домінанта усієї композиції – масивний хрест з розп’ятим Спаси-
телем. Ускладнена побудова архітектурного стафажу, чіткі обриси силуетів, пластич-
ність об’ємів і ритмічна розкутість у вирішенні багатолюдних мізансцен – виявляють 
непересічний хист автора. Насичений колорит, передусім яскравий відтінок тла, надає 
урочистості іконі і, незважаючи на драматичність події, створює піднесений настрій. 
Надзвичайно майстерно змальовані образи пристоячих під «Розп’яттям» – Богороди-
ці та мироносиць, їхні постави, жести і особливо вираз облич, наповнені найтоншими 
емоційними нюансами. Впливи західної іконографії в пам’ятці майже не відчутні: 
гротеск в сценах страстей передано стримано [5, с. 66].

Ікона «Страсті Господні» (кінець ХV – початок ХVІ ст.) з церкви Покрову Пресвя-
тої Богородиці в с. Трушевичі Старосамбірського району Львівської області (НМЛ) 
тяжіє до перемишльського кола іконопису [12, іл. LXIX; 17, іл. 267; 6, іл. 81]. За 
композицією самого «Розп’яття» пам’ятка неначе повторює середник «Страстей» з 
храму у с. Здвижень [17, с. 210]. Загальна композиція ікони особливо цікава незвич-
ною побудовою: центральна сцена розгортається на тлі зеленої міської стіни. Пасійний 
цикл пам’ятки складається тільки із семи різних за розмірами клейм, які розташо-
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вуються фризом зверху й знизу. У пам’ятці з Трушевичів віддзеркалився такий мало 
досліджений прийом середньовічного мистецтва, як прийом «скорочування» частини 
подій страсної історії. Кількість сюжетів, їх окремі деталі і мотиви, а також тематико-
іконографічний склад страсного циклу може видозмінюватися за своєю структурою, 
схоже, як обрядова формула літургії, залежно від церковно-обрядових потреб – роз-
ширюється чи скорочується, складаючи розгорнутіший, урочистий чи скороченіший, 
буденний варіант [8, с. 12, 13].

Сміливе застосування різномасштабності сцен, виразний композиційний ритм, який 
то згущується, то розріджується – оригінальні композиційні прийоми, що свідчать 
про схильність автора пам’ятки з Трушевичів до самостійних художніх вирішень. 
Об’єднувальним компонентом ікони стає гора Голгофа, яка займає нижню частину 
композиції та разом з «Розп’яттям» акцентує її центральну вісь. В іконографії, ком-
позиційній побудові та образних характеристиках пасій помітна орієнтація на зразки 
західноєвропейських гравюр [24, с. 40, 41; 16, с. 108–111; 14, с. 37]. У сценах «Христа 
б’ють», «Наруга» привертають увагу образи вояків, трактовані гротескно, з відраз-
ливими рисами облич. З особливою емоційністю та драматизмом змальовані сцени 
«Зняття з хреста», «Покладення до гробу. Оплакування Христа». Майже ідентичну 
за композиційним вирішенням надзвичайно динамічну сцену «Покладення до гро-
бу. Оплакування Христа» змальовано на монументальній іконі «Страсті Господні» з 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Мігова Старосамбірського району Львівської 
області (НМЛ) [6, іл. 82]. 

Давно помічено, що сюжети оплакування Ісуса Христа за своєю надривною емоцій-
ністю, сповненою глибокого трагізму, експресивністю постав, рухів і жестів нагадують 
поширені в народному побуті голосіння. Стилістичні особливості сцени «Покладення 
до гробу. Оплакування Христа» і місце, яке їй належить в загальній композиції ікон, 
свідчить про те, що сюжетові і його тлумаченню надавалось особливе значення. На 
думку науковців, є всі підстави прирівнювати ікони «Страстей Господніх» до того-

«Покладення в труну. Оплакування».  
Фрагмент ікони «Страсті Господні» (кінець ХV – початок ХVІ ст.)  

із церкви в с. Трушевичі Старосамбірського р-ну Львівської обл. (НМЛ)
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часних літературних творів. Сприймати живописні цикли, як ілюстрації до писемних 
джерел, звичайно ж, не варто проте й ті, й інші близькі за своєю семантикою і го-
стротою образних характеристик [13, с. 93]. Поряд з описами «Страстей Господніх» 
євангелістами, в Україні здавна були відомі й апокрифічні тексти, у яких сприйняття 
пасій доволі істотно відрізняється від епічного ладу євангельських текстів. Аналізую-
чи один з апокрифічних творів, датований XV ст., Л. Міляєва зазначає, що фольклор 
опоетизовував образи, надавав їм особливої піднесеності і глибини: в апокрифах окре-
мі епізоди «Страстей Христових» розлого прокоментовано, в інших увагу акцентовано 
на натуралістичних деталях, які викликають конкретні асоціації з готичними творами 
мистецтва [14, с. 36, 37] 6. Спостереження науковців показали, що в літературних 
пасійних творах сюжети, починаючи з ХV ст., поділялися на дві частини – власне 
«Страсті» і «Плач Богоматері». Іларіон Свєнціцький відзначав, що «церковні поети 
злучили епічне оповідання про страсті Христові як акт відкуплення з безперечно лі-
рично-трагічним положенням Богоматері і дали нам ряд творів з виразно-тенденцій-
ним релігійним характером, з епізодами значної поетично-драматичної ваги. Тому і 
прийшлося вилучити сі плачі в окремий розділ» [23, кн. І, с. 38]. Сюжет «Плач Бого-
матері» вирішувався в ліричному ключі, зразком для церковних поетів були народні 
голосіння. Як слушно зауважила Л. Міляєва, «засоби художньої виразності, взяті 
з народної поезії, збагачували релігійну літературу, в неї, таким чином, проходили 
щирі, живі почуття і переживання» [13, с. 93]. У композиціях живописних циклів, як і 
в апокрифах також відчутна відмінність у вирішенні пасійних сюжетів та змалюванні 
Оплакування. Пасійні композиції вирішуються в умовному плані і мають символічне 
значення, а «Покладення в труну. Оплакування Христа» переростає рамки релігійної 
символіки, у цьому важливому сюжеті «начебто знімається завіса над євангельською 
легендою» і у живописний простір ікони проникають людські почуття та емоції. [13, 
с. 93]. Композиція «Покладання до гробу. Оплакування Христа» в страсних циклах 
найчастіше й уособлювала літературний сюжет «Плач Богоматері» [23, кн. І, с. 48–50]. 

Поряд з пам’ятками, де сюжет «Оплакування» вирішувався надривно, майже гро-
тескно, в українському іконописі ХV – першої половини ХVІІ ст. є образи, у яких цю 
найемоційнішу композицію пасійного циклу передано більш стримано, без надмірної 
екзальтованості. 

Ікона «Страсті Господні» (початок ХVІ ст.) із церкви Різдва святого Івана Хрести-
теля в с. Угерці Мінеральні біля Ліська (тепер – територія Польщі) (НМЛ) змальова-
на на трьох дошках, скріплених завісами [6, іл. 105; 18, іл. 702]. Пам’ятка має вигляд 
складня, кожна частина якого заведена в окремий ковчег з лінійним обрамленням 7. 
Іконографія страсного циклу пам’ятки ґрунтується, загалом, на взірцях візантійсько-
го мистецтва. Водночас у деяких клеймах ікони виявився вплив готики та властивий 
для західноєвропейського мистецтва гротеск: у сцені «Христа б’ють» і в групі вояків 
під «Розп’яттям» відчутне бажання надати персонажам портретності «на реалістич-
ний німецький лад» [18, с. 504]. Незвично змальована багатолюдна сцена Хресної 
дороги на Голгофу – дійство поєднується із ще двома сюжетами в одному, більшому 
від інших, клеймі. Як зауважив Димитрій Ярема, загальна композиція пам’ятки де-
монструє виразне споріднення з іконою «Страстей» з церкви у Здвижені [18, с. 504] 8. 
Науковці пов’язують пам’ятку з іконописним осередком в Сяноку, майстри якого пра-
цювали для сільських храмів уздовж ріки Сян [18, с. 504]. Значну групу стилістично 
споріднених ікон ідентифікують як «коло майстра ікони “Моління з чином”» кінця 
ХV ст. з Дальови» [21, с. 13] чи «коло майстра іконостасу церкви Святої Параскеви 
(кінець ХV ст.) у Дальові» [4, с. 109]. 

Приблизно до другої половини ХVІ ст. можна віднести ікону «Страсті Господні» з 
церкви Вознесіння Господнього с. Багнувате Турківського району Львівської області 
(НМЛ) [7, с. 159–170; іл. на с. 169]. У пам’ятці поєднується традиційне із зароджен-
ням нового, що набуло розвитку повною мірою у ХVІІ ст. Віра Свєнціцька, перша 
дослідниця пам’ятки з Багнуватого, слушно зауважила, що у низці її деталей «по-
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мітний відхід від строгих іконописних канонів зображення та каліграфічних прийо-
мів, натомість з’являється чимало безпосередніх життєвих спостережень, сповнених 
аромату і своєрідного колориту сучасності» [20, с. 255]. Композиції, які передують 
пасійним сюжетам, майстер змальовує у традиціях візантійської іконографії, а в на-
ступних сценах виявляє все більшу розкутість, можливо, інспіровану зразками захід-
ного малярства. Іконописець демонструє уміння надати кожному образу свій, чітко 
виражений характер та намагається наділити персонажів індивідуальними рисами 
різних соціальних верств тодішнього суспільства [20, с. 255]. Другорядні персонажі 
виразно індивідуалізовані, негативні дійові особи трактовані гротескно. У пам’ятці 
з Багнуватого уперше в українському іконописі так ретельно фіксується тогочасний 
костюм, зброя та предмети, зауважені в побутовому оточенні [7, с. 163]. Нетради-
ційну іконографію окремих епізодів спостерігаємо в багатьох сценах. Це стосується 
центрального зображення «Розп’яття» і змалювання групи пристоячих: Богородиця 
не стоїть, а сидить, притуливши ліву руку до серця; Марія Магдалина в чорному ма-
форії, нахилившись до Богоматері, її втішає [7, с. 163]. На цій іконі вперше в циклі 
сюжетів «Страстей Христових» з’являється сюжет «Увірування Томи», який подано 
у незвичній іконографічній версії 9. Майстер уникає традиційної різномасштабності 
зображень: Христос і головні дійові особи в середнику за розмірами навіть менші від 
деяких другорядних персонажів у клеймах. Натомість помітні намагання автора до-
сягти тривимірності у передачі ракурсів фігур, архітектури, пейзажного тла.

Ікона «Страсті Христові» (середина ХVІ ст.) з церкви Воздвиження Чесного Хрес-
та м. Дрогобича Львівської обл. (Дрогобич. Музей «Дрогобиччина») [18, іл. 709] нині 
розташована на тій самій стіні храму, де вона була від часу створення, що трапляєть-
ся надзвичайно рідко. Завдяки сяючому золотому тлу, ікона має особливо ефектний 
вигляд в інтер’єрі дерев’яної церкви. Розлога іконографічна програма пасійного цик-
лу дрогобицької пам’ятки виявляє роботу досвідченого іконописця, який добре знав 
Євангеліє та не боявся по-своєму інтерпретувати тематичний зміст клейм. У «Страс-
тях» з Дрогобича видовжена центральна композиція «Розп’яття» за розміром до-
рівнює двом клеймам і майже зливається з численними багатолюдними сюжетами 
пасійного циклу. У змалюванні страсних сцен багато оригінальних композиційних 
вирішень і авторських прочитань у поданні предметів побуту та природного оточен-
ня. У кольоровій гамі ікони домінують синя і червона барви у поєднанні з позолотою 
тла. У клеймах пасійного циклу велику увагу приділено змалюванню архітектури 
та мотивів природи, що вирішені у надзвичайно характерний спосіб. Єрусалимська 
стіна, втрачаючи традиційні абриси, перетворюється тут на незвичну будівлю з ви-
шуканими за архітектурними формами вежами. Образні характеристики, динамічна 
побудова тла, ритми архітектури, характерне висвітлення тканин – усе підпорядкова-
не розкриттю символічного змісту ікони 10. 

Ікона «Страсті Господні» 1593 року з церкви Різдва Христового в с. Великому 
Старосамбірського району Львівської області (НМЛ) [18, іл. 715, с. 509] належить до 
кола майстра ікони «Преображення» з Яблунева (НМЛ) 11. Маляр надзвичайно екс-
пресивно проілюстрував епізоди драматичного дійства, виявивши вміння розкривати 
характер та емоції людей, психологічну ситуацію окремих сцен. Іконописцю, очевид-
но, були відомі твори західноєвропейської гравюри на пасійну тематику, що особливо 
помітно у вирішенні центральної композиції ікони. Автор пам’ятки з Великого запо-
чаткував нове трактування пейзажного стафажу: у композицію клейм він вводить не 
умовний ландшафт, а конкретний краєвид Прикарпаття, панорамно подавши гірські 
схили, де-не-де порослі смереками та зеленими кущиками трав. Хист майстра вияв-
ляється у вільній побудові багатофігурних композицій, збагачених різноманітними 
реалістичними мотивами. Характеризуючи появу в давньому іконописі зауважених у 
довколишньому житті подробиць І. Свєнціцький писав: «І чим більше цего побутово-
го і історичного первістку в галицьких іконах, тим певнішим і сильнішим стає перехід 
іконопису вже і по сюжетам до реалістичного малярства західної Європи» [25, с. 63].
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Ікона «Страсті Господні» (початок ХVІІ ст.) із церкви в с. Білі Ослави Івано-
Франківської обл. (Національний художній музей України, Київ) походить з По-
куття і за структурою загальної композиції істотно відрізняється від ікон із храмів 
Перемишльської єпархії [18, іл. 717]. Головна відмінність полягає в тому, що автор 
фокусує увагу лише на епізодах «Страстей», а сцени, що доповнюють їх, зокрема із 
зображенням Воскресіння Христового, відсутні. Пам’ятка не має виділеного серед-
ника, а центральна сцена «Розп’яття» змальована в нижньому регістрі, у такому ж 
форматі, як інші клейма [18, с. 514]. Ще одна особливість твору – велика увага до 
теми «Відречення Петра», постать якого фігурує в кількох сюжетах. Добір сюжетів 
пасійного циклу також відрізняється від раніше розглянутих ікон. На думку науков-
ців, такі композиційні та іконографічні відмінності можуть бути наслідком впливу 
молдавсько-буковинської іконописної традиції, яка, напевно, була помітна на Покутті 
[18, с. 514, 515]. У пам’ятці ще виразно відчутні традиції ХVІ ст., проте в ній уже 
багато новацій – страсні сцени привертають увагу простотою, безпосередністю та 
експресивною виразністю рисунка, а також увагою дo психологічних характеристик 
і побутових деталей. Маляр дотримується традиційної іконографії з тенденцією до 
спрощення форм у деталях, передусім архітектури, вирішенні інтер’єрів та пейзажу. 
Іконописець акцентує увагу на відображенні реалістичності тогочасного одягу і пред-
метів побуту, особливо на їхньому декоративному вирішенні, ретельно вимальовуючи 
орнаментальні візерунки, інкрустації та елементи різьблення на платах, рушниках, 
меблях, зброї, одязі [18, с. 514, 515].

Ікона «Страстей Христових» із с. Лип’є біля Лютовиськ (Польща) датована по-
чатком ХVІІ ст. (Історичний музей м. Сянока) [18, іл. 714]. Пам’ятка вражає своїми 
розмірами (267×210 см), це найбільша страсна ікона досліджуваного часу. Ікона має 
багато нових елементів, зокрема автор намагається досягти тривимірності у передачі 
ракурсів фігур, архітектури та мотивів пейзажу в клеймах. Значну увагу в пам’ятці 
приділено жестам, якими неначе озвучено зображення. Автор широко використовує 
як ритуальну жестикуляцію, пов’язану з основним змістом сюжетів, так і побутову, 
необов’язкову. Тло середника та обрамлення не гладенькі, як зазвичай в пасійних 
іконах, а мають гравірований рослинний орнамент. Натомість клейма змальовані на 
вохристому тлі без гравірування та розділені між собою тонкими чорними лініями. 
Привертає увагу незвична іконографія сюжету «Воскресіння Лазаря». Композицію 
цього клейма подано, неначе жанрову сцену: Лазар у білому савані сидить на сарко-
фазі, а слуга звільняє його ноги від поховальних пелен [18, с. 511]. 

Як показує аналіз, українським пасійним пам’яткам XV – початку XVII ст. до зна-
чної міри притаманна семіотичність, оскільки їхня наповненість стійкими символами 
і знаками має сакральні джерела, які визначають способи зображення містичних 
подій та образну характеристику творів [3, с. 157–160]. Складна за структурою та 
семантикою ікона «Страстей Господніх» створює образ споглядання першоподії, яка 
колись відбулася і неначе випромінюється, проектується у теперішнє, вона неначе 
вікно у вічність, коли плин часу переривається і події випадають із часового потоку 
[11, с. 283–287]. 

Аналіз традиційної системи знаків і символів, застосованих в іконах «Страстей 
Господніх» у співвідношенні зі словесним текстом відкриває рідкісні можливості для 
розкриття їх складної герменевтики: дешифровки значень, розкриття змісту та осяг-
нення закладеного в художню систему твору глибокої багатопланової символіки. Зро-
зуміло, в іконах не варто вбачати безпосередню ілюстрацію теоретичних концепцій, 
проте без сумніву, у них до значної міри відобразилися богословсько-філософські 
уявлення, що дають можливість віднайти змістові ключі до усвідомлення образної 
символіки іконописного зображення [19, c. 15]. У пасійних пам’ятках найменше з 
усіх тем іконопису помітне механічне відтворення дійсності, а особисті творчі смаки 
та ознаки самостійних авторських вирішень упродовж тривалого часу нівелювалися 
[8, с. 173]. 
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За початковим наративним прочитанням страсної ікони криється складна семан-
тика, обумовлена вже її текстовою основою – Святим Письмом. Євангельський текст 
стає в пасійній іконі початковим «первинним» імпульсом виникнення значень, сво-
єрідною точкою відліку, у якій містяться всі корені й джерела. У пасійних творах 
з особливою рельєфністю помітно, як символічні знаки заміщають явища дійсності, 
уособлюючи людські уявлення та ідеї, а створений за допомогою творчої уяви іконо-
писця синтетичний художній образ відображає процеси, що відбуваються у світі й 
житті людей [3, с. 155–158]. 

Страсна ікона наповнена таким глибинним сакральним значенням подій і явищ, 
при якому однопланове трактування її змісту виявляється не продуктивним. Складна 
семантика ікон цього типу не допускає сприйняття твору як «лінійного», одноманіт-
ного поєднання сюжетів. Пасійний цикл – це не просто розповідь про катування, 
муки і зраду, а відображення глибокої філософської сутності подій, відтворених в 
іконі. У «Страстях» символічно віддзеркалені різні грані людського життя: добро і 
зло, пітьма тілесних страждань і піднесеність незламного духу, відчай і надія, зрада і  
відданість.

Головне у сприйнятті пасійної ікони як складного за композицією, символікою і 
розмаїттям образних характеристик твору – це поєднання значень і символів, що ор-
ганізовують структуру твору та сприяють цілісності прочитання ікони. Процес осяг-
нення складного багаторівневого твору складається з трьох етапів – цілісне сприйнят-
тя, виокремлення та поглиблене прочитання окремих сюжетів і «зведення» воєдино 
усіх його складників [26, с. 17, 18]. Цей триєдиний процес усвідомлення змісту ікони 
можна охарактеризувати як своєрідну «деконструкцію», її розмикання на частини, за 
якою йде «реконструкція», коли усі складові частини з’єднуються воєдино, а образ 
замикається в кінцеву систему 12. 

Пасійні ікони складаються з мотивів і елементів які вже існували раніше, ще до 
виникнення і формування великих збірних композицій «Страстей Христових». Від 
ХV ст. в українських пам’ятках знаходить своє відображення компілятивний склад 
страсного циклу візантійського першооригіналу, особливості його інтерпретації на 
київському ґрунті, а також певні риси іконографії, структурної побудови та образнос-
ті західних взірців. Композиції, образи і мотиви, інспіровані західноєвропейським 
мистецтвом, використовували переважно в страсних сюжетах 13. Візантійські іконо-
графічні схеми зберігаються в композиціях, які ілюструють основні церковні празни-
ки – «Преображення», «В’їзд до Єрусалиму», «Тайна вечеря», «Зішестя до пекла», 
«Мироносиці біля гробу Господнього» [4, с. 108]. Зазначені композиції у вигляді 
готового матеріалу вбудовувались у складну структурну систему ікони, набуваючи но-
вого змісту, нового значення саме завдяки контексту. Разом з тим усі складові частини 
страсних пам’яток сприймаються не як розрізнені фрагменти, а як цілісна структура. 
Додаткові сюжети перестають бути самостійними мотивами і не сприймаються ізольо-
вано, оскільки кожна частина підлягає цілісності загальної композиції ікони. Інтегро-
вані в пасійну ікону, вони прочитуються в контексті страстей Христових, набуваючи 
додаткового змістового рівня. Додаткові сюжети можна змінювати місцями, долучати 
або ж опускати без жодних втрат для цілісності композиційного змісту страсного 
твору, натомість пасійні згруповуються в органічну єдність і їхнє існування один без 
одного вносить дисонанс у загальну фабулу пам’ятки. Вони тісно пов’язані між собою 
змістовою канвою подій, хоч кожне клеймо має свою цілком викінчену композицію. 
Взяті ізольовано, пасії мають обмежене значення, оскільки функціональності і змісту 
надає їм цілісність страсного циклу.

У страсних іконах, як і в кожному складному творі, є головні і другорядні елемен-
ти: як кульмінаційний момент, сцена «Розп’яття» виходить на перший план, а всі інші 
сюжети підпорядковуються центральному зображенню. Проте така ієрархія сюжетів 
не була раз і назавжди даною, вона з часом зазнавала змін. Як показує художня 
практика, зміни в структурній системі пасійних ікон можна простежити приблизно 
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від середини ХVІ ст.: основну увагу зосереджено на елементах наративу, розлогому 
відтворенні страсного шляху Ісуса Христа 14. На іконах з храмів в Угерцях Міне-
ральних та Багнуватому центральна сцена з Розп’яттям вже помітно зменшується, на-
томість збільшуються розміри клейм, які тепер часто розмежовані обрамленням, а не 
розгортаються безперервним фризом, як на більш ранніх іконах з храмів у Здвижені, 
Жогатині, Трушевичах та Мігові. У таких іконах до певної міри змінюються змістові 
контексти, їхні складові елементи набувають дещо іншої семантики, при цьому ак-
тивізуються такі мотиви і сюжети твору, які не відігравали істотної ролі та яким не 
приділяли значної уваги в давніших пам’ятках, наприклад, акцентування мук Хрис-
та, натуралізм його страждань, очевидно, запозичені з готичного мистецтва. У міру 
наближення до ХVІІ ст. в українських пасійних іконах лінійне, «горизонтальне», 
змістове вирішення стає все відчутнішим. На іконі з Білих Ослав кількість сюжетів 
пасійного циклу значно збільшується, натомість центральна сцена з Розп’яттям пере-
творюється в клеймо, яке за розмірами не відрізняється від інших. У пізніх іконах 
вирішення клейм також набуває особливого характеру – композиції істотно подріб-
нюються, наповнюються другорядними деталями. Клейма стають надзвичайно багато-
людними: часто, замість зосередження уваги на зображенні головних дійових осіб, як 
того вимагає іконографія, змальовано цілі натовпи. 

Семантика пасійної ікони неподільно пов’язана з організацією структури загаль-
ної композиції страсного твору. Зміст, літературна основа визначає склад пасійного 
циклу, намічає загальне поле композиції твору. Проте, не залежно від того, які сю-
жети автор добирає, а які випускає, є такі його компоненти, без яких страсний цикл, 
втрачаючи важливі сюжети, стає важким для усвідомлення глибокої суті події. До 
таких сюжетів можна віднести «Розп’яття», «Покладення в труну», «Воскресіння», 
«Зішестя до пекла», «Вознесіння». 

Кожен автор, укладаючи свій варіант сюжетного складу пасійного циклу, щоразу 
здійснює його своєрідну «пересемантизацію», завдяки чому в іконі з’являються зміс-
тові нюанси, а певні мотиви набувають особливого загострення. Інколи ці тенденції 
ледве вловимі, а в деяких випадках виразно акцентують ту чи іншу сюжетну лінію. 
Композиційні елементи в кожному новому авторському варіанті знову перегруповують-
ся, а кожен допоміжний сюжет, інтегрований в пасійну ікону, постає у розширеному 
значенні – сягає ще одного змістового рівня, уже в контексті «Страстей Христових». 

Як слушно зауважив В. Пропп, аналізуючи літературний матеріал, у складному 
творі серії мотивів вибудовуються в сюжети, можна сказати, що мотиви виростають в 
сюжети, які своєю чергою варіюються – у них проникають інші мотиви або ж сюжети 
компонуються один з одним [26, с. 17, 18]. Видається, і в пасійних пам’ятках окремі 
сцени зливаються воєдино і створюють блоки, у яких визначальну роль відіграють 
змістові акценти. В іконах «Страсті Христові» можна виокремити кілька таких блоків: 
у найбільшому з них подані власне пасії – сцени судилища, катувань, приниження і 
розпинання Ісуса; до іншого належать сюжети «Тайної вечері», «Моління про чашу», 
«Поцілунок Іуди», «Взяття під стражу»; ще одна група клейм пов’язана зі зняттям з 
хреста, оплакуванням і покладанням «Христа до гробу»; сюжети «Воскресіння», «Зі-
шестя до пекла», «Явлення мироносицям» також складають окремішній блок; група 
допоміжних сюжетів розпочинає і завершує живописний цикл [2, розд. 1]. Великі 
сегменти твору вже самі по собі постають як закінчені композиції у ролі відносно са-
мостійних змістових груп, а поєднання блоків створюють складний символічний знак 
і, відповідно, вибудовують складну семантику [26, с. 17, 18]. 

Структурно-композиційна побудова українських пасійних ікон має свої характерні 
особливості. У розглянутих іконах «Страстей Господніх» можна спостерегти поліва-
ріативність щодо кількості сюжетів, їх тематичного набору та послідовності розташу-
вання. Увесь комплекс українських пасійних пам’яток, збережених від ХV – початку 
ХVІІ ст., поділяється на групи, відповідно до особливостей розміщення страсних 
циклів навколо центрального зображення. Страсні сцени на одній з найдавніших 
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українських пасійних ікон з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Здвижені розмі-
щуються, як це було прийнято в давніх візантійських пам’ятках, на верхньому полі у 
двох регістрах і по всьому периметру твору. Схожу структурну систему використано 
в пізніших іконах із сс. Мігова та Угерці. Ікона з храму в Трушевичах демонструє 
незвичну композицію, оригінальний задум художника полягає в тому, що пасійні 
сцени подано лише на її верхньому та нижньому полі 15. Страсний цикл пам’ятки з 
Жогатина обрамлює середник по периметру лише в один ряд, а в іконі з с. Лип’є у 
два ряди. На іконах із Дрогобича, Багнуватого та Великого сюжети розміщуються у 
два регістри на нижньому полі, а на верхньому та бічних в один ряд. Різноманітність 
загальних композицій пам’яток дає змогу зрозуміти характерні особливості та законо-
мірності у розробці типів структурних побудов, а також простежити співвідношення 
оригінальних авторських вирішень та міри дотримання канонічних приписів. 

Аналіз розглянутого комплексу пасійних творів дає підстави вести мову про наяв-
ність кількох «редакцій» ілюстрування страсного циклу, що відрізняються не тільки 
ступенем докладності відображення літературної основи, але й самою природою обра-
зотворчого матеріалу, що несе в собі розвинуті більшою чи меншою мірою символізм, 
метафоричність, які покликані передати багатозначність і жанрову багатогранність 
євангельського тексту. Вочевидь, кожна із систем мала свою історію, еволюціонувала, 
розширюючи багатозначність образу. З плином часу частина пасійних сюжетів до пев-
ної міри змінювалася, наповнювалася новим змістом, втрачала притаманну їм емоцій-
ну гостроту, набуваючи натомість глибшого метафоричного наповнення. Композицій-
на структура українських страсних ікон не набула строгої канонічності, це стосується 
як тематики й іконографії клейм, так і послідовності їх розміщення. Кожен митець 
по-своєму вирішував загальну структуру, образні характеристики та колористичний 
лад свого твору. До сфери самостійних творчих вирішень іконописця, очевидно, слід 
віднести також спосіб розташування сцен навколо середника, визначення його роз-
міру та композиції. 

Ускладненість і багаторівневість змісту, складне поєднання символіки та худож-
нього вирішення, надає семантичному ряду пасійної теми поступового розгортання. 
Можна сказати, що ускладнені тематичні лінії страсних ікон – аналогії, повтори, 
уподібнення вибудовуються навколо головної теми (середника з Розп’яттям з при-
стоячими та усіма традиційними мотивами) «концентричними колами». Особливості 
вирішення загальної композиції, внутрішній зв’язок усіх сюжетів, що оточують цен-
тральне зображення, відсутність чітких канонічних приписів щодо іконографії та 
послідовності розміщення клейм, надавали майстру виняткові можливості творчої 
імпровізації та водночас вимагали від нього особливого дару художньої інтерпретації 
і строгої логіки композиційних побудов.

Виходячи із загального положення естетики візантійського сакрального мистецтва, 
відповідно до якого кожна пам’ятка мислилась як цілісний, синтетичний за суттю 
твір, художник намагався провести первинну структуризацію композиційної побудови 
іконного простору в цілому та підпорядкувати внутрішній логіці всі складові елемен-
ти страсного твору. У пам’ятках ХV – початку XVI ст. прагнення надати композиції 
відчуття величі, драматизму і, водночас, урочистості події іконописець ставить у 
центр уваги. У пізніших іконах, зазвичай, автор прагне відтворити зміст євангель-
ських текстів у пасійних сюжетах якомога розлогіше. В образах зі скороченим циклом 
клейм, як, наприклад, в іконі з храму в Трушевичах, із численних сюжетів страсного 
циклу майстер обирав найважливіші – ті, які, на його думку, найпереконливіше і 
найконцентрованіше передають сутність великої події. Для художника важливо було 
також віднайти пропорційні співвідношення між зображеннями в середнику ікони і 
пасійним циклом та досягти гармонії у колористичному вирішенні твору. На худож-
ній процес, безсумнівно, мали вплив мистецькі традиції культурного центру, у якому 
працював майстер, тогочасні художні смаки та особливості вибраного автором взірця 
чи взірців.
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Велику роль у колористичному ладі пасійних ікон ХV – початку ХVІІ ст. віді-
грає їхнє тло. Колір тла в іконі – це не лише декоративний чинник, що надає фарбам 
особливої сили звучання й сприяє кращому прочитанню твору. Колорит пасійної 
пам’ятки синкретичний, він відображає її ідейний задум, допомагає розширити її 
внутрішній зміст, акцентує емоційно-експресивний лад ікони і вирізняється тонко 
продуманою символікою [22, с. 52–55].

Пасійні образи з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Здвижені та з храму в 
Трушевичах подані на темно-зеленому тлі, загальна гама кольорів обох ікон тонка 
і стримана. Таке вишукане і надзвичайно зважене поєднання фарб емоційно нала-
штовує на осягнення трагічності подій і, водночас, зелена барва символізує надію на 
воскресіння, відродження й вічне життя. 

Ікона «Страсті Христові» із церкви святого Димитрія у Жогатині змальована на 
яскравому червоно-цеглистому тлі. Символіка кольорового вирішення цієї пам’ятки 
вказує на глибоке проникнення майстра в зміст євангельських текстів. Червоний ко-
лір ще з ранньохристиянських часів асоціювався з мучеництвом, з невинно пролитою 
кров’ю праведників і, водночас, з торжеством християнської полум’яної віри. 

Образ з церкви Воздвиження Чесного Хреста м. Дрогобича змальований на сяю-
чому золотому тлі. Символічна ідея ікони – святість подій, неземна велич і мудрість 
Божого задуму. Сяюче золочене тло ріднить пам’ятку з дорогоцінними мозаїками 
Київської Русі. 

Проблема вирішення тла в пасійних іконах розкриває різні підходи майстрів до 
розв’язання композиційних завдань, дає змогу встановити традиційні джерела окре-
мих деталей і мотивів [22, с. 57]. 

В українських іконах «Страсті Христові» ХV – початку ХVІI ст., попри тягу до 
випробуваних упродовж століть духовних ідеалів, традиційної іконографії та ма-
лярських засобів, відбувались активні динамічні процеси, що відобразилися у варі-
ативності загальної композиційно-структурної побудови, різноманітності тематичних 
програм пасійних циклів, своєрідності образної типології, кольорових вирішень, ак-
тивному пошуку засобів поглиблення семантики і гармонізації всіх складників твору. 

1 Іконографічна концепція монаха Рабули стала основною для циклічних розвинутих ком-
позицій «Страстей» як у варіанті настінних розписів, так і у варіантах станкового іконопис-
ного малярства і мистецтва ужиткового характеру [15, с. 256–259]. 

2 Пергаментний рукопис Київський Псалтир переписаний у Києві 1397 року протодияко-
ном Спиридонієм на замовлення смоленського єпископа Михаїла.

3 Як зазначає Л. Міляєва, «якщо дослівно сприймати претензії до патріарха Фотія стосов-
но вивезення з Києва подібних ікон ХІІІ ст., можна зробити висновок, що їх традиція сягає 
передмонгольської доби» [14, с. 36].

4 На думку науковців, зацікавлення пасійною тематикою було інспіроване поширенням 
містичних настроїв у тогочасному українському суспільстві [14, с. 36].

5 Ікону «Страсті Господні» (першої половини ХV ст.) з церкви Воздвиження Чесного Хрес-
та с. Здвижень науковці відносять до стилістичної групи пам’яток з Ванівки та Здвижень. 
Існує гіпотеза, що до створення значного комплексу високохудожніх ікон міг бути причетний 
майстер Іоїл (Гайл) [21, с. 11, 12].

6 Дослідники давніх писемних джерел припускають, що український текст раннього апо-
крифа інспіровано невідомим польським протографом. На думку Л. Міляєвої, не слід від-
кидати також вплив на іконографію українських страсних пам’яток театральних містерій [14, 
с. 36, 37].

7 Загальні розміри ікони 220×162 см, вона більша від давніших пам’яток цієї тематики. 
Центральна частина пам’ятки вдвічі ширша за бокові, дошки кріпляться на завісах.

8 Село Угерці Мінеральні розкинулося над Сяном навпроти Здвиженя, тож автор уге-
рецької ікони, ймовірно, запозичив загальну композицію від здвиженської ікони [18, с. 504, 
іл. 702; 6, с. 322].
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9 У нижній частині клейма «Увірування Томи» змальовано сцену пекла у вигляді вогняної 
ріки з численними душами грішників, серед яких – цар Ірод, учасники синедріону та ті, хто 
засудив Ісуса до страти [7, с. 163]. 

10 Існує припущення, що ікона належить пензлю майстра Федуска з Самбора. Відповід-
но до підпису на іконі «Благовіщення» з Іванич, авторства цього маляра, науковці датують 
твори іконописця 70–80 роками ХVІ ст. [18, іл. 709].

11  Характер живопису виявляє руку майстра, який був послідовником автора ікони Пре-
ображення з Яблунева. Те, що майстри походили з одного середовища, зауважила В. Свєн-
ціцька, і, відповідно до дати, зазначеної на іконі «Страстей» з Великого, датувала інші твори 
цього іконописного кола [21, с. 19].

12 Цілісне і часткове прочитання характерне для складних багаторівневих за змістом тво-
рів, до яких можна віднести ікони «Страсті Христові», «Страшний суд» та житійні ікони 
святих.

13 Окремі образи, мотиви, а інколи й цілі композиції українських ікон інспіровані зобра-
женнями зі збірок іноземних гравюр, які здобули популярність на Заході ще з XVI ст.

14 В іконах кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. виразно проглядає очевидний зв’язок спільного 
композиційного задуму з розписами: їх поєднує розташування сюжетів у дрібних клеймах і 
принципи побудови композицій ряду клейм. 

15 Варто зауважити, що в іконах «Страстей Христових» і в пізніх пам’ятках надалі зма-
льовують клейма над середником, тоді як у житійних іконах українські іконописці зазвичай 
залишали верхнє поле іконної дошки вільним [17, с. 209]. 
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SUMMARY

The article is based on the generalization of Ukrainian treatments in the Art Studies and ob-
servations. New methodological approaches to the studying of the meaning and significance of the 
Passion icons in the system of Ukrainian sacral art are applied. The existing systems of structural 
construction of monuments, within the complex of medieval Passion icons, are determined and 
classified. Their constructive and aesthetic importance in the formation of the complete image of 
the icon is analyzed. Patterns and principles of plot cycle construction are revealed. Iconographic 
and semantic evolution of Ukrainian Passion icons is considered. 

Large monumental icons of ‘The Passion’ with the cycles of plots illustrating the most impor-
tant Gospel moments of the life of Christ before his redemption sacrifice show the ‘Cross Way’ in 
detail and depict events related to the Resurrection. 

A meaningful vertical connection is found out clearly in the ancient icons with the divine root 
cause. Attempts to give the composition a sense of grandeur and solemnity of the event are put in 
the spotlight by icon painters. From the numerous plots of the Passion cycle, the most significant 
ones are selected. According to the master’s opinion, they convey the essence of the great event in 
the most convincing and concentrated way. Thanks to the selective use of plots, it becomes possible 
to place them easily on the plane of the icon board. The master approaches the depiction of these 
few scenes with great attention and develops carefully the composition, colour and imaginative 
characteristics of each of the scenes. 

Often the artist providing characters with typical features, especially negative characters, 
builds a complex picture filled with feelings, and in some cases with distinct signs of psychologism. 

Additional festive plots are always included into the Passion cycle, they are not related to the 
Easter cycle directly, but they are extremely important in the understanding of the theological and 
philosophical content of the Passion. 

In the icons of the late 16th century a linear, horizontal solutions become more tangible ap-
proaching the 17th century. Here, narrative elements come to the fore, including a gradual action 
development, a broad advancing story about the Passion path of the Savior. A number of plots of 
the Easter cycle increases significantly, but the middle with the Crucifixion is becoming smaller 
and smaller and finally turns into a stigma which in size is not different with the others at all. 

In the later icons, the stigma decision takes on a special character – the masters set themselves 
the task to describe the semantic conflict of the plots in detail. Sometimes substantially shrinking 
compositions of Easter history, icon painters reduce them into small peculiar ‘frames’ – miniatures. 
The plot action seems to flow from one hallmark to another – continuously, step by step, descri-
bing the events. 

Іn the Ukrainian icons ‘The Passion’ of the end of the 15th – early 17th centuries, despite the 
craving for the spiritual ideals, tested for centuries, traditional iconography and artistic means, 
active dynamic processes have taken place. They are depicted in the variability of the general com-
positional and structural development, the variety of thematic programs of the Easter cycles, the 
peculiar figurative typology, colour solutions, an active search for means of semantics deepening 
and harmonization of the components of a work. 

One of the typical features of the Ukrainian icons ‘The Passion’ of the 15th – early 17th centu-
ries consists in the active penetration of the elements inherent in Western European art, engravings 
mainly, into the canonical Byzantine iconography. They are shown the most clearly in the monu-
ments from the end of the 15th century.

Keywords: ‘The Passion’ icons, stamps, themes, plots, iconography, image, composition.
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УДК 069:903]:378.4(477–25)″1838/1854″ Оксана Сторчай 
(Київ)

З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО МУЗЕЄЗНАВСТВА:  
Музей старожитностей Київського університету Св. Володимира  

періоду завідування Олексія Ставровського (1838–1854)

Авторка здійснила спробу реконструкції за архівними джерелами колекції Музею старо-
житностей університету Св. Володимира періоду завідування професора всесвітньої історії, 
археолога і викладача Олексія Івановича Ставровського (1811–1882).

Ключові слова: О. І. Ставровський, Музей старожитностей, Київський університет Св. Во-
лодимира.

The authoress of the article has made an attempt to reconstruct the collection of the Museum 
of Antiquities of St. Volodymyr University during the period of directorship of the professor of 
world history, archaeologist and lecturer Oleksiy Ivanovych Stavrovskyi (1811–1882) according to 
the archival sources.

Keywords: O. I. Stavrovskyi, the Museum of Antiquities, St. Volodymyr Kyiv University.

Історія розвитку музейництва першої половини ХІХ ст. на території України (яка 
на той час входила до складу Російської імперії) тісно пов’язана з утворенням універ-
ситетів у Харкові (1907) та Києві (1934). Саме при університетах було відкрито про-
фільні музеї, зокрема старожитностей. У цьому контексті варто згадати ім’я Олексія 
Івановича Ставровського (1811–1882) – завідувача Музею старожитностей Київського 
імператорського університету Св. Володимира, професора всесвітньої історії, архео-
лога і викладача. 

Друкованих матеріалів з історії функціонування музею небагато. Основні дорево-
люційні видання – В. Антонович «Музей древностей» [34, с. 60–76] та В. Данилевич 
«Проф. В. Б. Антонович та Археологічний Музей І.Н.О.» [38, с. 7–20]. У загальних 
працях, присвячених історії Київського університету також міститься інформація про 
Музей старожитностей і О. Ставровського, а саме – «История университета Св. Вла-
димира» В. Шульгіна [62], «Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского университета Св. Владимира (1834–1884)» (за редакцією В. Іконни-
кова) [57, с. 619–622]; довідниковій літературі «Русский биографический словарь» 
[43], «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» [48, т. 31, с. 387]. 

З сучасних досліджень варто виокремити ґрунтовне видання «З іменем Святого Во-
лодимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників» 
(упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський, у 2-х кн.) [40, 41], монографія О. Тарасенко 
«Становлення та розвиток історичної освіти та науки у Київському університеті у 
1834–1884 рр.» [54], статті С. Лиман «З історії кадрового конфлікту у київській уні-
верситетській медієвістиці першої половини 1860-х років: О. І. Ставровський проти 
В. Г. Авсєєнка» [45] та «Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах про-
фесора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811–1882 рр.)» 
[46], Б. Риськіна «Заметка о книге Алексея Ставровского “Рассуждение о значении 
средних веков в отношении к новейшему времени”» [47], О. Тарасенко «З історії ста-
новлення та розвитку історичної освіти в Київському імператорському університеті 
Св. Володимира (до 175-річчя від дня заснування)» [51], її ж «Музей старожитностей 
університету Св. Володимира у вивченні історії українського народу (до 170-річчя 
заснування)» [52], її ж «Спогади В. Г. Авсєєнка про істориків Університету Св. Во-
лодимира» [53], її ж «Школа істориків університету Св. Володимира: штрихи до 
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творчого портрету Олексія Івановича Ставровського (1811–1882)» [55], Л. Федорової 
«Перший музей Києва» [61] та ін. Зазначені вище ґрунтовні й цікаві дослідження з цієї те-
матики свідчать про її актуальність і затребуваність сучасною гуманітарною наукою. 

Основним джерелом для написання статті є великий і цінний корпус архівних доку-
ментів, які зберігаються в Державному архіві м. Києва й Науковому архіві Інституту 
археології НАН України. Архівні матеріали є рукописами періоду 1830–1850-х років. 
Тексти, звісно, написані за правилами тогочасної орфографії, пунктуації, граматики 
і стилістики, різними почерками (не каліграфічними), а тому переважно потребували 
розшифрування (а це важка і кропітка праця, яка відбирає багато часу). 

Зважаючи на той факт, що каталогів, точних списків первинного складу колекції 
Музею старожитностей, зокрема періоду завідування О. Ставровського досі не зна-
йдено (можливо, вони не дійшли до нашого часу), тому спробу реконструкції будемо 
здійснювати за матеріалами архівної музейної документації, річних університетських 
звітів і статті В. Антоновича «Музей древностей» [34].

Музей старожитностей Київського університету був створений 1836 року зусилля-
ми «Временного комитета для изыскания и сохранения древностей». В. Антонович з 
цього приводу зауважував: «Комитет почел одною из существенных своих обязаннос-
тей устроить особое общественное хранилище для помещения в нем как тех древних 
вещей, которые он доселе мог получать в свое заведывание, так и тех, которые впредь 
могут быть им приобретены. Побудительною к тому причиною служило соображе-
ние, что всякие древние вещи, находимые в странах, примечательных в истории на-
шего отечества, и имеющие не только для любителей древности, но и для всех лиц, 
не чуждых истинной образованности, важную цену, как предметы, оживляющие и 
уясняющие в нашем представлении быт отдаленнейших наших предков, – находясь в 
разных отдельных помещениях и особенно в частных руках, легко могут быть преданы 
забвению и даже утратиться, а, быв собраны в одном и притом общественном хранили-
ще, не только спасутся от забвения и утраты, но и будут по достоинству оценены зна-
токами древностей, доставят назидание их любителям и принесут пользу науке» [34, 
с. 63]. Отже, ми бачимо, як переконливо й логічно В. Антонович обґрунтував нагальну 
потребу створення музеїв старожитностей і основну мету їхнього функціонування.

Сам «Временный комитет для изыскания и сохранения древностей» був заснований 
ще 1835 року за ініціативою першого ректора Київського університету М. Максимо-
вича і під головуванням попечителя Київського навчального округу Є. Ф. фон Брад-
ке. До складу Комітету увійшли визначні вчені, знавці старовини: М. Максимович, 
професори Київського університету В. Цих, І. Данилович, С. Зенович, С. Орнат-
ський, автор першого історико-топографічного опису Києва М. Берлинський, архео-
лог-аматор К. Лохвицький, поручик гвардії у відставці Анненков та ін. 

Комітет здійснював археологічні розкопки в Києві й Київській губернії, вивчав іс-
торію й культуру міста. Загалом, у 30–40-х роках ХІХ ст. історичне краєзнавство на-
було в Києві широкого розвитку. Були виявлені залишки Золотих воріт, Ірининської 
та Десятинної церков. Протягом 1844–1845 років експедиція Ф. Солнцева відкрила в 
соборі св. Софії Київської давньоруські фрески (згодом по-варварськи реставровані 
в 1850–1853 рр.).

Заснування 1834 року університету в Києві уможливило ідею створення Музею 
старожитностей. Очолити музей, облаштувати його доручили Кіндратові Андрійови-
чу Лохвицькому (1770–1849) [34, с. 64–66; 39, с. 67–72; 42]. У грудні 1836 року він 
звітував перед Комітетом про завершення облаштування музею, а саме – розміщення 
експонатів в окремій кімнаті університетської будівлі. Документальних описів, як 
була вибудувана музейна експозиція, не знайдено. Сама археологічна колекція була 
невелика, у ній, згідно з каталогом, складеним К. Лохвицьким, – 150 експонатів [34, 
с. 65] (каталог не знайдено). До зібрання увійшли переважно пожертвування від 
членів «Временного комитета для изыскания и сохранения древностей» та приватних 
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осіб. Сам К. Лохвицький подарував свою колекцію старожитностей (з 88 предметів) 
у день відкриття Університету. 

В. Антонович дав достатньо повну інформацію про основні джерела надходжень 
експонатів, завдяки яким було укладено первісну колекцію Музею старожитностей за 
часів, коли його очолював К. Лохвицький: «Эта небольшая коллекция составилась: 
а) из пожертвований членов комитета: Максимовича, Зеновича, Анненкова и по пре-
имуществу самого Лохвицкого, затем б) из вещей, пожертвованных разными частны-
ми лицами – в том числе учителем Якутовичем пожертвован был первый экземпляр 
орудия каменного века – молоток, найденный в окрестности г. Ровна и с) из пред-
метов, переданных из собрания комитета для изыскания древностей в Киеве. В числе 
пожертвований самого Лохвицкого интереснее других предметов, многочисленные об-
разцы кирпичей и обломков архитектурных украшений древних зданий, фундаменты 
и развалины которых он расчищал и исследовал…» [34, с. 65–66]. 

К. Лохвицький обіймав посаду завідувача Музею старожитностей до січня 
1838 року. Причину його короткотривалої діяльності (менше двох років) на цій по-
саді В. Антонович вбачав у недостатній науковій його підготовці: «Пока в начале 
своей деятельности комитет ограничивался скромною целью изыскания и сохранения 
исключительно местных киевских древностей, Лохвицкий имел возможность дать себе 
отчет о целях, преследуемых комитетом, и по мере сил старался содействовать их до-
стижению; но, когда при основании музея, комитет расширил свои задачи и заявил 
желание составить собрание древностей, не ограничиваясь ни территориею города, ни 
известною историческою эпохою, то бедный хранитель потерял почву под ногами и, 
не будучи в состоянии дать себе точного отчета о значении археологии и археологиче-
ских коллекций, он понимал задачу вверенного ему музея совершенно своеобразно; в 
официальной переписке он упорно называет музей – Музеем древностей и редкостей 
и, оставаясь на этой точке зрения, заботится о скоплении в нем всевозможных дикови-
нок, не обращая внимания на их совершенную непригодность для науки» [34, с. 65]. 

Опис цих випадкових предметів і роз’яснення, як вони опинилися в колекції Му-
зею, знаходимо у В. Антоновича: «Все же другие предметы или относятся к разряду 
диковинок, неизвестно зачем попавших в “музей редкостей”, как например: китайский 
веер, сабля графа Витгенштейна с надписью «за храбрость», астрономические часы, 
какая-то картина на стекле, которую Лохвицкий упорно называет и записывает под 
названием «memento mori» (sic) и т. п., или же это предметы более чем сомнительной 
древности, которым Лохвицкий по наивности, а иногда, по-видимому, с умыслом, при-
давал не надлежащее значение; как образцы такого рода экспонентов можно привести: 
склянку, наполненною “пшеницею Андрея первозванного”, большую очень прочную 
цепь, озаглавленную “вериги, в коих спасались узники святые в Киеве”, “голосник 
горшечный”, будто бы найденный в развалинах церкви св. Ирины, но, судя по на-
ружному виду, вероятно прямо из горна гончарного попавший в музей, два обломка 
фресков Десятинной церкви, озаглавленные: “Глава и рука ангела” и оказавшиеся, 
по исследованию г. Прахова, не фресками, а новейшею акварельною живописью на 
обломках старой штукатурки и т. д. Если в числе пожертвований в музей поступа-
ли предметы, представлявшие действительный археологический интерес, то Лохвиц-
кий давал им совершенно произвольные названия, обличавшие слабую его научную 
подготовку: так, прекрасный экземпляр высеченной в шифере формы для отливки 
бронзовых перстней под № 29 каталога, записан под именем “половины формы для 
печатания просфир”, встретившиеся пряслицы из красного шифера названы зернами 
от монашеских четок и т. д.» [34, с. 66]. Водночас для нас є важливим цей пере-
лік предметів, із якого можна відновити інформацію про певні експонати з каталогу 
К. Лохвицького.

Згодом усі експонати були переглянуті – і в музеї було залишено лише 107 предме-
тів (період завідування О. Ставровського), тобто надалі колекцію почали ретельніше 
упорядковувати, щоб надати їй статусу наукової. Вона повинна була стати ще й на-
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вчальною базою при викладанні курсів з історії (треба враховувати, що археологія на 
той час ще не була окремою дисципліною).

У січні 1838 року міністр народної освіти за клопотанням попечителя Київського 
навчального округу дозволив звільнити К. Лохвицького з посади завідувача Музею 
старожитностей і за пропозицією того ж попечителя затвердив хранителем музею 
О. Ставровського. 

Олексій Іванович Ставровський (1811–1882) – статський радник, магістр всесвіт-
ньої історії, заслужений екстраординарний професор кафедри всесвітньої історії, ар-
хеолог, завідувач Музею старожитностей з 1838 до 1854 року [32], активний член 
«Временного комитета для изыскания и сохранения древностей», Королівського то-
вариства північних антикварів (з 1843 р.), Імператорського географічного товариства 
(з 1852 р.), нагороджений орденами Св. Станіслава 2-го та 3-го ступенів. Народився 
1811 року в Новгородській губернії в родині священика. Середню освіту здобув у 
Новгородській духовній семінарії, а вищу – у Головному педагогічному інституті. 
У 1836–1866 роках він викладав в університеті Св. Володимира загальні курси з іс-
торії, брав активну участь в археологічних розкопках у Києві та його околицях, в 
описі решетилівського архіву (належав нащадкам В. С. Попова – колишнього секре-
таря князя Потьомкіна, деякі його архівні матеріали були опубліковані в «Русском 
Архиве» – 1864 і 1865 рр.) та бібліотеки Києво-Печерської лаври. 

Учений зібрав власну величезну бібліотеку, яка нараховувала більше тисячі кни-
жок, серед них було чимало рідкісних і цінних екземплярів. Інформація ця, зокрема, 
була розміщена на сторінках журналу «Киевская старина»: «После его смерти оста-
лась библиотека до 1,000 изданий, между которыми есть немало редких и дорогих. 
Сверх того у него же сохранялись весьма ценные бумаги из так называемого решети-
ловского архива, принадлежавшего наследникам бывшего секретаря Потемкина По-
пова. Желательно было бы, в интересе науки, чтобы оставшееся теперь наследство 
не постигла участь драгоценного в своем роде наследства Потемкинского секретаря» 
[33, с. 626]. До речі, згадування про О. Ставровського у зв’язку з решетилівським 
архівом і його долею є в «Журнале Министерства народного просвещения» за квітень 
1890 року (с. 37–38).

Серед наукових інтересів О. Ставровського була також нумізматика, вивчення, зби-
рання і публікація документів з історії Південно-Західного краю. Він автор наукових 
праць: «Рассуждение о значении средних веков в отношении к новейшему времени» 
(магістерська дисертація) [49, с. 115–120], «Всемирная политическая история», «Ну-
мизматика древней России» (дві останні не були надруковані з невідомих причин). 

Про високий авторитет О. Ставровського як викладача, науковця, археолога і музе-
єзнавця свідчать архівні матеріали 1846 року, із яких дізнаємося, що проф. Ставров-
ський разом з університетським викладачем рисунка і живопису Капітоном Павловим 
та іншими авторитетними особами були призначені 25-го січня 1843 року членами 
комісії «для освидетельствования работ в обновленной стенной живописи в Соборной 
[Успенской. – О. С.] церкви Киево-Печерской лавры» [5]. Комісія повинна була дати 
оцінку роботі отця Іринарха з Орловської єпархії, «искусного в иконной живописи», 
який з середини липня 1840 року до 1 жовтня 1842 року «обновил» настінний роз-
пис в Успенському соборі. До слова, отець Іринарх у 1850–1851 роках «обновил» 
третину розчищених фресок ХІ ст. у Софії Київській (до нього, як відомо, працював 
М. С. Пєшехонов). 

В архівній справі, на жаль, відсутні висновки членів комісії, що дало б змогу по-
знайомитися з думкою О. Ставровського і К. Павлова про поновлення (за уявленнями 
ХІХ ст. – реставрацію) монументального живопису. Але загальне рішення комісії 
відоме – «новая живопись не имеет характера превосходной греческой живописи, ибо 
она светла и ярка» [36, с. 29; 33; 35; 44, с. 56–64]. 

За часів, коли музей очолював О. Ставровський, заклад став успішним – за шіст-
надцять років музейна колекція набула статусу наукової і збагатилася на 898 експона-
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тів (за В. Антоновичем) [34, с. 68]. За його керівництва Музей комплектували у такий 
спосіб: 1) надходження від університетських музеїв і кабінетів; 2) пожертвування від 
приватних осіб, зокрема професорів університету: О. Ставровського, С. Зеновича, 
М. Іванишева; київського цивільного губернатора І. Фундуклея (537 експонатів за 
В. Антоновичем) [34, с. 69] та ін.; 3) закупівля у приватних осіб; 4) надходження 
від «Временного комитета для изыскания и сохранения древностей» та «Временной 
комиссии для разбора древних актов». Остання була створена 8 грудня 1843 року і 
стала науковим центром, що об’єднав навколо себе видатних учених, краєзнавців, 
творчу інтелігенцію, громадських діячів Києва. До «Временной комиссии для разбо-
ра древних актов» входили М. Максимович, М. Іванишев, М. Костомаров, П. Куліш, 
І. Фундуклей, Т. Шевченко та ін. 

Слід дати роз’яснення щодо надходжень до Музею старожитностей від універ-
ситетських кабінетів і музеїв. Основу музейних збірок університету Св. Володими-
ра склали колекції Віленського університету, Волинського (Кременецького) ліцею, 
Уманського базилікального монастиря. Наприклад, з Кременецького ліцею надійшла 
відома на той час у Європі збірка короля Станіслава Августа Понятовського, що була 
придбана Т. Чацьким у його спадкоємців. Усі вищезгадані колекції були перевезені 
до Києва у 1833–1835 роках з Вільна (сучасна назва м. Вільнюс), Кременця, Умані. 
Під час їх упорядкування з’ясувалося, що чимало старожитностей і творів мисте-
цтва опинилися в бібліотеці та в університетських кабінетах [14, 6]. В. Антонович 
писав: «…более или менее численные предметы древности хранились в библиотеке 
и в музеях: нумизматическом, минералогическом и зоологическом и, по мере нахож-
дения в складах этих учреждений, передавались, по распоряжению правления уни-
верситета, в Музей древностей. В числе этих предметов были вещи, представлявшие 
значительный научный интерес, как, например, группа золотых и бронзовых предме-
тов, найденных при открытии греческой гробницы в селе Осоте (Чигиринского уезда, 
Киевской губернии), две каменные плиты с греческими надписями (из Ольвии), долго 
хранившиеся в складах Минералогического кабинета…» [34, с. 68].

О. Ставровський активно працював над комплектацією, інвентаризацією і, відпо-
відно до своїх знань і можливостей, робив культурно-хронологічну атрибуцію архео-
логічних пам’яток, сумлінно виконував функції хранителя Музею.

Наявні архівні документи, переважно музейної документації – звіти, рапорти вче-
ного до університетського Правління і Ради, списки експонатів окремих тематичних 
збірок, що надходили до Музею, університетські річні звіти дають можливість все 
ж скласти певне уявлення про колекцію, спробувати її реконструювати. В результаті 
надходжень експонатів з різних джерел (були зазначені вище) університетська збірка 
старожитностей значно поповнюється і не тільки археологічними пам’ятками, а й тво-
рами образотворчого мистецтва, тобто вона складалася з двох частин. Ми розглянемо 
тільки археологічну колекцію.

Зазначимо, що музей мав назву «Музей старожитностей» до 1842 року, далі – 
«Музей красних мистецтв і старожитностей». З відкриттям 1875 року кафедри теорії 
й історії мистецтва музей був розділений на дві самостійні установи: Музей красних 
мистецтв із завідувачем П. Павловим та Музей старожитностей із завідувачем В. Ан-
тоновичем. Мюнц-кабінет був приєднаний до музею старожитностей. 

Реконструкцію розпочнемо з 1838 року – із часу, коли музей очолив О. Став-
ровський. Тоді колекція налічувала всього 127 експонатів. Цього року їх надійшло 
36: «Многие из новоприобретенных предметов имеют, – писав О. Ставровський, – 
особенную важность по своей древности, отделке и редкости, а именно: 1) посту-
пившие из Мюнц-Кабинета Университета в Музей два золотых перстня, из которых 
один с кровавником, а другой с зеленым стеклом и пара золотых пуговиц на подобие 
древних маленьких урн; 2) золотая серьга, пожертвованная Анненковым; 3) вещи 
найденные в новооткрытом, вероятно, Федоровском Монастыре Членом Комитета 
Ставровским: три серебряные древние Киевские гривны, из которых две по 36 ½, 
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а третья 38 золотников весом, – пять золотых перстней, из которых один с именным 
вензелем, – Архиерейская золотая панагия, золотой крестик вероятно с митры и зо-
лотая пуговица» 1 [1, aрк. 103–103 зв.; 17, арк. 112–112 зв.]. Також «в заведываемом 
мною Музее Киевских Древностей находилось в конце прошлого 1838 года разного 
рода вещей числом по шнуровой книге 127, именно: из найденных при открытии 
фундаментов Десятинной церкви 8, Ильинской Церкви 2, Крестовоздвиженской 13, 
Золотых ворот 6, Церкви Св. Ирины 18, Церкви Св. Федора 20; из пожертвованных 
в Музей разными Любителями Древностей 52 и из поступивших из Мюнц-Кабинета 
Университета Св. Владимира 8 предметов. Сколько все эти вещи стоят ценою неиз-
вестно: потому что большая часть из них замечательны по одной древности, как напр. 
кирпич, черепки, железные крючки и пр.» [29, арк. 172]. Документ також яскраво 
демонструє інтенсивність тогочасних археологічних розкопок в м. Києві.

До університетського Музею старожитностей 1838 року надійшли цінні археоло-
гічні знахідки від «Временного комитета для изыскания и сохранения древностей» 
та «Временной комиссии для разбора древних актов». В. Антонович зазначив, що 
1838 року до музею надійшов 41 предмет, знайдений О. Ставровським під час розко-
пок монастиря св. Федора у Києві; цінна колекція археологічних предметів, знайде-
них проф. М. Іванишевим під час розкопок курганів Переп’ятихи, Оленівки, Трьох 
братів та курганів на Білокнязівському полі; також археологічні знахідки від Ан-
ненкова з розкопок залишків Димитріївського монастиря (1838) та з Переяславця 
(1840); велика археологічна колекція з розкопок курганів Овруцького повіту [34, 
с. 69]; також треба зазначити, що з розкопок 1838 року «в саду домовладельца Старо-
го города – Королева», у яких брав участь і О. Ставровський, надійшов «прекрасный 
золотой медальйон, покрытый византийской эмалью, несколько золотых перстней, зо-
лотая серьга киевского типа, несколько бронзовых крестов и т. п.» [34, с. 67]. Отже, 
за різними джерелами – архівними і друкованими (В. Антонович), кількість експона-
тів, що надійшли до Музею в 1838 році, різна. Але важливіше скласти уявлення про 
самі предмети і їхнє історико-культурне значення. 

У 1839 році колекція збагатилися 60 експонатами (загалом у наявності на цей рік 
174 предмети): «из них приобретений важнее всех по ценности, редкости или изящной 
отделке вещи, пожертвованные Профессором Зеновичем в память его службы в Уни-
верситете Св. Владимира, числом 50 номеров на сумму около 200 рублей серебром. 
Из сих вещей особенно замечательны по искусству: изделия Цигика, точеная из дере-
ва рюмка одного Датского токаря и, наконец, Турок во весь рост с трубкою в одной и 
птичкою в другой руке, в одежде из разноцветных маленьких раковин. Края одежды 
сверх того украшены когтями Монте-де-мер. Статуя эта хранится под колпаком Бо-
гемского стекла и куплена была с аукциона по смерти Архиепископа Львовского за 
50 червонцев одним Маршалом 2 [8, арк. 2].

О. Ставровський склав реєстр збірки С. Зеновича, до якої входили переважно 
предмети археології та декоративно-вжиткового мистецтва, поміж них були експонати 
античного періоду та середньовіччя. У списку зазначено: хрести, персні, ґудзики, 
одяг, кольчуги, забрало, шаблі, алебарди, знаряддя праці, кальяни, замки, посуд (мід-
ний, глиняний, зокрема з Геркуланума). Були й такі експонати, як «Веер Королевы 
Саксо-Польской из слоновой кости с резьбою и рисунками и другими украшениями 
(6 руб. сер.); Китайский пояс (кость, 75 коп. сер.), Китайская табакерка (25 коп. 
сер.); Китайская черная доска для растирания сухих чернил с кисточкой… (25 коп. 
сер.); Три китайские игровые карты (25 коп. сер.); Китайский сапог; Три китайские 
портрета: отца с двумя дочерьми-красавицами (75 коп. сер.); Кружка из майолика 
(род фарфора) с дном и крышкою оловянными и на крышке ее вырезанными буквами 
C E S 1718 (3 руб. сер.); Стеклянные изделия мастера Мигнот, именно: две рюмочки, 
чертик, кружечка и стеклянные волосы под стеклянным футляром замечательны по 
отделке (1 руб. 50 коп.)» [8, арк. 1–2]. Як бачимо, колекція С. Зеновича цікава, але, 
на жаль, коментарів до неї немає. Обов’язковим при занесенні до інвентарної книги 
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(сучасною мовою) експоната було зазначення його вартості, незважаючи на те, був 
цей предмет подарований, куплений у власника чи знайдений під час археологічних 
розкопок. 

З «Відомостей до звіту за 1838 і 1839 роки» також дізнаємося: «Из предметов Му-
зея по определению Комитета Киевских Древностей в настоящем 1839 году два пред-
мета переданы в другие коллекции Университета Св. Владимира именно: Картина на 
стекле в Кабинет изящных искусств и Демидовская медаль в Мюнц-Кабинет, а 11-ть 
по незначительности своей исключены из Музея, как-то железные гвозди, стекла, 
глиняные черепки и некоторые другие» [29]. 

У 1840 році Музей поповнився двадцять одним експонатом (за наявності 195 пред-
метів): «В том числе 5 чертежей с древних зданий и изделий» [18, арк. 100 зв.–101], 
археологічними знахідками з Переяславця [34, с. 69] [більше інформації не знайде-
но. – О. С.]. 

У 1841–1842 роках надходжень не було [19, арк. 87]. 1843 року надійшло три експо-
нати (на цей період у колекції – 198 експонатів): «а) древний шлем с подзатыльником 
из железных блях; в) железная древняя шапка с бархатной подкладкою и бархатным 
околышем; – оба эти предмета, важные по древности и редкости своей, пожертвованы 
бывшим профессором Университета Св. Владимира Зеновичем; с) по распоряжению 
Совета Университета, переданы в Музей древностей старая Астролябия, поступив-
шая с прочими принадлежностями из бывшего Волынского лицея» [20, арк. 115]. За 
1844 рік надходжень не було.

У 1845 році фонди Музею поповнилися на 124 експонати (в наявності на цей 
рік – 314 одиниць збереження), що надійшли з університетських кабінетів: «1) Ми-
нералогического – 98; 2) Зоологического – 17; 3) Ботанического – 8; 4) Физическо-
го – 1. Замечательные: рамка из кокосового дерева с 3 портретами Русских государей; 
Солнечные часы Владислава IV Noz. Kp…; [нерозбірливо. – О. С.]»; також «покуп-
кою: две алебастровые статуи небольшого вида, представляющие Римлянина и Рим-
лянку» [26, арк. 46]. 

У 1846 році надійшло одинадцять експонатів (збірка налічувала 325 одиниць збе-
реження), поміж них «1) передачею из Минералогического Кабинета по распоряже-
нию начальства мраморные вещи, служившие некогда украшением чего-то, как-то 
три подставки, два пъедестала, две пирамиды и две колонны. 2) покупкою: статуйка 
Филоктета [Philoctetes, син Пеанта і Демонаси, один із женихів Єлени, учасник Тро-
янської війни. – О. С.] бронзовая от барона Клодта за 100 рублей серебром и 3) при-
нятием в дар через Совет Университета: татарская печать в виде пестика, найденная 
в Звенигородском уезде мещанином Цибульским… Зав. экстраординарный профес-
сор Ставровский имеет помощника на служительском окладе отставного подпоручи-
ка Адамсена, который исполняет все служительские работы при Музее. IV. Музей 
нуждается в приобретении описаний и изображений древностей, которые издаются 
любителями и обществами древностей в виде рисунков» [27, арк. 37; 10, арк. 1–3]. 

З іншого архівного документа – листа до Правління Університету і списку предметів 
до нього ми довідуємося, що 1846 року до Музею було передано 100 експонатів з Міне-
ралогічного кабінету, які О. Ставровський не вніс до загальної кількості експонатів у 
своєму річному звіті (причину з’ясувати не вдалося). Судячи зі списку, це були стату-
етки, табакерки і посуд. Наприклад: «Медная фигура, изображающая голого мужчину 
с молотком в руке. Медная фигура, представляющая голую женщину. Медная фигура, 
представляющая стоящего человека, держащего в руках прижатых к груди что-то в 
роде щипцов. Древняя людская фигура, представляющая одетую женщину. Древняя 
фигура из зеленого камня, представляющая мумию» (далі подано її докладний опис). 
Переважну більшість статуеток було виготовлено з міді. О. Ставровський не зробив 
атрибуції названих предметів, а за таких записів важко щось зрозуміти. 

Далі у списку зазначено наявність тридцяти дев’яти табакерок, які були виготов-
лені з агату, яшми та інших самоцвітів, наприклад: «Овальная табакерка из гор-
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ного кристалла. Табакерка с крышкою и позолоченною оправою. Три табакерки с 
свободными крышками»; посуд – чашки (всього 7): «Чашечка полосатая. Чашечка с 
ножкою, украшенная бронзою»; сільнички, таблиці, виготовлені з мінералів – халце-
дону, агату; блюда з яшми, жбани, ступки, склянки, наприклад: «Стакан из горного 
хрусталя», «Солонка из кварца», «Солонка с перегородкою» та ін. [7, арк. 2–3]. Ко-
ментар до зазначених ста експонатів, переданих з університетського Мінералогічного 
кабінету, відсутній, тому важко визначити, яку вони мали цінність – культурно-істо-
ричну чи художню тощо. Крім того, зовсім відсутнє датування цих експонатів.

У 1847 році музейна колекція поповнилася п’ятьма гальванопластичними бюстами 
(в архівному документі не вказано, які саме) від Бріора (всього 330 експонатів) [30, 
арк. 8; 12, арк. 1]. 

У 1848 році надійшли: «1) рука Мумии Египетской как подарок от Его Превос-
ходительства Генерал-Майора Траскина; 2) Амулет медный подаренный помещиком 
Петровским. К 1 января 1849 г. – 332 предмета» [28, арк. 11; 9, арк. 1]. Проф. Став-
ровський також активно листувався з приводу придбання спеціалізованою бібліоте-
кою музею видання «Древностей Российского государства» [9, 31]. 

У звіті університету за 1848/1849 навчальний рік зазначено, що в Музеї крас-
них мистецтв і старожитностей – 459 експонатів [21, арк. 12], а вже наприкінці 
1849 року – 461, «из них по части Древностей 205 и по части искусств 256 предме-
тов» [22, арк. 122]. (На жаль, знайти повнішу інформацію не вдалося). Цікаво, що 
експонатів образотворчого мистецтва більше, ніж археологічних пам’яток.

Згідно з річним звітом 1850 року, до університетської музейної колекції надійшло: 
«1) покупкою 5 предметов, именно новгородская гривна серебряная, древняя пищаль, 
панцырь, третий выпуск Древностей Российского Государства», книга про чеканку 
монет, усього на 84 р. 77 ½ к. сріб. «2. Безденежно подарены в Музей помещиком 
Анненковым пять древних вещей: две золотые серьги, два браслета серебряные и зо-
лотая пуговка, и вдовой лектора университета Св. Владимира Фреймана – 49 разных 
предметов, которые привезены были мужем ее из Америки. Предложено еще приоб-
рести покупкою гравюры Академика Йордана за 71 р. 43 к. сер… В Музее Древнос-
тей и Изящных искусств всех предметов к 1 января 1851 года состоит на лицо 520. 
5. Надзор – Ставровский. Помощник на служительском окладе Иван Адамсен» [22, 
арк. 122–124]. В університетському річному звіті за 1850/51 навчальний рік інша 
кількість експонатів – за станом 1 січня 1851 року – 625 одиниць збереження [23, 
арк. 117]. 

У 1851 році було «приобретено пожертвованием 6-ть предметов, а именно: 1, об-
ломок медальона с изображением креста, 2, браслет цельный в виде змеи, 3, браслет 
переломанный, 4, перстень, 5, пуговица и 6, две подвески или серьги. ... За тем 1 ян-
варя 1852 года в Музее Древностей и Изящных искусств состоит на лицо 631 пред-
мет… Музей состоит в ведении Экстраординарного профессора Ставровского; помощ-
ника при нем не имеется» [15, арк. 1; 23, арк. 117–117 зв.]. 

Деякі уточнення до цієї інформації знаходимо в «Отчете о составе и состоянии 
Императорского Университета Св. Владимира за 1852 гражданский и действиях за 
1851/2 учебный год»: у музеї «состоит по отделу древностей 220 и по отделу изящных 
искусств 411 предметов на неопределенную сумму. Всего 631 предмет» [16, арк. 135]. 
Було куплено до музею «киевскую серебряную гривну» за 10 руб. сріблом, про яку 
О. Ставровський писав: «Гривну эту я нахожу действительно древнею и по малому 
количеству гривень такого рода в известности полагаю небесполезным для Музея при-
обрести продаваемую гривну, тем более, что цена окупается весом чистого серебра в 
гривне» [11, арк. 2–7]. До музейної бібліотеки було придбано четвертий випуск «Древ-
ностей Российского Государства» [11, арк. 1]. 

Протягом 1852 року музейна колекція поповнилася «дарением по части древнос-
тей. Клинок Петра Великого и серебряный перстень», «картины гравировки Ака-
демика Йордана» та книги до бібліотеки, поміж них «Записки Императорского 
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С.-Петербургского Географического Общества», «Записки Нумизматического и Архе-
ологического Общества», «Исследования о русском иконописании» (Кн. 1–2. СПб.: 
тип. Я. Трея, 1849) И. П. Сахарова; Анатолий (Мартыновский), «О иконописании» 
(1845); Дідрон, «Посібник по християнській іконографії» (Manuel d’iconographie 
chretiene par Didron. Paris, 1845); Г. І. Спаський, «Босфор Киммерийский с его древ-
ностями и достопамятностями» (М., 1846) та ін. Отже, «…К 1 января 1853 г. предме-
тов древности 222, изящных искусств 411. Всего 633. Зав. Ставровский. Помощника 
не имеет» [16, арк. 135–135 зв.]. 

За 1852/1853 навчальний рік «Музею принесено в дар бывшим Киевским Граж-
данским Губернатором, Почетным членом Университета Св. Владимира Сенатором 
Фундуклеем (богатое) собрание, состоящее из 136 номеров редкостей и разных ар-
хеологических предметов, найденных большею частию при исследовании курганов в 
Киевской Губернии и в Ольвии. Кроме того, для Музея приобретены: часть кольчуги, 
каменный нож и медный крест. К 1 января 1854 г. по отделу древностей 361 предмета, 
по отделу изящных искусств 411. Всего 772» [24, арк. 126 зв.–127]. 

У 1854 році було придбано «два предмета, из коих замечательна икона, резанная на 
камне с изображением двух святых. – Эта икона найдена на Старом Киеве при плани-
ровке площади под возводимым зданием для Присутственных мест... Убыли не было. 
К 1 января 1855 г. по отделу древностей 363 предмета, по отделу изящных искусств 
411. Всего 774 предмета… До 21 Апреля 1854 г. заведывал Музеем экстраординарный 
профессор Ставровский, а с сего числа коллекции Музея переданы, по распоряжению 
начальства и в содействии… г. Ставровского, в ведение хранителя Минц-Кабинета 
Университета Св. Владимира Волошинского [50], который и по ныне заведует Музе-
ем. Помощника не имеет» [25, арк. 124–125]. 

Отже, основним джерелом поповнення музейного зібрання періоду завідування 
О. Ставровського були великі приватні колекції І. Фундуклея, проф. Зеновича, 
М. Іванишева та археологічні знахідки «Временного комитета для изыскания и со-
хранения древностей». 

Значною мірою Музей збагатила збірка Київського цивільного губернатора, ві-
домого дослідника місцевої старовини, видавця Івана Івановича Фундуклея. Його 
праці «Обозрение Киева в отношении к древностям», «Обозрение могил, валов и го-
родищ Киевской губернии», «Статистическое описание Киевской губернии» [58–60] 
й сьогодні викликають неабиякий інтерес у науковців. Наукова збірка І. Фундуклея 
вміщувала археологічні пам’ятки, з яких «большинство древностей этого собрания 
были вырыты в курганах или относились к области первобытной, доисторической 
археологии» [34, с. 69] і були знайдені на території Київської губернії. І, головне, усі 
експонати губернаторської збірки супроводжувалися докладними описами про місце 
й умови їх збереження. 

Музей систематично комплектувався цінним археологічним матеріалом, що ціл-
ком відповідало науковим інтересам завідувача музею О. Ставровського та його по-
слідовників, адже він, крім свого основного фаху, був діяльним археологом. Комп-
лектування другої частини Музею – художньої збірки мало випадковий характер, 
оскільки спеціального систематичного її поповнення й вивчення не здійснювали. 
Власне О. Ставровський віддавав перевагу археологічним пам’яткам, а у ставленні 
до мистецьких творів свої обов’язки зводив до хранительських функцій. Однак варто 
враховувати й те, що мистецтвознавство як наука ще не сформувалося, не визначило 
своїх завдань, методів дослідження та зв’язків з іншими історичними дисциплінами, 
а тільки починало уточнювати свій зв’язок з історією й археологією, виробляти кри-
тичне ставлення до матеріалів, що накопичувалися.

До нашого часу зберігся важливий архівний документ – рапорт О. Ставровського 
ректору Київського університету від 14 листопада 1853 року. У ньому він викладає 
своє розуміння критеріїв оцінювання археологічної пам’ятки: «Я вообще оцениваю 
древности 1) по материалу, из которого последние состоят; 2) по времени, к которому 
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по моему соображению они относятся; 3) по особенностям, которыми рассматрива-
емая древность отличается от найденных того же рода предметов; 4) по редкости, 
в следствие которой одинаковая с найденною древностью вещь или еще никогда не 
была находима или по свойству и малому употреблению своему не может быть в числе 
обыкновенных, частых находок; 5) по способам открытия, которые бывают удобны 
и трудны, безубыточны и соединены с тратами, простые и особенные; 6) по обстоя-
тельствам, по причине которых последовало открытие, и наконец 7) о степени права 
собственности открывателя на древность» [3, арк. 38.]. 

О. Ставровський опікувався збереженням експонатів із застосуванням тогочасних 
знань у цій галузі. Цю його музейну діяльність характеризує один цікавий архів-
ний документ – рапорт до Правління університету Св. Володимира від 27 липня 
1843 року, у якому зазначено: «По Уставу Университета Св. Владимира, высочайше 
утвержденному в 9 день июня 1842 года, полагается в штат служитель для Музея 
Древностей и Изящных Искусств. Заведывал Музеем сим, я по не обширности оного 
до сего времени успевал один без помощника соблюдать в нем порядок и чистоту; но 
теперь по окончательном приведении Музея в порядок и перевод оного в отдельную 
меблированную комнату, я не могу быть без служителя. При чем честь имею донести 
Правлению 1) что Музей Древностей и Изящных Искусств время от времени увели-
чивается по содержанию своих предметов; 2) что многие из них как-то одежды, обуви, 
изделия шелковые требуют от меня беспрестанного наблюдения для сбережения оных 
от моли и от гниения посредством выколачивания, просушки и обкуривания и 3) что, 
сверх заведывания Музеем и обязанностей по Университету в звании Профессора, ле-
жат на мне по поручению Временного Комитета для изыскания древностей в г. Киеве 
еще многие другие, как-то ведение исходящих бумаг по Комитету вместо Секретаря, 
надзор за работами, назначаемыми Комитетом для изыскания древностей в г. Киеве, 
смотрение по отделке Михайловской горы с Крещатика на Подол, не откроют ли там 
каких либо древностей при разрытии земли и проч. Почему я нахожу необходимым 
иметь при Музее такого человека, который бы заведывал под моим надзором не одною 
чистотою по Музею, но мог бы мне помогать и в других, по Музею и Комитету, требу-
ющих надзора и личного присутствия случаях, был бы в исполнении моих поручений 
довольно сведущ и опытен и на честность которого я мог бы полагаться» [4, арк. 1].

Чималою заслугою О. Ставровського було створення спеціалізованої бібліотеки 
при музеї. У рапорті до Ради університету від 16 грудня 1844 року він писав: «Честь 
имею покорнейше донести Совету, что при Музее Древностей и Изящных искусств 
необходимо иметь особую Библиотеку книг, которые бы и хранились всегда в оном 
и относились к исследованию Древностей. Без таковых книг Заведывающий Музеем 
часто затрудняется в оценке древних вещей, по их важности, по времени древности и 
по употреблению, какое они имели» [13, арк. 1].

Перші книги музейної бібліотеки з ініціативи комітету були придбані 1839 року, 
а саме: «Киевский Синопсис», «Описание Киево-Печерской лавры и Киево-Софий-
ского собора» преосв. Євгенія та «Описание Киева» М. Ф. Берлинського. Музейну 
бібліотеку вчений укомплектовував науковими працями з археології, нумізматики, 
поміж них такі цінні видання, як «Записки Отделения Русской и Славянской Ар-
хеологии Императорского Археологического общества» та «Древности Российского 
государства» [2]. 

У квітні 1854 року проф. Ставровський за станом здоров’я відмовився від посади 
завідувача Музею старожитностей. В. Антонович пише: «В отношении попечителя 
Киевского учебного округа от 21 апреля сказано: “принимая во внимание, что болезнь 
г. Ставровского лишила его возможности принимать на себя труды по изысканию 
древностей, что посему таковые труды возлагаются на хранителя минц-кабинета Во-
лошинского, я, как по этой причине, так и по близкому соотношению нумизматики с 
археологиею, нахожу полезным подчинить г. Волошинскому [50] и кабинет древнос-
тей”» [34, с. 70].
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1. Сажин Михайло. Софійський монастир у Києві. 1840-і рр.  
Папір, акварель

2. Сажин Михайло. Червоний корпус Київського університету (західний фасад). 
Початок 1940-х рр. Папір, акварель
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3. Сажин Михайло. Руїни монастиря Святої Ірини. 1846 р..  
Папір, акварель

Помер учений у листопаді 1882 р. у м. Острі Чернігівській губернії. 
Отже, ми спробували реконструювати колекцію Музею старожитностей універси-

тету Св. Володимира періоду завідування О. Ставровського за архівними матеріала-
ми та статтею В. Антоновича і маємо надію, що ця інформація допоможе сучасним му-
зейним працівникам визначити походження деяких експонатів, що зараз зберігаються 
в Національному музеї історії України та інших київських музеях. 

Крім того, завдяки зусиллям і знанням О. Ставровського закладено основи й тра-
диції вітчизняного музейництва, що були продовжені й розширені наступними завіду-
вачами Музею старожитностей.

1 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 46. Арк. 112–112 зв: «Музей Киевских Древностей. Число 
предметов. К концу 1837 года в сем Музее было 110 предметов. 2. Приобретения. В течении 
1838 года в сей Музей поступило 36 предметов, которые были частию переданы в него по 
принадлежности из других Кабинетов Университета Св. Владимира, частию пожертвованы 
любителями древности, частию найдены Членом Комитета изыскания и сохранения Древнос-
тей в Киеве исправляющим должность Адъюнкта Ставровским при разрытии на старом Киеве 
остатков древнего Федоровского монастыря. 3. Убыль. По распоряжению Совета Универси-
тета Св. Владимира переданы из сего Музея в другие Кабинеты по принадлежности 24 пред-
мета. Затем к концу 1838 года было в Музее 122 предмета. 4. Надзор. Музеем Киевских 
древностей заведывает исправляющий должность Адъюнкта Ставровский; помощника по сему 
Музею не имеет».

2 ДАК. Ф. 16. Оп. 376. Спр. 71. Арк. 2: Опись разным вещам и изделиям, пожертвованным 
б. Ординарным Профессором Зеновичем Императорскому Университету Св. Владимира. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



71    

«39. Турок во весь рост с трубкой в одной и с птичкой в другой руке и в пышной одежде из 
разноцветных маленьких раковин». ДАК. Ф. 16. Оп. 379. Спр. 204. «Египетской работы. 
Одежда украшена когтями Монте де Мер. Статуя эта хранится под колпаком из Богемского 
стекла и куплена с аукциона по смерти Архиепископа Львовского за 50 червонцев Маршалом 
Жигицким, а первоначальная ей цена 200 червонцев (75 руб. сер.)».

Джерела та література
Архівні матеріали
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SUMMARY

The history of museology development in the first half of the 19th century on the territory of 
Ukraine (it has been a part of the Russian Empire at that time) is closely connected with the for-
mation of universities in Kharkiv (1907) and Kyiv (1934). The specialized museums, in particular 
the museums of antiquities, have been created just at the universities. In this context, the activi-
ties and personality of Oleksiy Ivanovych Stavrovskyi (1811–1882) are of a great interest. He is 
known as the head of the Museum of Antiquities at the St. Volodymyr Kyiv Imperial University 
(from 1838 to 1854), professor of world history, archeologist and lecturer, active member of the 
‘Transient Committee for the Antiquities Search and Preservation’. 

In 1836–1866 he has taught general courses in history at St. Volodymyr University, taken an 
active part in archaeological excavations in Kyiv and its vicinities, as well as in the description of 
the Reshetilov archives (it has belonged to the descendants of Popov, former secretary of prince 
Potiomkin).

He is the author of such scientific works as ‘Essay on the Significance of the Middle Ages Con-
cerning the Modern Times’ (Master’s Thesis), ‘World Political History’, ‘Numismatics of Ancient 
Russia’. The latter two haven’t been published for unknown reasons. The institution has been an 
efficient one, when headed by O. Stavrovskyi. For sixteen years the museum collection has ac-
quired the status of a scientific one and it has been enriched for 898 new exhibits.

The main purpose of our article is to reconstruct the collection of the Museum of Antiquities at 
St. Volodymyr University during the period when O. Stavrovskyi has headed it according to the 
archival materials and the article by V. Antonovych. We hope that this information will help the 
present-day museum specialists to determine the origin of some of the exhibits stored currently at 
the National Museum of History of Ukraine and other Kyiv museums.

The authoress emphasizes in the conclusion, that due to the efforts and knowledge of О. Stav-
rovskyi, the principles and traditions of Ukrainian museology have been laid. They are pursued 
and expanded by the subsequent heads of the University Museum of Antiquities.
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УДК 792.2–053.6(477.–25)″1924/2019″ Володимир Корнійчук  
 (Київ) 

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК АКТОРСЬКОЇ  
І РЕЖИСЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В КИЇВСЬКОМУ 

АКАДЕМІЧНОМУ ТЕАТРІ ЮНОГО ГЛЯДАЧА 
(до 95-річчя від часу заснування)

У статті розкрито проблеми становлення і розвитку акторської і режисерської майстерності 
у Київському академічному театрі юного глядача на Липках за дев’яносто п’ять років його 
роботи (1924–2019) як театру особливого призначення, який покликаний формувати худож-
ньо-естетичні смаки найрізноманітніших вікових категорій глядачів.

Ключові слова: театр особливого призначення, становлення і розвиток акторської і режи-
серської майстерності, виховання молодого покоління, суспільно-психологічний тип юного 
сучасника, героїко-романтична вистава, традиції і новаторство актрис-травесті, найрізнома-
нітніші вікові категорії глядачів.

The problems of becoming and development of actor and director skills at Kyiv Academic The-
ater of a Young Playgoer at Lypky for the ninety-five years of its existence (1924–2019) as a thea-
ter of special purpose, that is called for the formation of artistic and aesthetic tastes of various age 
categories of playgoers are considered in the article. 

Keywords: the theater of special purpose, formation and development of actor and director 
skills, education of the young generation, social-psychological type of a young contemporary, 
heroic-romantic performance, traditions and innovation of actress-travesty, various age categories 
of playgoers.

Театру юного глядача належить особливе місце в історії світової театральної куль-
тури, бо це театр, по суті, новаторський, як за формою, так і за змістом. Це – новатор-
ське явище загалом в історії українського театру, що не виросло на порожньому місці 
і, тим більше, не відкидало традицій і багатовікових здобутків світового театрального 
мистецтва. 

Український театр юного глядача розвивався у загальному руслі еволюції всьо-
го театрального мистецтва, відображаючи його тенденції та принципи. Специфічна 
функція театру юного глядача, пов’язана з чіткою виховною направленістю мистецтва, 
розрахованого на всі вікові групи дітей, багато в чому визначила і його своєрідний, 
«педагогічно-тематичний» репертуар, особливості акторської та режисерської май-
стерності, самобутність засобів виразності, що завжди обумовлюються проблемами 
естетичного виховання та особливостями художнього сприйняття дитячої аудиторії.

Перший державний театр для дітей в Україні організований у Харкові 1920 року 
фундатором, драматургом і теоретиком дитячого театру О. Білецьким. Та коли 8 лис-
топада 1924 року в приміщенні Педагогічного музею, де з 1917 до 1918 року містилася 
Центральна Рада Української Народної Республіки (нинішній Будинок учителя), від-
крився Київський театр юного глядача виставою «Мауглі» Р. Кіплінга у постановці 
головного режисера й організатора театру І. Дєєвої (худ. С. Зарицький, комп. І. Ві-
ленський) – це ознаменувало народження другого театру юного глядача в Україні. 
Разом із його засновником І. Дєєвою до театру прийшов О. Соломарський – перший 
директор, актор і режисер театру. Як згадував пізніше в бесіді з автором цих рядків 
народний артист України О. Соломарський, життя в театрі розвивалося бурхливо, 
змістовно і продуктивно, були задіяні цікаві творчі особистості: А. Бучма, В. Ко-
жич, І. Чужий, А. Лундін, В. Вільнер, Ю. Лішанський, а пізніше – К. Кошевський, 
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Б. Вершилов, навіть К. Станіславський, який брав участь у київській постановці 
«Синього птаха» М. Метерлінка 1.

Не менш цікавим за режисерський був і акторський склад театру: Р. Лозинська, 
Д. Бутман, Н. Паркалаб – перші травесті театру; Т. Вишневська, В. Дегтярьова, 
Р. Дніпрова-Чайка, О. Розважевська, М. Павлен, В. Дамський, Г. Нелідов, М. Фари-
новський, П. Омельчук, В. Клименко, Я. Сагайдак, В. Петров, М. Рост, О. Скрип-
ниченко, В. Скибинська, А. Лисянська, Т. Жевченко, А. Ратміров, В. Коломийцева, 
М. Стрелецька, Р. Раїсова, В. Грипак та ін.

А поставлені в період з 1924 до 1941 року, такі вистави, як «Мауглі» Р. Кіплінга, 
«Соловей» Г.-Х. Андерсена, «Хо» Я. Мамонтова, «Ревізор» та «Одруження» М. Го-
голя, «Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем, «Юність Тараса» В. Суходольського, 
«Шахерезада» Д. Огнева, «Дон Кіхот» М. Сервантеса, «Недоросток» Д. Фонвізіна, 
«Сава Чалий» І. Карпенка-Карого, «Вільгельм Телль» Ф. Шиллера, «Шевченківський 
ранок» В. Чаговця, «Десятикласники» О. Копиленка, «Міщанин у дворянстві» та 
«Витівки Скапена» Ж.-Б. Мольєра, «Кочубей» А. Первенцева, «Синій птах» М. Ме-
терлінка, «Горбоконик» П. Єршова, «Дохідне місце» О. Островського, «Дитинство» та 
«Міщани» М. Горького й інші, стали гордістю й окрасою Київського ТЮГу; вони про-
демонстрували жанрове розмаїття репертуару і новаторство пошуків, заклали традиції 
акторського та режисерського мистецтва колективу, які надалі гідно розвиватимуть і 
примножуватимуть талановиті представники Київського театру юного глядача.

Найвизначнішою подією у довоєнному житті Київського ТЮГу стала постановка 
Б. Вершиловим «Синього птаха» М. Метерлінка (12 лютого 1938 р.) під загальним 
керівництвом К. Станіславського (худ. А. Лебедєв, муз. І. Сац). «Пройшла вона трі-
умфально, – згадував учасник спектаклю М. Фариновський. – Це був багатобарвний, 
казковий спектакль. Свято театру!» [15, c. 13].

Пізніше таких свят і подій у житті театру буде чимало. Київський ТЮГ «ростиме» й 
помножуватиме свої досягнення... А тоді перед театром постала проблема: з чого поча-
ти, який репертуар повинен у ньому переважати – казковий, романтичний, героїчний? 
Які п’єси найбільше зрозумілі у художньому сприйнятті дитини? Але воєнне лихоліття 
змусило театр припинити творчу діяльність, а по війні – відродитися феніксом.

Київський державний театр юного глядача проіснував до 1941 року неповних сім-
надцять років. Це, як і його сімнадцятирічний юний глядач, про якого не можна гово-
рити як про сформовану особистість. Тому повоєнний Київський ТЮГ практично по-
чав своє друге відродження на основі ще не зовсім сформованого естетичного кредо.

Не тільки Київський ТЮГ зазнав свого другого відродження. Цей процес прита-
манний багатьом ТЮГам колишнього Союзу. Київський театр юного глядача розпо-
чав свій повоєнний шлях з відродження всього творчого складу – від адміністрації, 
акторів, режисерів до виробничо-постановочної частини.

Але й ті сімнадцять довоєнних років практики театру, за які він устиг завоювати 
заслужений авторитет та успіх у глядача, дали йому можливість набути відповідного 
художньо-естетичного досвіду, що був трансформований новим художньо-адміністра-
тивним керівництвом у повоєнну практику театру. Сімнадцять років дали можливість 
театру набути й розвинути гідні художні традиції, які були закладені молодими за-
сновниками Київського ТЮГу – І. Дєєвою та О. Соломарським. Ці традиції знайшли 
свій розвиток у подальших пошуках, відкриттях і здобутках колективу.

Головне, що продовжував театр – виконував свою важку, але благородну й почесну 
місію формування у молодого покоління художньо-естетичних смаків, відшуковував 
нові форми впливу засобів виразності на юного глядача. Знаходив психологічно точ-
ний і змістовний репертуар, створював режисерське, акторське і ансамблеве мисте-
цтво, здатне захоплювати, збагачувати і вести за собою юного глядача. 

Київський ТЮГ і його новий адміністративно-творчий склад, на чолі з талановитим 
і досвідченим режисером-педагогом, заслуженим артистом України В. Довбищенком, 
режисерами І. Земгано, В. Гаккебушем, О. Забродою, Д. Чайковським, завідувачем 
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літературної частини Ю. Костюком, директором В. Щоголівим, а пізніше – народним 
артистом України О. Соломарським (1953), узялися за новаторське втілення своєї 
естетично-педагогічної програми. Вони наголошували, що ТЮГ – це театр особливої 
державної ваги. 

Театр з перших же повоєнних років поставив перед собою чітке творче завдан-
ня: «Створити яскраві і художньо повноцінні твори на сучасну тему», – зазначав 
В. Довбищенко. До колективу прийшла талановита молодь: Д. Чайковський, О. Гар-
буз, В. Коршун, Г. Кособудська, В. Олексієнко, В. Родіонова, В. Русинова; зго-
дом – Д. Чала, З.Сидоренко, В. Зубарев, О. Пуць, В. Анасова, Г. Добіна, Л. Грачова, 
М. Домашенко, Д. Донатова, Т. Анкудович, М. Козленко, Л. Магар, Л. Бєлінська, 
В. Любарець, М. Єдлинський та актори старшого покоління – Т. Вечора, М. Рост, 
П. Довгаль та інші.

Звичайно, одним із найважливіших питань постало питання формування репер-
туару, чітко зумовленого художньо-виховним значенням, а також вироблення оригі-
нального, своєрідного і неповторного стилю. Головний режисер театру В. Довбищенко 
наполегливо закликав драматургів писати п’єси для дітей.

Почалися пошуки найрізноманітніших жанрів драматургії – п’єс-казок, драм, ко-
медій, згодом і трагедій, що сприяло збагаченню засобів акторської та режисерської 
виразності. Від сучасності й через сучасність ішов театр до розуміння й розкриття 
класики. «Лісова пісня» Лесі Українки – один зі складних філософсько-поетичних 
творів авторки і загалом української класики. Поява на сцені Київського театру юного 
глядача феєрії (худ. В. Писаренко, композитор А. Штогаренко) Лесі Українки свід-
чило про серйозність намірів театру. В. Довбищенко у постановці «Лісової пісні» (до 
репертуару 26 січня 1949 року) бачив насамперед твір авторки, який тонко поєднує 
поетичну фольклорну казковість із глибоким реалізмом філософського узагальнення 
й розкриття образів через сув’язь часів, що постала перед юним глядачем в образі 
лісової Мавки (В. Власенко). Цю концепцію органічно доповнював міцний ансамбль 
виконавців головних ролей – Ф. Подольного (Лукаш), Т. Вечори (Килина), Р. Дні-
прової-Чайки (мати Лукаша), А. Дунайського (Дядько Лев), С. Зоріна (Перелесник). 
Актори продемонстрували високу сценічну культуру, відточеність техніки, соковито, 
образно й лаконічно донесли до глядача свої образи.

«Навіть відзначаючи сильні суперечки довкола спектаклю «Лісова пісня», – це 
було явище у творчому житті Київського ТЮГу і ґрунтовним поворотом у його роз-
витку», – зазначив заслужений артист України М. Єдлінський у розмові з автором 
25 червня 1979 року 2.

Поява складних за проблематикою та естетикою творів сучасного й класичного 
репертуару на сцені Київського ТЮГу засвідчувала його реальний поступ. Наявність 
у театрі серйозних режисерських сил і високопрофесійних акторів-виконавців дала 
можливість показувати вистави для різних вікових категорій глядачів – молодшого, 
середнього й старшого. Подальшу роботу театр вибудовував, виходячи з розрахунку 
на задоволення художньо-естетичних запитів окремих вікових груп, не забуваючи, 
що його спектаклі дивиться і досвідчений, дорослий глядач. Такими виставами, роз-
рахованими на глядачів різних вікових категорій, були «Горобині гори», «Лісова піс-
ня», «Хатина дядька Тома», «Я хочу додому!», «Сміх і сльози».

Для малюків були у репертуарі всього дві казки: «Червона шапочка» Є. Шварца 
(реж. В. Довбищенко та І. Земгано, 2 вересня 1948 р.) та «Солом’яний бичок» (реж. 
Т. Вечора, 14 травня 1949 р.). Театр не лише шукав нових п’єс, а й нових молодих сил 
в драматургії і режисурі, робив замовлення драматургам. Зокрема, один із акторів 
театру Д. Чайковський поставив п’єсу «Сніжок» В. Любимової (худ. Л. Писаренко і 
Є. Проценко, 28 вересня 1949 р.). Ця вистава засвідчила незаперечний успіх як ре-
жисера, так і всього складу виконавців. 

Поповнюючи репертуар театру класичною спадщиною, колектив уперше звернувся 
до твору М. Гоголя «Одруження» (реж. В. Довбищенко, худ. Л. Писаренко) у чудо-
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вому перекладі Остапа Вишні (з нагоди сторіччя від дня смерті М. Гоголя). Колектив 
театру на чолі з головним режисером-постановником В. Довбищенком пішов шляхом 
розкриття соціального змісту комедії. 

Праця талановитого режисера театру, заслуженого артиста України В. Довбищенка в 
Київському ТЮГу була періодом його, хоч і нетривалої, але дивовижно плідної, резуль-
тативної роботи. Режисер вивів творчий колектив на високий рівень професійної май-
стерності, сценічної культури, окреслив чітку репертуарну лінію і творче обличчя театру.

Активно працюючи над постановкою нових сучасних творів, столичний ТЮГ праг-
нув і до новаторських пошуків як у плані режисури, так і виконавської майстерності, 
внаслідок чого виокремились яскраві талановиті актори – представники старшого і 
молодшого поколінь, доробок яких помітно збагачував творчість колективу. Перед 
театром постала проблема – куди йти далі, як розвиватися? А після того, як В. До-
вбищенко пішов з театру, у колективі почався відчутний творчий спад художньо-есте-
тичного рівня – як у постановках, так і у виконавчій майстерності. Заслужений успіх 
мали лише окремі, найвдаліші вистави.

Негативно позначилася на практиці театру і так звана горезвісна «теорія безкон-
фліктності», яка запанувала на сценах театрів початку 50-х років, відволікаючи їх 
від актуальних проблем сучасності. Часто театр прикрашував дійсність, відходив від 
реалій життя. Приміром, вважали «непедагогічним» виводити в п’єсах для дітей нега-
тивні образи самих дітей, батьків, педагогів, показувати зародження першого кохання 
тощо. А натомість усталювався зразок так званого «середньооптимального варіанта» 
тюгівської вистави про сучасність – замилувано-ідилічної, у якій діючі особи надзви-
чайно благородні й творять лише добро. А завершувалися такі п’єси невигадливими 
сентиментально-благополучними фіналами.

15 січня 1958 року театр звертається до відомої казки С. Аксакова «Червона кві-
точка» у постановці О. Сумарокова (худ. Л. Писаренко, композ. І. Віленський) і до 
п’єси-казки «Королівство кривих дзеркал» В. Губарева та Н. Успенського у постанов-
ці режисера О. Сумарокова (худ. А. Бобровников, комп. М. Завалішина). 

Цей гостро сатиричний спектакль з ентузіазмом сприймався дітьми молодшого і 
середнього шкільного віку. Віднайшовши точне режисерське рішення, за яким народ-
но-казкова уява наповнювалася фантастичними образами, пристрасною мрією народу 
про щастя, справедливий і гармонійний світ, колектив театру наближав казкові об-
рази до дійсності, надаючи їм гострішого соціального звучання. 

З великим знанням дитячої психології й високою професійністю, використовуючи 
у створенні негативних образів засоби ексцентрики, гротеску та буфонади (цих найді-
євіших та найдоступніших для розуміння маленького глядача засобів акторської ви-
разності, які на певному етапі розвитку ролі підсилюють гостроту звучання), актори 
створили переконливі образи фантастичних та реальних казкових персонажів: Яло 
(Оля) – Г. Пустовойт, Куап-Топсед (Деспот-Павук) – О. Гарбуз, Церемоніймейстер – 
В. Олексієнко, Гурд (Друг) – В. Коршун, Аксал (Ласка) – Р. Дніпрова-Чайка, Нуш-
рок (Коршун) – Б. Авшаров, Абаж (Жаба) – А. Дунайський.

Ще одна вистава, що підтверджувала повільний, проте помітний прогрес театру, – 
«Волинщик із Стракониць» (1953) класика чеської літератури Й.-К. Тила у постанов-
ці Ю. Лішанського (худ. М. Тряскін, композ. І. Віленський) – п’єса, що слугувала 
чудовим матеріалом для створення змістовного і поетичного спектаклю-казки. Режи-
сер-постановник віднайшов той потрібний принцип поєднання у виставі двох пла-
нів – реалістичного та казкового, підпорядковуючи їх загальному задумові вистави, 
що лежить в основі драматичного твору і в яку була закладена глибока філософська 
думка: творчість митця лише тоді набуває сили, коли вона живиться джерелами на-
родної мудрості; і той же митець, що заради ілюзорних статків зраджує Батьківщи-
ну, – губить себе і свій талант.

Надалі театр практично залишився без керівництва художнім процесом. Відсут-
ність ансамблю, еклектизм, різностильовість у засобах акторської виразності, пере-
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насичення трупи акторами старшого покоління, поверховість розкриття тем та фабули 
драматичних творів, стереотипність і невибаглива театральщина позначалися на бага-
тьох виставах. Це призвело до того, що на Всесоюзному огляді театрів юного глядача 
1952 року Київський ТЮГ посів одне з останніх місць. Колектив не раз критикувала 
преса. Окремі вистави були зняті з репертуару як художньо неповноцінні. Все це 
заважало створенню цілісного репертуару, який би задовольняв художньо-естетичні 
запити юних глядачів.

Хоч найкращі роботи 1952 та 1953 років – «Тимур і його команда» А. Гайдара, 
«Івасик-Телесик» А. Шияна, «Королівство кривих дзеркал» В. Губарева та Н. Успен-
ського, «Червона квіточка» С. Аксакова і особливо «Волинщик із Стракониць» 
Й.-К. Тила – свідчили про рух театру на шляху перебудови всієї творчої програми.

Особливо плідно цей процес почався з поверненням до театру його засновника, тео-
ретика і режисера, народного артиста України О. Соломарського, уже як головного 
режисера. «У театр прийшов майстер витонченого психологічного аналізу, художник 
з великим досвідом роботи, чудовим знанням не тільки дитячого театру, але й мож-
ливостей і виховної місії театру загалом», – зазначав у бесіді з автором заслужений 
артист України М. Єдлінський 25 червня 1979 року 3.

Головний режисер театру О. Соломарський розумів, що в корені треба міняти 
репертуар. Перша ж постановка головного режисера театру О. Соломарського «Біля 
лісового озера» Ц. Солодаря (худ. Л. Писаренко, грудень 1953 р.) мала великий успіх 
і викликала неослабний інтерес. Героїка та романтика панували з найбільшою силою 
у цьому сценічному видовищі, побудованому на гострому зіткненні та конфліктах, 
з напруженим динамічним сюжетом, драматичними ситуаціями та колізіями. Незва-
жаючи на низку значних недоліків в основі драматургічного матеріалу (схематизм у 
визначенні характерів головних персонажів, ілюстративність у подачі деяких подій 
тощо), колектив театру досяг творчого успіху.

Утім, основний успіх згаданої вистави визначали дві цікаві роботи талановитих 
актрис-травесті – Г. Добіної та О. Пуць, а також актриси Н. Молчанової у створенні 
ними образів юних героїв – Володі, Кирилка та Вірочки. Секрет успіху був закладе-
ний у правдивому сценічному втіленні образів героїв, глибокому розкритті психології 
їхніх характерів, у виявленні індивідуальних рис.

За період роботи на сцені Київського ТЮГу Г. Добіна встигла створити низку диво-
вижно цікавих образів юних героїв – хлопчиків та дівчаток: Саші Бутузова («Я хочу 
додому!»), Марійки Білогруд («Нескорена полтавчанка»), Королеви («Дванадцять мі-
сяців»), Олі («Королівство кривих дзеркал»), Зуліко («Волинщик із Стракониць»). 
Кожен образ актриса наділила чіткими індивідуальними рисами характеру. В умінні 
Г. Добіної точно відчувати й майстерно розкривати образ героя, його індивідуальну 
своєрідність проглядався великий і глибокий талант, закорінений у традиції й до-
сягненні актрис-травесті театру з часу його заснування, починаючи з Р. Лозинської, 
Д. Бутман, Н. Паркалаб і продовжуючи А. Барановською, В. Русиновою, М. Сель-
ченко, Ф. Толчинською, Л. Грачовою. Часто хлопчиків грали підкреслено-навмисне: 
хриплуватий голос, зухвала хода, награвання «під хлопчика» тощо. Усе це породжу-
вало стереотипні тюгівські штампи засобів акторської виразності, що були притаман-
ні багатьом виконавцям травесті і ролям такого плану. З приходом в театр Г. Добіної 
та О. Пуць, а також режисера О. Соломарського, усі ці тенденції, хоч і не відразу, та 
все ж почали викорінювати.

Наступним етапом Київського ТЮГу стала вистава «Слово правди» Ю. Костюка у 
постановці О. Соломарського, спільно з режисером О. Забродою (29 квітня 1954 р.), 
що розповідала про один із найважливіших періодів життя геніального українського 
поета й художника Тараса Шевченка, образ якого автор намагався змалювати у всій 
величі, багатогранності й глибині.

Відтворені у виставі події хвилювали юного глядача, й інтерес до вистави не згасав. 
Великий успіх випав на долю артиста М. Пішванова у ролі Т. Шевченка, його герой 
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неухильно прямував своїм шляхом, вірив у краще майбутнє, не йшов на компроміси, 
стійко боровся за свої принципи і переконання. Хоча місцями актор позбавляв його 
щирості та простоти – рис, без яких важко уявити образ великого Кобзаря. Вистава 
«Слово правди» окреслила значні творчі можливості колективу у розкритті широких 
драматичних полотен, де відчувалася досвідчена режисерська рука, вміння тонко й 
глибоко інтерпретувати літературно-драматичний матеріал п’єси.

Логічним продовженням у вихованні молодого покоління стали вистави-казки 
«У королівстві товстуна» Ю. Олеші (інсценізація В. Серпакова), «Коваль Бассім» та 
«Абу-Касимові капці» І. Франка (інсценізація О. Соломарського та М. Талалаєвсько-
го) у постановці О. Соломарського, а також «Вісім ляльок і одне ведмежа» польської 
письменниці Ірени Юргилевичової, у постановці режисера О. Заброди. 

Творцям вистави «У королівстві товстуна» (художник А. Бобровников, композитор 
І. Віленський, балетмейстер Б. Таїров, 1956 р.) на основі гостросюжетного літератур-
ного матеріалу пощастило гармонійно поєднати циркове, драматичне і хореографічне 
мистецтво. Елементи фантастики, казкової таємничості поєднувалися тут з елемен-
тами реальності, а трагічне межувало з комічним, героїкою і сатирою, гумором і 
лірикою. 

Вистава «Вісім ляльок та одне ведмежа» у постановці О. Заброди, прем’єра якої 
відбулася 7 січня 1956 року (художник Н. Тряскін, композитор І. Віленський, балет-
мейстер народний артист України В. Вронськиий), стала помітним явищем у театраль-
ному житті України й отримала премію на конкурсі в Польщі за найкращий драматич-
ний твір. Як бачимо, театр плідно співпрацював з українськими драматургами, шукав 
добротний репертуар. П’єсу «Чорний вальс» І. Кочерга написав для дитячих театрів 
ще 1937 року, та сценічне життя вона розпочала лише аж за дев’ятнадцять років – 
15 жовтня 1956 року на сцені Київського ТЮГу. Десятки п’єс різноманітних жанрів 
належать перу цього яскравого і своєрідного українського драматурга, у п’єсах якого 
був фантастичний, казковий елемент і романтика, проте не всі з цих творів побачили 
світло рампи. З кожною новою постановкою театр відчував творче піднесення, зба-
гачуючи акторську і режисерську палітру, розширював змістові і художні горизонти 
репертуару. І якщо 1952 року про театр говорили як про театральний колектив, який 
відстає, то вже за чотири роки про нього писали як про театр, що слугує прикладом 
«дорослим» столичним театрам. Про нього заговорили як про провідний театр юного 
глядача в Україні. Київський ТЮГ сміливо відшуковував і ставив на своїй сцені на-
віть незаслужено забуті українські п’єси, а також невтомно працював з авторами над 
новими творами. Про нього заговорили як про театр сміливих творчих пошуків, ідей 
і знахідок, у якого все чіткіше і відчутніше відбувався перелом репертуарної політи-
ки, вимальовувалось яскраве образне обличчя молодіжного колективу. Показовою у 
цьому плані стає вистава «Дні юності» І. Микитенка у постановці головного режисера 
театру О. Соломарського (худ. М. Тряскін, комп. І. Віленський), прем’єра якої від-
булася 30 грудня 1956 року. Написана двадцять років тому, п’єса віднайшла своє нове 
сценічне втілення у Київському ТЮГу, прозвучала актуально і злободенно. 

Кульмінаційною точкою на даному етапі становлення й розвитку акторської і режи-
серської майстерності у Київському театрі юного глядача став спектакль «Казка про 
Чугайстра» П. Воронька у постановці головного режисера театру О. Соломарського, 
за яку театр на Всесоюзному огляді дитячих театрів (1958 р.) відзначений дипломом 
Другого ступеня та персональним дипломом Першого ступеня, а звань лауреатів Всесо-
юзного огляду були удостоєні письменник П. Воронько, композитор А. Штогаренко, ре-
жисер О. Соломарський, а також заслужена артистка України Т. Вечора за роль бабусі 
у виставі «Казка про Чугайстра». Вистава дала змогу театрові ввійти до числа найкра-
щих дитячих театрів колишнього Союзу і стати провідним творчим колективом країни.

У репертуарі театру були вистави, розраховані на різні вікові категорії глядачів. 
Зокрема, «Сомбреро» С. Михалкова у постановці І. Земгано (художник А. Бобров-
ников, композитор А. Олевський, балетмейстер Б. Таїров) була саме тією виставою, 
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що відповідала інтересам і високим вимогам однієї з найскладніших вікових груп – 
підлітків. Чотири п’єси-казки в репертуарі театру призначалися для малюків: «Коти-
горошко» А. Шияна (художник А. Пономаренко, композитор І. Віленський, 1958 р.), 
«Будиночок-пряничок» М. Стеглика (художник Н. Кипріян, композитор Б. Саве-
льєв, 1960 р.), «Одолінь-трава» В. Любимової (художник Т. Шевченко, композитор 
В. Філіпенко) у постановці О. Заброди та «Коли зійде місяць» Н. Забіли (художник 
Р. Марголіна) у постановці тоді дипломанта Київського інституту театрального мис-
тецтва Г. Макарчука.

На сцені Київського театру юного глядача 23 квітня 1958 року з’явився оригіналь-
ний за формою, пронизаний від початку й до кінця романтикою, спектакль «При-
годи Тома Сойєра» за повістю Марка Твена у постановці режисера Ю. Лішанського. 
Тут відчувалася досвідчена рука режисера і його своєрідний творчий почерк. Орга-
нічно підібраний ансамбль виконавців гідно втілював задум режисера-постановника: 
Г. Добіна (Том Сойєр), А. Плоткіна (тітонька Поллі), А. Осинська (Сід), В. Аносова 
(Джон), О. Пуць (Гек Фінн), В. Олексієнко (Робінсон), В. Коршун (Джо).

До 115-річчя від дня народження класика української драматургії І. К. Тобілевича 
(І. Карпенка-Карого) театр підійшов з постановкою однієї з найвідоміших п’єс авто-
ра, яку глядач переважно знав як «Безталанна», а не за одним з її варіантів – «Хто 
винен?», і до якої театр звертався вперше 1961 року.

Режисер-постановник О. Соломарський виявив себе у цій виставі як проникливий 
філософ, натхненний художник сцени, якому було під силу гармонійно поєднати всі 
складові компоненти в цілісне колоритне художнє полотно. Та головне – велика педа-
гогічна робота О. Соломарського з молодими акторами, що й дало належні результа-
ти. Під час другого приходу у колектив театру народного артиста України О. Соло-
марського на посаду головного режисера (починаючи з 1953 р. і закінчуючи 1961 р.), 
Київський театр юного глядача виріс у професійний і цікавий творчий колектив.

О. Соломарський під час створення різних героїко-романтичних вистав завжди 
спирався на яскраві творчі індивідуальності акторів як старшого покоління (Р. Дні-
прової-Чайки, Т. Вечори, М. Роста, Б. Авшарова, А. Дунайського, М. Козленка, 
П. Довгаля, Н. Пішванова, В. Коршуна, В. Родіонової, О. Гарбуза, Л. Жуковського, 
М. Сельченко, В. Олексієнка, А. Осинської, Т. Анкудович, Л. Магар), так і молод-
шого (О. Пуць, Г. Добіної, В. Аносової, Л. Будник, З. Сидоренко, Н. Молчанової, 
В. Зубарева, Л. Акімової, А. Черненко, Т. Баглій, М. Пазич та ін.).

Афіша Київського театру юного глядача вирізнялася багатством і різноманітністю 
репертуару. Поряд із сучасними п’єсами («Івасик-Телесик», «Котигорошко» А. Шияна, 
«Слово правди» Ю. Костюка, «Тенгері Геза», «Біла троянда» Б. Юнгера, «Сторінка 
життя», «Її друзі», «В добрий час!», «Нерівний бій» В. Розова, «Коли зацвітуть че-
решні» Є. Кравченка, «Вісім ляльок та одне ведмежа» І. Юргилевичової, «Сомбреро» 
С. Михалкова, «Зустріч з юністю» О. Арбузова, «Будиночок-пряничок» М. Стеглика, 
«Свято ліхтарів» Г. Пфейфера), ставили класику («Пригоди Тома Сойєра» М. Твена, 
«Хто винен?» І. Карпенка-Карого, «Волинщик із Стракониць» Й.-К. Тила, «Червонень-
ка квіточка» С. Аксакова), а також сучасну українську та російську класику. Отже, 
театр дедалі наполегливіше і впевненіше формував новий оригінальний репертуар.

Завдяки головному режисеру О. Соломарському виразно проявили своє обдару-
вання і професійну майстерність режисери-постановники О. Заброда, І. Земгано, 
Ю. Лішанський, а також молодий режисер, вихованець театру М. Єдлінський. Ство-
рюючи різножанрові п’єси, театр успішно розвивав і зміцнював найкращі традиції 
творчої співпраці колективу з сучасними українськими драматургами – П. Воронь-
ком, А. Шияном  та ін.

Початок 1960-х років загалом в українському драматичному театрі позначений но-
ваторськими творчими пошуками, розширенням тематики, жанровим збагаченням, 
що було відгуком на тогочасні соціальні перетворення в країні, зокрема на так зва-
ну «хрущовську відлигу», чому сприяло і звернення після багаторічних заборон та 
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осмислення діячами театру на новому етапі розвитку сценічного досвіду таких визна-
чних майстрів, як Всеволод Мейєрхольд, Лесь Курбас, Сандро Ахметелі та ін.

Проте у цей період Київський ТЮГ спіткали значні труднощі, що були пов’язані 
зі слабким художнім керівництвом і відповідно – розгубленістю колективу. Знизив-
ся художній рівень вистав, з’явилися непорозуміння та претензії до ТЮГу з боку 
педагогів та окремих шкільних колективів тощо. Не випадково в газеті «Известия» 
з’являється стаття відомого дитячого письменника Богдана Чалого під назвою «Театр 
в біді» [16]. А тому до колективу запрошено молоде й енергійне керівництво, поповне-
но склад акторів, створено цікавий репертуар, що охоплював найрізноманітніші віко-
ві категорії глядачів. Визначилась і репертуарна політика колективу з чітким героїко-
патріотичним спрямуванням вистав. Відповідно, тільки за період 1964–1970-х років 
поставлено близько тридцяти різнопланових, різних за тематикою сценічних творів. 
Зростав і авторитет ТЮГу, який успішно гастролював у Кіровограді, Дніпропетров-
ську, Донецьку, Чернігові, Харкові, Одесі, Луганську, Мінську, у Криму, Казахстані, 
Росії. І не випадково за досить короткий час такі режисери, як О. Барсегян – на-
родний артист України, професор; В. Судьїн – заслужений діяч мистецтв України, 
професор; М. Мерзлікін – заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної 
премії ім. Т. Г. Шевченка, здобули творчі перемоги. А талановиті актори В. Родіо-
нова, А. Плоткіна, В. Олексієнко, В. Коршун, Б. Харитонов, А. Васильєв, Д. Чала, 
Л. Марченко, О. Пуць, М. Єдлінський, Ю. Крітенко здобули звання заслужених ар-
тистів України. У ці ж роки почесного звання народного артиста України удостоєні 
М. Козленко та А. Пазенко. 

***
В історії Київського театру юного глядача героїко-патріотичній темі належало, 

про що уже мовилося, важливе місце як одній з провідних тем у вихованні молодого 
покоління. Ця тема пробуджувала героїчні почуття як основу національної і грома-
дянської самосвідомості.

У згаданий період значною подією Київського ТЮГу став прихід молодого режисе-
ра О. Барсегяна, який очолив театр. У 1965 році було поставлено шекспірівську п’єсу 
«Ромео і Джульєтта». «Це було і сміливо, і навіть виклично, адже серед більшості 
акторів колективу – початкуюча молодь, вчорашні студенти і студійці, яким для ство-
рення шекспірівських образів не вистачало звичайного сценічного досвіду, а старшо-
му поколінню заважали “тюгівські” штампи.

Безперечно, режисер-постановник О. Барсегян розумів це, однак відважився на 
ризик… Шекспірівську трагедію він бачив як поєднання яскравої форми з глибоким і 
тонким психологічним малюнком характерів. Цього режисерові пощастило домогтися 
в багатьох сценах, передовсім там, де з’являються Меркуціо (В. Зубарєв), Тібальд 
(А. Пазенко) чи Лоренцо (М. Козленко)… Проте не всі виконавці змогли втілити по-
ставлене перед ними завдання… Учитися на Шекспірі! І сміливо, і ризиковано. Проте 
театр вчиться навіть на помилках і прорахунках, виправляючи їх “на ходу”...» [14].

Хвилююча героїко-романтична тема набула свого розвитку і в подальших роботах 
театру. Вистава «Король Матіуш Перший» за казкою польського педагога і письмен-
ника Януша Корчака, багата на вигадки, винахідливість, блискучу театральність. Це 
не просто казка, а філософський твір, розрахований на цілком дорослого глядача. 
Тут ідеться про взаємини дітей і батьків, про щасливе життя без війни і, водночас, – 
потішна і сумна казка, що віддзеркалювала мрії цієї мудрої, мужньої і дивовижної 
людини – Я. Корчака.

Тоді ж з’являється на сцені театру вистава «Планета надій» О. Коломійця (режисер 
М. Мерзлікін, художник М. Френкель, композитор І. Шамо), де йдеться про тяжкі 
будні молоді 60-х, про високі моральні риси сучасників. За формою п’єса складалася 
з двох частин: перша переносила глядача у сувору фронтову дійсність Другої світової, 
а інша – повертала його в сучасність, епізоди минулого чергувалися з сьогоденням.
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Режисер-постановник М. Мерзлікін перемонтував дилогію-роздум автора за кіне-
матографічним принципом паралельного розвитку подій у двох часових площинах, 
вирішивши її у жанрі героїко-романтичної поеми. Усю виставу пронизувала провідна 
ідея: кров бійців пролилася не марно. Крім молодіжних вистав, театр створював ще 
й цікаві постановки для школярів середнього й молодшого віку. Молодий режисер 
В. Судьїн, який прийшов у колектив ТЮГу, винахідливо й оригінально підійшов до 
постановки поетично-піднесеної вистави «Снігова королева» Є. Шварца (друга поста-
новка, перша – 1949 р., режисер В. Гаккебуш), а пізніше – до овіяної тонким гумором 
і романтичною окриленістю «Котигорошка» А. Шияна, де широко і творчо вико-
ристав синтетичну природу українського театру і мотиви національного фольклору. 
Останній спектакль став справжньою творчою подією театру, свідчив про звернення 
колективу до української драматургії, своєрідних й оригінальних традицій україн-
ської театральної культури.

У 1967 році до Київського театру юного глядача прийшов молодий режисер 
М. Мерзлікін, який до ТЮГу, у стінах Київського театрального інституту ім. І. Кар-
пенка-Карого, пройшов добру школу у досвідченого педагога й вихованця Л. Курба-
са – професора Михайла Верхацького. Про режисера, якого одразу ж помітив глядач 
і театральна критика, сперечалися, говорили, писали. «Миколу Мерзлікіна не на-
звеш благополучним режисером, – констатував відомий театральний критик Ю. Бог-
дашевський. – Його шлях не був устелений трояндами, хоча вони й були. Поряд зі 
схвальними відгуками прихильників завжди звучали не менш гучні голоси недругів. 
Часом ці суперечки набували надто гострого характеру. Дехто забував, що молодий 
постановник лише починає творче життя, і що його безсумнівні здібності тільки-но 
розвиваються, і що прагнення до яскравої театральної форми майже обов’язкова да-
нина експерименту... Він художник зі своїм творчим кредо, з певною театральною 
платформою» [1, c. 183].

Сміливі художні пошуки, багатство творчої фантазії, цікаві режисерські знахідки, 
розмаїття засобів художньої виразності характеризували вистави молодого режисера 
у роботах «Пляшечки», «Жив собі тимурівець Лаптєв» О. Хмелика, «Сто тисяч» 
І. Карпенка-Карого і «Чортів млин» Я. Дрди. Обдарування постановника особливо 
проявилися в роботі з акторами. У створених ним спектаклях завжди багато значних 
і принципових акторських удач. Свої кращі режисерські здібності М. Мерзлікін роз-
винув у другій постановці – «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого (художник А. Киричен-
ко), що також мала великий успіх, особливо в молоді. У цьому спектаклі режисер 
навдивовижу тонко вловив іронічну інтонацію п’єси, розвинув її. Зробив основою в 
спектаклі, наблизивши її цим до сучасності.

Повернення пізніше (1977) до театру заслуженого діяча мистецтв України, уже ла-
уреата Державної премії імені Т. Г. Шевченка М. Мерзлікіна і призначення його голо-
вним режисером театру стали подією в житті творчого колективу. Це режисер, якого 
потребував ТЮГ і без якого сам режисер себе не мислив. Адже такий театр «вимагає 
особливого режисера, який любить дітей, і для якого ця справа є благородною», – 
свідчив у бесіді з автором цих рядків народний артист України О. Соломарський від 
30 травня 1978 року 4.

М. Мерзлікін, безперечно, непересічна творча індивідуальність, він одразу вніс 
свіжий струмінь у творче життя колективу. Свідченням цього стали такі його роботи, 
як «Барабанщиця» А. Салинського, «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого (друга постанов-
ка), «Шрами» Є. Шабана, «Любов, джаз і чорт» Ю. Грушаса.

Ці роботи засвідчили: М. Мерзлікін – режисер чіткого образного мислення й ла-
конічної місткої деталі, багатозначних і філігранно відточених мізансцен, режисер з 
яскраво вираженою реалістичною манерою бачення концепції вистави й особливого 
вміння психологічно витончено працювати з актором; це – режисер сучасної сценічної 
форми й послідовного реалістично-психологічного спрямування. Він любив актора, до-
віряв йому, умів переконати, покликати за собою, умів змусити повірити в себе і в п’єсу.  
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Утім, головне, – актори і весь колектив вірили М. Мерзлікіну, який якісно обновив ре-
жисерський і акторський колектив, спрямовував його до кращих досягнень, тонко вра-
ховуючи тюгівську специфіку. Він прагнув швидше утверджувати театр для молоді, для 
юнацтва, а не для дітей. Він по-новому розвивав героїко-патріотичні традиції і прин-
ципи театру, умів наповнити їх психологічною глибиною й істинною інтелектуальною 
суттю, обновити і збагатити досягненням суміжних мистецтв акторську палітру, спи-
раючись на синтез й музично-драматичну природу українського сценічного мистецтва.

Починаючи з 1970-х років успіх театру визначали нові режисерські обличчя з їх 
сучасною постановочною ерудицією, сміливішим світоглядом, привнесенням в есте-
тичну палітру Київського ТЮГу нової театральності. Вони зверталися до сучасної 
драматургії, з погляду свого часу тлумачили класику, привели на сцену нових героїв. 
Крім уже названих режисерів, які були обличчям свого покоління, з’явилися і на-
довго залишилися в театрі такі, як В. Пацунов. Зокрема, уже в перших своїх тюгів-
ських постановках (наприклад, за В. Пальчинскайте «Я доганяю літо» і Г. Мамліним 
«Ей ти, – здрастуй») молодий режисер мислить поетичними образами. «Умовна по-
етична форма п’єси невипадково названа “діалогами”, органічно відчута і режисером 
(В. Пацуновим), і художником (В. Заславським). Той передній план, на який вине-
сено історію взаємин двох юних, вигадливо відтворено на сцені... Юні дебютанти 
театру В. Чайковська і В. Головко приваблюють щирістю і теплотою свого виконання, 
переборюючи чималі труднощі у відповідальному сценічному дуеті. І всі ці технічні 
недоліки можна їм вибачити за точне внутрішнє відчуття образів, за правду їхнього 
психологічного буття на сцені. Рішення спектаклю створює для дебютантів своєрідну 
“оранжерейну” атмосферу, у якій краще проростають їхні ще не зміцнілі здібнос-
ті», – писав В. Гаккебуш [2]. Наступна вистава «Втеча в Гренаду» Г. Полонського 
(художник В. Заславський, композитор В. Довгаль, 4 березня 1973 р.) приваблювала 
глядача графічно чітким та емоційно наповненим вирішенням її сценічного образу. 
Живі повнокровні характери дітей, створені Л. Ігнатенко, В. Чайковською, Т. Лоба-
нок, Н. Трофимовою, С. Кулик, М. Кочур, О. Фещенко, Л. Будник, а також висока 
професійна майстерність заслуженої артистки України В. Родіонової, принесли ви-
ставі гідний успіх.

Вистава «Я доганяю літо» В. Пальчинскайте (худ. М. Френкель, комп. Ю. Ро-
жавська, 1971 р.) – казка, якою В. Пацунов дебютував як режисер і в якій уже 
окреслився його поетичний стиль, притаманний творчій натурі режисера. У виста-
ві багато музики, пісень, що відповідало оптимістичному спрямуванню спектаклю. 
Актори П. Довгаль, Н. Костюкова, А. Осинська, Г. Добіна, С. Кулик, Т. Лобанок, 
Л. Марченко, В. Коршун, М. Ковтуненко, Ю. Дашенко створили захопливі образи 
квітів, які щасливо жили у чарівному казковому місті Літо. Вони віднайшли незви-
чайні, дивовижні казкові деталі, риси характеру персонажів.

Яскравий, музичний спектакль був відзначений 1972 року дипломом і премією на 
Першому Всесоюзному театральному фестивалі драматургії.

Київський ТЮГ своїм корінням завжди був пов’язаний з українським національ-
ним мистецтвом і завжди звертався до класичної спадщини. Зокрема, у його репер-
туарі з’явилася вистава «Суєта» І. Карпенка-Карого у постановці Д. Чайковського 
(художник М. Френкель, композитор В. Довгаль), прем’єра якої відбулася 12 червня 
1971 року. Столична преса охарактеризувала її як одне з найвизначніших сучасних 
вирішень української класики за останні роки. 

Режисер-постановник майстерно втілив задум автора у незвичайну, вдосконалену 
сценічну форму. «Дати свіже прочитання “заграної” “Суєти”, де існує традиція най-
видатніших українських майстрів від М. Садовського й П. Саксаганського до Гната 
Юри – завдання непросте. І тим приємніше його звершення на сцені молодіжного 
театру...», – писав В. Гаккебуш [2].

Визначною подією в практиці театру стало звернення до сучасної казки, коли 
при використанні фантастично-казкових прийомів у центрі уваги постає внутріш-
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ній світ дитини з його конкретним сприйняттям реальної дійсності. Це – яскрава 
імпровізаційна вистава «Котовасія» Ю. Чеповецького у постановці В. Пацунова, 
у якій непересічну майстерність виявили справді «синтетичні» актори – Л. Ігнатенко 
(Чижик), В. Коршун (кіт Василь), Н. Трофимова (Пєшкін), Ю. Крітенко (Берліду-
ля-Берлідан), Л. Будник (Мишеня), Л. Козуб (Чижиха), широко використовуючи 
традиції національної сцени. На Республіканському огляді найкращих вистав ця по-
становка здобула диплом і премію.

Етапною виставою для театру стала складна талановита постановка «Мій любий 
малюк» за А. Шагінян, якій режисер В. Пацунов і творчий колектив зуміли надати 
романтично-поетичного відтінку. Це була смілива спроба осучаснення казки, де за-
служена артистка України Л. Ігнатенко в ролі Малюка психологічно тонко і влучно 
розкрила його душевний поетичний світ, з натхненням і драматизмом закликала лю-
дей творити добро.

Сучасна за змістом і стилістикою вистава стала однією з творчих перемог Київ-
ського ТЮГу. Режисер В. Пацунов говорив: «“Мій любий Малюк» – це єдина виста-
ва, яку я міг би обміняти на всі чотирнадцять досі поставлених мною. “Малюк” – це 
театр поетичний, я хотів би, щоб ця мова була “правилом” для театру. Але актор нині 
став настільки математиком на сцені, що він майже не сприймає поетичного малюка. 
У цьому і складність, – провадив далі режисер, – трупа раніше була більш гнучкою 
в розумінні емоцій. Актор, на превеликий жаль, на побутовому ґрунті почувається 
ліпше, ніж на поетичному, а ось метафору, символ, йому зіграти дуже важко. Ця 
метафоричність пробувалась мною і дала деякі результати: це і музика, і пластика. 
Але дітей, на жаль, мало виховують як глядача поетичного. Приміром, в “Зайчику-
зазнайчику” ми говоримо – і діти це розуміють, тому що тут все просто. А театр це 
чудо! Це не так як у житті, це таємне у думках дитини. І дуже сумно, що діти часто 
цього не розуміють... Мова в театрі має бути своя – для кожного театру. А дитячому 
театрові сам Бог велів бути поетичним, метафоричним, а не побутовим. Тільки не по-
бутовим. І ось друга вистава “Весняна мадонна” продовжила мій театр поетичний» 5.

Герої вистави «Весняна мадонна», створеної В. Пацуновим 24 вересня 1975 року 
за повістю В. Тендрякова «Весняні перевертні» (інсценізація Л. Данилової, переклад 
П. Тернюка), за його ж сценічною редакцією, – підлітки. А підліток – це не «чернет-
ка» майбутньої людини, це вже особистість з усіма її складнощами й суперечностями. 
Він вимагає не лише прискіпливої уваги до себе, а й поваги. Перша дружба й ворогу-
вання, перша любов і ненависть змінюють колись простий, зрозумілий світ дитинства 
і для Дюні Тягунова (Л. Ігнатенко), і для його товариша Мисі Богатова (Л. Будник).

Важливе місце в історії театру цього періоду й далі належить класиці, бо вихо-
вання молодого покоління немислиме без оволодіння усім культурним надбанням. 
Виховання на драматургії Гоголя, Лесі Українки, Винниченка, Грибоєдова, Пушкіна, 
Чехова, Шекспіра, Шиллера допомагає глибше розкрити п’єси й сучасного репертуа-
ру. Тож «Недоросток» Д. Фонвізіна і став однією з тих вистав, якими театр постійно 
намагався знайомити юних глядачів з кращими зразками вітчизняної та зарубіжної 
класики. Після великої перерви (перша постановка здійснена 1956 року Ю. Лішан-
ським) 30 липня 1977 року на сцені театру ожили відомі персонажі у постановці 
В. Пацунова (художник О. Бурлін).

На відміну від першої постановки, у якій бракувало глибокого розкриття сатирич-
ності твору, динаміки, експресії і яка була швидше ілюстрацією фонвізінської п’єси 
і нагадувала «статичну» картину з XVIII ст., другу постановку здійснено по-іншому. 
«В. Пацунов відійшов від класики як такої і провів паралель між тими Простаковими 
і сучасними. Вони ж, ці Митрофанушки, є й нині», – свідчила в бесіді з автором за-
служена артистка України В. Родіонова 6.

Працюючи вдруге над виставою «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого (худ. О. Киричен-
ко, 28 січня 1978 р.), М. Мерзлікін підійшов до постановки уже з іншими художньо-
естетичними мірками й акцентами. У цьому йому допомогли і сценічний досвід, і робо-
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та на кіностудії ім. О. Довженка. Взяти хоча б образ Невідомого. «Звичайно, тодішній 
Невідомий з моєї першої режисерської роботи, здійсненої у 1968 році, – втілення зла. 
Та це було не зовсім так, бо не зовсім за І. Карпенком-Карим, – ділився своїми роз-
думами у бесіді з автором режисер. – У Невідомому тоді було щось надлюдське, не 
карпенківське, він був надто гротескним, гіперболічним, нібито і гроші винні у всьому, 
але не люди. То було ставлення людини до грошей. Нині Невідомий – звичайна собі 
людина, яка уособлює в собі афериста, що користає з таких, як той же Калитка» 7.

Роль Калитки у виставі грав перший її виконавець, заслужений артист України 
В. Олексієнко. Актор, здавалося, без особливих зусиль, але психологічно точно і 
тонко проникав у сутність героя, у складність і багатогранність характеру Калитки, 
витончено передавав найменші порухи душі, полоненої жадобою грошей.

Вистави «За все хороше...» М. Ібрагімбекова та «Бригантина» О. Гончара (режи-
сер В. Пацунов, художник В. Карашевський, композитор С. Зубков, 1979 р.) були 
реальним відображенням молодіжно-шкільних проблем, які розв’язано в руслі су-
часної театральності. Вистава «Бригантина» більше звернена до вихователів, ніж до 
вихованців, що свідчило: колектив театру завжди повинен пам’ятати – який глядач 
присутній сьогодні в залі.

Якщо в «Бригантині» говорити про виховання підлітка не пізно, то у сміливій 
виставі «Шрами» Є. Шабана у постановці М. Мерзлікіна (художник Л. Безпальча, 
1978 р.) – запізно, бо «шрами» уже є, і треба думати, чи можливо врятувати «втра-
чену» людину. Це вистава-застереження, тому закономірно, що її 1979 року було 
відзначено премією імені О. Бойченка у галузі літератури, мистецтва, архітектури і 
виконавської діяльності.

І найхарактернішими для цього періоду стали вистави «Любов, джаз і чорт» 
Ю. Грушаса, «Вибір» О. Дударова (режисер М. Мерзлікін); «Спочатку було сло-
во» Ю. Ліманова, «Скляний звіринець» Т. Вільямса, «Пролетарський млин щастя» 
В. Мережка (режисер М. Карасьов); «Завтра була війна» за Б. Васильєвим, «Не 
було й копійки, аж раптом алтин» О. Островського (режисер В. Бугайов); «Фаталь-
на помста» М. Рощина, «Ярмарковий гармидер» І. та Я. Златопольських, «Лісова 
пісня» Лесі Українки, «Еквус» П. Шеффера (режисер В. Гирич); «Метаморфози» 
С. Беккета та Е. Йонеско (реж. А. Фурманчук); «Войцек» Г. Бюхнера, «Розенкранц і 
Гільденстерн» Т. Стоппарда (режисер С. Кляпньов); «Оргія» Лесі Українки (режисер 
А. Крітенко); «Полювання на носорога» М. Гумільова (режисер О. Балабан), «Гедда 
Габлер» Г. Ібсена, «Моральність пані Дульської» Г. Запольської (режисер К. Дубі-
нін); «Лускунчик» Е. Т. А. Гофмана (реж. В. Чхаїдзе), «Камера обскура» В. Набо-
кова (режисер Є. Курман) та ін.

Основна тема вистави «Любов, джаз і чорт» М. Мерзлікіна (1980) відповідаль-
ність перед собою та іншими за свої вчинки. У ній яскраво висвітлено метаморфози 
начебто й безвинних юнаків, які у веселому способі життя шукають гострих відчуттів 
і «перетворюються» на злочинців. Режисер разом із драматургом дошукуються пер-
шоджерел тієї трагедії, що сталася з героями твору Юзаса Грушаса. Отже, хто винен 
у цій трагедії? Театр разом з драматургом показав новий життєвий матеріал, нові – 
нефальшиві характери. 

Трохи раніше, 1980 року, на сцені Київського ТЮГу з’явилися діаметрально про-
тилежні за жанрами і тональністю вистави режисерів Т. Автухова – «Нетямовитий 
Журден» М. Булгакова і В. Пацунова – «Ковбаска, Боцман та інші» Л. Закошан-
ської, поставленої за повістю шведської письменниці А. Ліндґрен.

Коли у виставі Т. Автухова (худ. Л. Безпальча) «актори трупи Мольєра» з осо-
бливим темпераментом та іскрометністю розігрують комічну історію про те, як бага-
тий міщанин Журден (заслужений артист України В. Любарець) мріє про дворянські 
привілеї (такий собі французький Мартин Боруля), де чимало влучних режисерських 
знахідок та колоритних образів (Ю. Самсонов – пані Журден, В. Ставицький – Кле-
онт, В. Чайковська – Люсіль, артистка Г. Соловей – Ніколь, В. Смотритель – Дорант, 
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Г. Тарасова – Дорімена, С. Савчук – Ков’єль, В. Савчук – Брендавуан), то на сцені, 
як і в залі, – особливо піднесений мольєрівський настрій. У зовсім інакшій виставі 
(для дітей) «Ковбаска, Боцман та інші» (у постановці заслуженого діяча мистецтв 
України В. Пацунова) такий святковий настрій був підсилений ще й запальними 
танцями, музикою і піснями. Помітним сценічним твором ТЮГу стала й інсценізація 
повісті Й. Друце «Запах стиглої айви» в інтерпретації молодого режисера М. Кара-
сьова (1982 р., художник І. Несміянов). Ця вистава на той час вражала сміливістю у 
розв’язанні гострих соціальних та етичних проблем.

Другою помітною постановкою режисера М. Карасьова у Київському ТЮГу стала 
вистава «Скляний звіринець» за п’єсою відомого американського драматурга Теннессі 
Вільямса (1982), позначена поглибленим психологізмом і соціальною загостреністю, 
що властиве його творчості. Як і те, що драматург проаналізував не лише психоло-
гічну несумісність людей, а й тему беззахисності, закомплексованості, відчуженості. 
Саме на основі цього конфлікту режисер і побудував розмову театру з юним гляда-
чем, зосередившись на темі взаємин батьків і дітей, непорозумінь між ними. Засобом 
спілкування режисер обрав мову пластики, світломузики й пантоміми (худ. О. Симо-
ненко, муз. оформлення О. Нужина). Крім одвічної теми батьків і дітей, режисер і ак-
торський ансамбль сягнули глибин психології героїв, зокрема Тома (В. Смотритель) 
й Лаури (О. Писар). 

Центральним персонажем спектаклю стала головна героїня Аманда (В. Чайков-
ська). Виконавиця створила узагальнений образ людини, зламаної життям і загнаної 
у безвихідь. І лише спогади про світлі роки юності (що, до того ж, видаються надума-
ними), гріють її душу. Героїня, намагаючись збудувати міцну сім’ю, водночас сама ж 
її й руйнує. А відтак, сім’я, як і будинок, схожі на скляний звіринець, у якому рідні 
їй люди безпорадно сновигають, шукаючи і не знаходячи виходу із безвиході. Такий 
будинок варто лиш торкнути пальцем – і він тут-таки розсиплеться на дрібнесенькі 
шматочки-скельця, разом з усією колекцією скляних звірят, яку так старанно збирала 
хвороблива Лаура. Розсиплеться так само, як і доля її талановитого, але також не-
щасного брата...

Після виходу з театру М. Мерзлікіна (а згодом і М. Карасьова) колектив очолив 
заслужений артист України В. Бугайов, який на той час мав творчий досвід роботи в 
Маріупольському театрі і кількох постановок у Київському російському драматично-
му театрі ім. Лесі Українки. До того ж він запросив у ТЮГ і талановитого режисера 
В. Гирича, який працював у тій же Академічній російській драмі. Найпомітнішими 
постановками нового головрежа стали вистави «Не було й копійки, аж раптом алтин» 
О. Островського й «А завтра була війна» за повістю Б. Васильєва. Цей сценічний твір 
(1986) набув чималого розголосу. 

Із зміною часу, звісно, змінюється і суспільство загалом. А з ним, відповідаючи на 
запитання глядача, – і театр. Тому й не дивно, що 1990 року режисер театру А. Фур-
манчук, який лише один сезон очолював Київський ТЮГ, звернувся до раніше фак-
тично забороненої у всіх колишніх республіках Союзу драматургії театру абсурду і 
поставив на кону ТЮГу трагікомедію С. Беккета та Е. Йонеско «Метаморфози». До 
того ж спектакль народився за досить складних обставин: театр, що на той час уже 
мав назву «Театр на Липках», перебував на капітальному ремонті. І йому, по суті, 
довелося стати пересувним. Але саме за цих, здавалося б, екстремальних умов і були 
створені в театрі впродовж шести виснажливих років сміливі, гостроактуальні, про-
блематичні й сучасні вистави, які не потребували великої сцени та аудиторії, а скорі-
ше – камерної. Тож серед таких постановок – «Еквус» П. Шеффера (режисер В. Ги-
рич) і вже згаданий спектакль «Метаморфози», поставлений за одноактними п’єсами 
С. Беккета «Ті, що падають» та Е. Йонеско «Картина».

А вже з призначенням В. Гирича головним режисером колективу (1991), до теат-
ру прийшли й молоді митці: А. Крітенко, О. Балабан, С. Кляпньов, Ю. Одинокий, 
С. Мойсеєв, Є. Курман, А. Артименьєв та ін. Тобто молода здібна режисура, яка 
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внесла в колектив свіжий струмінь, творчий запал і неспокій. Запрошував молодь на 
окремі постановки сам творчо неспокійний, талановитий художній керівник театру 
В. Гирич, продовжуючи кращі традиції Київського театру юного глядача, сцена якого 
для більшості не стереотипно мислячих особистостей часто ставала справжньою твор-
чою лабораторією акторської і режисерської майстерності.

Однією з перших постановок В. Гирича у Київському ТЮГу стала вистава «Лісова 
пісня» за драмою-феєрією Лесі Українки (худ. О. Вакарчук), яку режисер здійснив 
1984 року, задовго до того, як очолив театр. Це була експериментальна, пошукова, 
можливо, не в усьому викінчена вистава. Але оригінальна, експресивна, витримана в 
сучасній манері. Молоді актори втілювали молоді почуття, а відтак були близькі юно-
му глядачеві. Учасники спектаклю розкрили філософію і поетичність фантастичного 
світу Лесиної драми, її глибоку думку про незнищеність істинних людських почуттів, 
серед яких найзагадковіше і найдивовижніше – кохання. 

До постановки п’єси «Еквус» П. Шеффера (1990) В. Гирич звернувся саме через 
співзвучність твору із сучасністю. Англійський драматург Пітер Шеффер і режисер-
постановник В. Гирич у цьому творі намагаються знайти першопричини відходу пев-
ної частини молоді від гострих соціальних проблем сьогодення. І роблять це автори 
вистави делікатно і тактовно, використовуючи такий сценічний прийом контрасту, як 
поєднання реальності й умовності. До того ж, залучено ще й фрейдистські мотиви з 
глибинним психологізмом, приміром, Кнута Гамсуна, Василя Стефаника чи Інгмара 
Бергмана, завдяки чому і розкривається причина злочину. 

Режисер В. Гирич 1993 року поставив «Різдвяну ніч» за М. Гоголем («Ніч перед 
Різдвом»). Дотепними були, приміром, сцени, коли Солоха-лялька кумедно влазила 
і вилітала з комина; де місяць під орудою Чорта (В. Пшеничний), щезав у димарі, 
а Пацюк (Ю. Самсонов) нараз провалювався... у підземелля, та ще багато чого глядач 
запам’ятав, стежачи за усілякими чарівними перетвореннями і дивовижами у вигад-
ливій і оригінальній виставі «Різдвяна ніч». Вражали й оригінальні та кумедні обра-
зи запорожців, створені заслуженими артистами України Ю. Борисьонком і В. Кор-
шуном, артистами С. Савчуком і В. Сидоренком; а також ролі мініатюрної Цариці у 
виконанні Л. Ігнатенко, коваля Вакули – заслуженого артиста України О. Шурана, 
його нареченої Оксани – артистки О. Яблучної.

А відроджену на початку 1990-х років художнім керівником театру В. Гиричем 
традицію запрошувати на постановки до Київського ТЮГу молодих режисерів цього 
разу продовжив дебютант С. Кляпньов виставами «Войцек» Г. Бюхнера (1992) та 
«Розенкранц і Гільденстерн мертві…» Т. Стоппарда (1994). Хоч вистава режисера-де-
бютанта за п’єсою Тома Стоппарда дістала назву «Розенкранц і Гільденстерн...». 

Під час пошуків нового репертуару 1996 року вийшла вистава «Гедда Габлер» Г. Іб-
сена у постановці К. Дубініна (сценографія О. Вакарчука, костюми К. Корнійчук, 
музика М. Каландьонка і В. Пацукевича, з використанням творів Е.Гріга, К. Де-
бюссі, О. Скрябіна, Р. Вагнера). Другою постановкою К. Дубініна у цій же площи-
ні етичності й дослідження людського сенсу буття стала вистава «Моральність пані 
Дульської» Г. Запольської.

Режисер К. Дубінін, який утілює поняття «експериментальної режисерської шко-
ли» і досить активно та плідно працює в Київському театрі юного глядача близько 
двадцяти років, поставив ще одну оригінальну виставу «Пригоди Тома Сойєра» за 
М. Твеном (інсценізація Я. Стеламаха, худ. О. Вакарчук, композитор Р. Бігей, 1999), 
що особливо хвилює свого найвимогливішого і найприскіпливішого глядача – підліт-
ків, які упродовж спектаклю майже скандують своїм улюбленим героям – Гекльберрі 
Фінну (С. Петько), Тому Сойєру (Р. Гофуров) та Беккі (І. Руденко).

Натомість у виставі «Гарольд і Мод» К. Гіґґінса, поставленій режисером Ю. Оди-
ноким 1993 року, відверто порушено досить складні й одвічні проблеми інтимних 
стосунків між кращою половиною людства, яку уособлює в собі Мод (заслужена 
артистка України В. Чайковська) і – напівюнаком Гарольдом (В. Сидоренко). До 
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того ж, порушені проблеми будуються на розкритті психологічно витонченого світу 
далеко немолодої жінки й екзальтованого Гарольда, відкритого у своєму коханні, що 
зринуло раптово. У цій виставі режисер Ю. Одинокий, котрий примножив практику 
запрошувати молоді обдарування на сцену Київського ТЮГу, досить оригінально ін-
терпретував п’єсу К. Гіґґінса, поставивши експериментальний твір. І вистава відразу 
ж виокремилася на тлі театральної палітри столиці.

Оригінальним виявився й спектакль Є. Курмана (1999) «Камера обскура» за одно-
йменним і незакінченим романом В. Набокова. У ньому головний герой Бруно Креч-
мар (Л. Марченко) вирішив зруйнувати і замінити давно обридлий йому сімейний 
затишок на вибухову дівочу пристрасть і ризик, що, зрештою, й призвело до трагедії 
запізнілого прозріння блудної душі. Тієї трагедії, яку режисер-постановник вирішив 
у піднесеній і пронизливій емоційній тональності.

Аналіз цього періоду Київського театру юного глядача логічно завершити спек-
таклем «Лускунчик» Е. Т. А. Гофмана у постановці режисера В. Чхаїдзе на музику 
П. Чайковського (1998). Цією музичною казкою колектив і його художній керівник 
В. Гирич ще раз підтвердили курс театру на сміливий експеримент в освоєнні нових 
стилів, напрямів, методів і засобів виразності у спілкуванні не лише з юним, а й 
наймолодшим своїм глядачем. Тож режисер В. Чхаїдзе разом з художницею І. Горш-
ковою й акторським ансамблем цієї музичної вистави, створили яскраве театральне 
видовище, сповнене водночас і ліризму, й трагізму, і світлої радості. Дійство, у якому 
було багато музики, пластики, режисерських та акторських знахідок, вигадок, відкри-
вало дітям не лише прекрасний світ музики П. Чайковського, а й світ мрій, кохання, 
героїчних і таємничих пригод.

Віктор Гирич прийшов у Київський театр юного глядача на Липках 1991 року зі 
своєю режисерською концепцією світобачення, світовідчуття і сприйняття природи 
театру загалом. І саме театру дитячого, отже, незвичайного. Це можна простежити, 
аналізуючи постановки режисера, хоча б етапні (і для Гирича, і для театру) – такі, як 
«Лісова пісня» Лесі Українки (друга постановка, перша – 1948 року, належала режи-
серу В. Довбищенку), «Фігаро» П.-О. Бомарше, «Еквус» П. Шеффера, «Ярмарковий 
гармидер» І. та Я. Златопольських, «Ша-ша-ша-ша-ша» Ж. Летраза, «Троє поросят» 
за У. Діснеєм, «Король Дроздобород» Г. Чеховські, «Фатальна помилка» М. Рощина, 
«Що приховує в собі ніч?» М. Турньє, «Чарівна Пеппі» за А. Ліндґрен та ін. А ще – 
прем’єра «Чайки» А. Чехова. До того ж 1999 року театру виповнилося – 75! Віктор Ги-
рич тоді сказав: «Дитячий театр давно утвердив себе як театр особливого призначення. 
Саме тут ми прагнемо виховати в дітях інтелігентність, уміння розуміти і відчувати 
справжню культуру. Та головне – це навчити дитину співпереживати. Театр мусить 
бути одним із тих чинників, завдяки яким виховується культурний генотип нації.

Сьогодні ми прагнемо стати театром, який експериментує в освоєнні нових методів, 
стилів, засобів виразності. Тому залучаємо до співпраці режисерів, які можуть за-
пропонувати нові ідеї, театральні форми. Саме цей напрям викликав пожвавлення в 
житті колективу і привернув увагу театральної громадськості» [10, c. 172]. 

Вистава В. Гирича «Чайка», прем’єра якої відбулася 1 жовтня 1999 року, про від-
чуженість, черствість, байдужість одне до одного. Сучасність порушеної режисером 
проблеми полягає саме в її актуальності у XX ст. І, мабуть, залишиться не менш го-
строю в наступному тисячолітті. Цей сценічний твір – не про Тригоріна, а про моло-
дого Трепльова, про трагедію таланту. І чайкою у гиричівській концепції є не Заріч-
на, а Костянтин Трепльов. А звідси стає зрозумілим, чому головна героїня у виставі 
була на другому плані: в епіцентрі – проблеми Трепльова, його горе і трагедія. На 
ефективність образності вистави працює і лаконізм сценографії (аж до педантичності, 
чим завжди вирізняється стиль театрального художника М. Френкеля).

7 липня 1995 року В. Гирич поставив чисту комедію у класичному її вирішенні. 
Правда, назву п’єси було дещо змінено: не «Шалений день, або Весілля Фіґаро», 
а просто – «Фіґаро». Цей спектакль Київського ТЮГу своїм експресивним, динаміч-
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ним і карколомним перебігом подій, у поєднанні з детективними сюжетними колізі-
ями, навіть елементами шаржу й буфонади, змушує глядача не лише сміятися, а й 
співпереживати героям вистави – жвавим і кмітливим Фіґаро (В. Пшеничний) та його 
нареченій Сюзанні (А. Горб). І, звичайно ж, дивуватися невтомним і дотепним витів-
кам та інтригам головного героя. 

Оригінальною виставою, яка поєднувала в собі і музичне шоу, і клоунаду, і феєр-
верк іскрометного гумору, стала «Пеппі Довгапанчоха» Астрід Ліндґрен, прем’єра 
якої відбулася 24 грудня 1998 року (режисер-постановник В. Гирич, художник-поста-
новник О. Вакарчук, художник-костюмер К. Корнійчук, композитор І. Поклад, автор 
пісень О. Вратарьов і балетмейстер А. Рубіна). Досить великий творчий колектив 
зумів створити для дітей величне музичне дійство-свято. І не лише для найменших 
своїх глядачів, а й для дорослих. Нестандартний, нестереотипний, різноплановий і 
різностильовий, який уміє щоразу дарувати дітям інший, казково дивовижний і не-
повторний сценічний витвір на ім’я «лицедійство-свято» на кону ТЮГу. В. Гирич – 
майстер і вистав для малечі. Таким був «Ярмарковий гармидер» – спектакль, що скла-
дається з трьох притч-порад, із безліччю нерозумних вчинків, що їх вигадали автори 
п’єси Ян та Ірина Златопольські, створений ними на основі українського давнього 
фольклору (режисер-постановник В. Гирич, художник-постановник А. Александро-
вич, балетмейстер О. Штирьов, музичне оформлення здійснив О. Івченко). Прем’єра 
вистави відбулася 30 червня 1988 р.

Київський театр юного глядача не просто увійшов у нове століття й третє тисячо-
ліття, а з новими і досить помітними прем’єрами: «Різдвяна ніч» М. Гоголя, «Снігова 
королева» Г.-Х. Андерсена (режисер В. Гирич), «Замазури» Я. Головацького, «Вело-
сипед з червоними колесами» Т. Власова, «Досьє на попелюшок, або Невдале ток-
шоу» Я. Головацького (режисер А. Артіменьєв), «Лис Микита» І. Франка (режисер 
К. Дубінін) та ін.

Але найпомітнішою з них була «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра (постанов-
ка художнього керівника і головного режисера театру Віктора Гирича, переклад на 
українську І. Стешенко, лібрето О. Вратарьова, В. Гирича, сценографія М. Френке-
ля, хореографія А. Рубіної, музика В. Назарова). І не тому, що Вільям Шекспір – 
геній світової літератури й один із найцікавіших і найскладніших для сценічної ін-
терпретації драматургів, і не тому, що Віктор Гирич поставив «Ромео і Джульєтту» 
на сцені Київського ТЮГу, незважаючи на те, що перше прочитання даного твору в 
цьому театрі І965 року режисером О. Барсегяном видалося тогочасній театральній 
критиці – очевидцям незабутніх театральних баталій середини шістдесятих минулого 
століття, не зовсім вдалим. 

А найпомітнішою тому, що гиричівську інтерпретацію шекспірівської п’єси «Ромео 
і Джульєтта» юний глядач сприйняв одразу, з прем’єрного знайомства зі сценічною 
версією-тлумаченням шедевру англійського драматурга Віктором Гиричем. І не тіль-
ки сприйняв, а й бурхливо зреагував на бачене гучними оплесками при суцільному 
аншлазі. І, що не менше цікаво, – стоячи: саме так у фіналі лицедійства, юний гля-
дач (і далеко не юний!) вітав вихід на сцену не лише центральних персонажів ви-
стави – Ромео (Віктора Степаненка) і Джульєтту (Анжеліку Горб), а й самого режи-
сера-постановника Віктора Гирича, композитора-музичного інтерпретатора спектаклю 
В’ячеслава Назарова і весь виконавчий склад. 

Отже, через тридцять сім років після першої спроби прочитання Шекспіра на сцені 
Київського ТЮГу і другої (до речі, теж невдалої) спроби прочитати його «Макбета» 
1992 року режисером зі США І. Цишкевичем, Віктор Гирич зважився на третє про-
читання-повернення Вільяма Шекспіра на сцену Київського театру на Липках. По-
вернення Шекспіра в театральну трупу – оновлену, з молодим і потужним акторсько-
режисерським постановочним потенціалом в особі талановитих лицедіїв і окремих, 
запрошених до театру на разові постановки, режисерів, композиторів, балетмейстерів 
і сценографів, а ще – оснащену технічно.
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Тож Київський ТЮГ входив у ХХІ ст. з багатим класичним репертуаром, що задо-
вольняв смаки й запити найрізноманітніших вікових категорій глядачів: від малюків 
і до дорослих: «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра, «Вовки та…» О. Островсько-
го, «Різдвяна ніч» М. Гоголя, «Снігова королева» Г.-Х. Андерсена, «Лускунчик» 
Е. Т. А. Гофмана, «Пригоди Тома Сойєра» М. Твена, «Чарівна Пеппі» А. Ліндґрен, 
«Ніч на полонині» О. Олеся і, зрештою, – «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра та інші. 
І то – надовго!

І кілька слів про «Лісову пісню» на сцені ТЮГу. Якщо порівняти першу постанов-
ку «Лісової пісні» Лесі Українки у Київському академічному театрі юного глядача 
на Липках у сценічній інтерпретації одного із найталановитіших режисерів Віктора 
Довбищенка (1948) з другим прочитанням цього твору Віктором Гиричем (2005), то 
останнє багато чим відрізняється від попереднього.

Ідеться насамперед про філософію й модерновість сценографічного тлумачення 
Лесиного твору художником Михайлом Френкелем. Буквально дзеркалами «обстав-
лена» сцена – високими, майже врівні з «деревами». Це – багатозначний зоровий об-
раз. Виходячи з логіки режисерсько-сценографічної концепції вистави, ці дзеркала 
творять таку собі «камеру безвиході» побутовізму, у якій чамріють-зотлівають світлі 
душі Мавки й Лукаша. І одночасно дзеркала асоціюються з нескінченністю Лесиної 
пісні, що переломлюючись і віддзеркалюючись у них, символізує незнищенність люд-
ських почуттів. І цю символічність, насамперед, втілено в музиці й пластиці вистави, 
чому завдячує екстравагантна хореографія Алли Рубіної. Загалом митці дали до-
сить об’ємну квінтесенцію філософсько-екзистенційного новаторського твору видатної 
поетеси. 

Отже, Київський державний академічний театр юного глядача на Липках за 
дев’яносто п’ять років свого існування (1924–2019) пройшов складний шлях станов-
лення і розвитку режисерської і акторської майстерності, визначився як вагома педа-
гогічна інституція, виробив своє творче кредо, стиль і естетику театру.

Попри досить часті зміни художньо-адміністративного керівництва, театр виріс, 
змужнів, здійснив і здійснює свій вагомий внесок у загальний процес розвитку теа-
трального мистецтва країни в аспекті художньо-естетичного виховання молоді.

І хоч на тривалому творчому шляху позначилася і так звана «теорія безконфлік-
тності», і творчі прорахунки, він усе ж еволюціонував, був у пошуках. Його худож-
ньо-естетичні відкриття, як видно з театрального процесу, були пов’язані з народжен-
ням багатьох оригінальних вистав і таких, що ввійшли в історію театру назавжди. 

Нині молодіжний колектив Київського державного академічного театру юного гля-
дача на Липках (у якому працює і значна кількість досвідчених майстрів старшого 
покоління) під орудою головного режисера театру, народного артиста України В. Ги-
рича, створює гостропроблемні вистави, виховує нову генерацію акторів і режисерів, 
перебуває в постійних творчих пошуках. І, звичайно ж, бере активну участь у фор-
муванні художньо-естетичних засад сучасного глядача.

1 Запис бесіди автора з О. Соломарським від 30 травня 1978 р. Архів автора.
2 Запис бесіди автора з М. Єдлінським від 25 червня 1979 р. Архів автора.
3 Запис бесіди автора з М. Єдлінським від 25 червня 1979 р. Архів автора.
4 Запис бесіди автора з О. Соломарським від 30 травня 1978 р. Архів автора.
5 Запис бесіди автора з В. Пацуновим від 18 червня 1979 р. Архів автора.
6 Запис бесіди автора з В. Родіоновою від 28 червня 1979 р. Архів автора.
7 Запис бесіди автора з М. Мерзлікіним від 25 липня 1978 р. Архів автора.
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SUMMARY

The problems of becoming and development of actor and director skills at Kyiv Academic The-
ater of a Young Playgoer at Lypky for the ninety-five years of its existence (1924–2019) as a the-
ater of special purpose, which is called for the formation of artistic and aesthetic tastes of various 
age categories of playgoers are considered in the article. 

Despite rather frequent changes of artistic and administrative leadership, the theater has grown, 
matured and makes a significant contribution to the overall process of development of the country 
theatrical art in the aspect of youth artistic and aesthetic education.

And although the so-called ‘conflict-free theory’ and creative miscalculations are marked on a 
long creative path. It is still evolving and it is in search. The artistic and aesthetic discoveries, as 
it can be seen from the theatrical process, are associated with the birth of many original perfor-
mances and those that are included into the history of the theater forever.

Keywords: the theater of special purpose, formation and development of actor and director 
skills, education of the young generation, social-psychological type of a young contemporary, 
heroic-romantic performance, traditions and innovation of actress-travesty, various age categories 
of playgoers.
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УДК 741.7(477)″18/20″ Зінаїда Косицька  
(Київ)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВИТИНАНКИ  
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ  

У 5-томній «ІСТОРІЇ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ»

Статтю присвячено характеристиці головних тенденцій розвитку української витинанки 
початку ХІХ – початку ХХІ ст., висвітлених у розділах ІІІ, IV, V-го томів «Історії деко-
ративного мистецтва України». Акцентовано, що в Україні вперше здійснено дослідження 
такого масштабу. Роль витинанки, творчість народних, самодіяльних та професійних митців 
у виданні подано в контексті історичних, соціальних, культурних процесів України початку 
ХІХ – початку ХХІ ст., представлено нові матеріали, невідомі раніше твори, що зберігаються 
у музеях і архівах України й сусідніх країн, зокрема в Польщі.

Ключові слова: історія мистецтва, декоративне мистецтво, народне мистецтво, українські 
витинанки, традиції.

The article is dedicated to the description of the main trends of the Ukrainian paper cutting art 
pieces development in the early 19th – early 21st centuries, published in the chapters of the third, 
fourth and fifth volumes of The History of Ukrainian Decorative Art. It is emphasized that the 
research of such a scale has been realized in Ukraine for the first time. The significance of paper-
cutting art pieces and the works of folk, amateur and professional artists are presented in the edi-
tion in the context of historical, social and cultural processes of Ukraine in the early 19th – early 
21st centuries. New materials, previously unknown works stored in the museums and archives of 
Ukraine and neighbouring countries, in particular in Poland, are submitted.

Keywords: art history, decorative art, folk art, Ukrainian paper-cutting art pieces, traditions.

Здійснене Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України 5-томне видання «Історії декоративного мистец-
тва України» увінчує роботу, яка тривала впродовж десяти років (головний редактор, 
академік Ганна Скрипник; науковий редактор, академік НАМ України Тетяна Кара-
Васильєва) [3–7]. Для представлення розвитку українського декоративного мисте-
цтва авторський колектив за основу обрав принципово нову концепцію системного 
висвітлення, що охоплює в тісному взаємозв’язку комплекс різноманітних мистець-
ких видів і напрямів у сфері народного мистецтва, художніх промислів, художньої 
промисловості та творчості художників-професіоналів. Із позицій еволюції художніх 
стилів розглянуто всі види й жанри декоративного мистецтва за різні періоди історії 
України.

Особливо цінно, що підготовку матеріалів здійснили провідні фахівці в галузі 
мистецтвознавства, історії, археології, етнографії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 
ІА НАНУ, Інституту народознавства НАНУ, НМУНДМ, Національної академії об-
разотворчого мистецтва та архітектури, Львівської національної академії мистецтв, 
Львівського національного університету ім. І. Франка, Інституту мистецтв Прикар-
патського національного університету ім. В. Стефаника, Вінницького державного пе-
дагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Косівського інституту прикладного 
та декоративного мистецтва ЛНАМ та багато інших. 

Перші чотири томи виходили регулярно: у 2007 [4], 2009 [5], 2010 [3], 2011 [6] ро-
ках, останній був виданий 2016 року [7], коли вкрай скорочені асигнування для 
розвит ку науки, здавалося б, остаточно унеможливили цю подію. Утім, директор 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ Ганна Скрипник зуміла віднайти можливість для 
тиражування останнього тому саме в ці непрості роки в історії України.
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До першого тому ввійшли розвідки про вітчизняне декоративне мистецтво від най-
давніших часів до пізнього середньовіччя. Над книгою працювали вчені переважно 
з ІА НАНУ, зокрема, Єлизавета Архипова [1, c. 287–308], Людмила Яковлєва [23, 
c. 23–46], Олена Фіалко [18, c. 117–158], Марина Русяєва [13, c. 159–224]. Також 
у книзі представлено декоративне мистецтво часів Київської Русі й до XV ст. Ці 
розділи підготували Софія Боньковська [2, с. 341–358], Тетяна Кара-Васильєва [8, 
c. 227–238], Марина Сергєєва [14, c. 267–286].

Другий том знайомить із мистецтвом України XVII–ХVIII ст. За третій том про 
народне мистецтво ХІХ ст. відповідала науковий секретар Наталя Студенець, яка 
підготувала до книги також розділи «Килимарство», «Ткацтво» [16, c. 49–60; 17, 
с. 39–48]. Особливо цікавим для сучасників став четвертий том, у якому висвітлено 
декоративне мистецтво й художні промисли ХХ – початку ХХІ ст., його відповідаль-
ний секретар Олена Клименко, водночас представила розділ про гончарство (разом 
із Л. Сержант, Г. Істоміною) [9, с. 119–160]. П’ятий том знайомить читачів із внеском 
професійних митців ХХ – початку ХХІ ст., підготовку здійснила науковий секретар 
Зоя Чегусова, яка представила в ньому також розвідки про творчість майстрів сучас-
ності з художньої кераміки, скла, лозоплетіння [19; 20; 21; 22]. Технічний секретар 
п’ятого тому Лілія Пасічник проявила особливу увагу під час відбору ілюстрацій, що 
вплинуло на формування інформативного візуального ряду. Особливо копітку й від-
повідальну частину роботи над виданням здійснили редактори Олена Щербак, Ната-
ля Джумаєва, долучивши до підготовки всіх працівників видавничого відділу ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАНУ, серед яких варто особливо відзначити Олену Лихолат, 
Тетяну Тарадай, Марину Голеню, які книги верстали.

Велику підтримку вчені отримали від працівників вітчизняних музеїв, архі-
вів, бібліотек. Це колективи, насамперед, відділу «Архівні наукові фонди рукопи-
сів та фонозаписів» (завідувач Валентина Борисенко) та наукової бібліотеки ІМФЕ 
ім. М. Рильського НАНУ (завідувач Ольга Роєнко), працівники НМУДМ (директор 
Людмила Строкова), МЕХП ІН НАНУ (заступник директора ІН НАНУ з музейної 
роботи Андрій Клімашевський), НМЛ (директор Ігор Кожан), ДНІМ (у той час за-
клад очолювала Надія Капустіна) та багато інших.

Варто акцентувати, що в жодній країні колишнього Радянського Союзу схожого 
видання з історії декоративного мистецтва такого масштабу ще не видано. Важливо, 
що всі томи в електронному вигляді можна знайти на сайті ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАНУ. 

Від початку проекту в 5-томному виданні «Історія декоративного мистецтва Украї-
ни» серед різних видів народної творчості було заплановано публікацію розділів про 
українські витинанки, їх представлено в третьому, четвертому й п’ятому томах [10; 
11; 12]. Ця проста за технікою та доступним матеріалом-папером творчість виникла 
від початку ХІХ ст. як святковий декор інтер’єру селянського житла, водночас за 
останні десятиліття новаційні пошуки митців спричинили трансформації образності 
витинанок, які дедалі частіше створюють на зразок тематичних декоративних панно. 
Нині вони набули рівнозначного поцінування з роботами інших видів образотвор-
чості. Найпоширенішими формами паперових оздоб від початку їх виникнення були 
розеткові, ромбічні, фризові витинанки. Улюблені мотиви – різноманітні стрілочки, 
кутики, вигнуті лінії, абстрактний ажур, мотиви на зразок «вазона», «древа», зо-
браження людей, тварин, птахів, різні рослини, особливо квіти, галузки. Такими 
прикрасами народні майстри декорували піч, комин, сволок, стелю, стіни, довкола 
вікон, полиці, а перед святом Різдва Христового – шибки. Також набули популярності 
паперові рушники, особливо в перші десятиліття ХХ ст., їх виготовляли до 1960-х ро-
ків; розмальовуючи на вузьких краях та доповнюючи ажуром як імітацію мережива. 
Сучасні новорічні сніжинки на вікнах – також яскраве відлуння давніх традицій 
українців, якими вони раніше зустрічали й нині продовжують зустрічати зимові свя-
та, прикрашаючи житло в ефектний і доступний спосіб. 
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В «Історії декоративного мистецтва України» представлено основні етапи еволюції 
витинання в Україні від початку ХІХ до початку ХХІ ст. – за весь період розвитку. 
Вказано, що перші оздоби мали різні назви («квітки», «паперові окраси стін», «укра-
си для хати», «різки», «шлярки», «веляно», «витинкі», «витинянки») і були пошире-
ні в багатьох осередках Наддніпрянщини, Поділля, Волині, Галичини, Холмщини. 
Патріотичне спрямування інтелігенції України, її зацікавлення селянським побутом, 
зокрема різними видами народної творчості, значною мірою сприяли поширенню ін-
формації про вирізування паперових хатніх оздоб. Зусиллями ініціаторів була запо-
чаткована низка музейних колекцій, приватних збірок, у яких знаходили місце твори 
багатьох видів народного мистецтва, зокрема й витинанки (В. Гагенмейстер, Б. За-
клинський, М. Кіт, Є. Евенбах, С. Левицький, О. Нижанківський, В. Шухевич). Така 
обставина дає змогу сьогодні вивчати вітчизняний вирізаний хатній паперовий декор 
за автентичними зразками різних років. Особливе значення для збереження творів 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. мали крайові виставки (Тернопіль, 1887; Львів, 1894; 
Краків, 1902; Стрий, 1909). Серед різноманітних виробів на них експонували також 
«паперові прикраси селянських хат» 1. У перші десятиліття ХХ ст. мистецтво вити-
нання було на хвилі активного поширення в усіх відомих осередках: с. Петриківка 
(Дніпропетровська обл.), м. Умань (Черкаська обл.), м. Стрий, Стриганці, Загвіздь 
(Івано-Франківська обл.) та ін. Після Першої світової та громадянської воєн, голо-
ду, у 1920-х роках, коли в Україні налагоджували насамперед діяльність кустарних 
і хатніх промислів, які не потребували значних асигнувань, виникло таке підґрунтя 
для розвитку витинання. Вирізані з паперу рушники й фіранки в цей період часто 
замінювали вишиті й ткані, а шпалерним та килимковим композиціям із паперових 
складників належали місця вовняних килимів над ліжком. У 1930-х роках народні 
майстри ще продовжували активно розвивати цей вид творчості, і оздоби для декору 
покуті, печі, стін виготовляли в руслі стійких локальних традицій. Середина ХХ ст. 
для мистецтва витинанки, як і для інших видів народної творчості, була особливо 
несприятливим періодом: руйнівні наслідки Другої світової війни негативно вплину-
ли на весь устрій народного господарства й культури. Також у ці часи набув нової 
сили процес регламентації та контролю за розвитком офіційного мистецтва, який у 
центральних і східних регіонах поширився з 1930-х, а від 1945 року і в західних об-
ластях: майже зникають писанкарство, іконопис, згасає зацікавленість науковців ви-
тинанкою, утім, вона і далі побутувала в різних областях. Після Другої світової війни 
витинанками почали прикрашати новорічні ялинки, для чого їх виготовляли пере-
важно з білого паперу на зразок сучасних «сніжинок», часто замінюючи / доповнюю-
чи ними ялинкові іграшки. До цього часу українці вирізували витинанки здебільшого 
з кольорового паперу. Із кінця 1960-х років зі зміною інтер’єру сільських українських 
осель розпорошується єдиний узгоджено-цілісний ансамбль архаїчного декору, у цей 
час домінують паперові оздоби, що імітують тканини: рушники, серветки, фіранки. 
Мистецтво продовжує побутувати в селах Наддніпрянщини, Поділля, Покуття.

Черговий сплеск відродження паперових хатніх оздоб відбувся наприкінці 
1970-х років, у період, коли їх вирізували переважно як ексклюзивні мистецькі тво-
ри на зразок станкових. Важливо, що з другої половини ХХ ст. техніку вирізування 
активно використовують професійні художники. Cеред таких особистостей, чия твор-
чість була особливо виразною, – Карло Звіринський, Людмила Мазур. Із виходом 
розвідки М. Станкевича «Українські витинанки» [15] й резонансом після організова-
них ним ретроспективних виставок у Львові (1981) й Києві (1987) започатковується 
новий етап розвитку цього виду мистецтва: багато обдарованих особистостей, особли-
во аматорів, розпочинають свою творчість після відвідання виставок та ознайомлення 
з монографією М. Станкевича.

У 1990-х роках зміни в суспільно-політичному житті країни, пов’язані зі здобуттям 
Україною незалежності та її інтеграцією у світовий культурний простір, істотно позна-
чилися на культурно-мистецьких процесах. Розвиток витинання помітно активізуєть-
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ся, його дедалі частіше використовують у сфері видавничої графіки й дизайну. Особ-
ливо сприяли таким обставинам «Свята витинанки» (1993, 2002, 2008, 2011, 2015), 
які регулярно відбуваються на базі Будинку народної творчості м. Могилева-Поділь-
ського 2 за активної підтримки Вінницького обласного центру народної  творчості 3.

Майстри сучасності представляють мистецтво української витинанки вже на вистав-
ках в Європі, Азії, Америці, зокрема в Болгарії, Франції, Китаї, Туреччині, США. 
Серед таких митців Наталя Авдєєнко (смт Петриківка Дніпропетровської обл.), Люд-
мила Бабіч (смт Царичанка Дніпропетровської обл.), Ольга Шинкаренко (м. Київ). 
Дедалі частіше професійні художники обирають цю техніку для авторських робіт: Да-
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SUMMARY

The article is about a large-scale edition of the National Academy of Sciences of Ukraine 
M. Rylskyi Institute for Art Studies, Folkloristics and Ethnology, namely the five-volume History 
of Ukrainian Decorative Art. The academician Hanna Skrypnyk is its editor-in-chief, the work is 
elaborated scientifically by Tetiana Kara-Vasylyeva. The work on it has lasted for ten years. The 
materials preparation has been realized by leading Ukrainian experts in the fields of art criticism, 
history, archeology, ethnography from the National Academy of Sciences of Ukraine M. Rylskyi 
Institute for Art Studies, Folkloristics and Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine 
Institute of Archeology, National Academy of Sciences of Ukraine Institute of Ethnology, National 
Ukrainian Folk Decorative Art Museum, National Academy of Fine Arts and Architecture, Lviv 
National Academy of Arts and many other institutions. Scholars have received a great support from 
the fellows of Ukrainian and foreign museums, archives and libraries. 

Chapters on paper-cutting art pieces can be read in the third, fourth and fifth volumes. The 
main stages of this kind of art development from the early 19th to the early 21st centuries are sub-
mitted in them. It is indicated that a simple technique and accessible material have contributed to 
the rapid spread of this kind of art, which appears in the context of the peasant dwelling decora-
tion before the holidays. At the same time, in recent decades, the creative search of the artists has 
led to the transformation of the imagery of paper-cutting art pieces: they are made increasingly 
in the form of thematic decorative panels. Modern masters represent the art of Ukrainian paper 
cutting art pieces at the exhibitions in Europe, Asia, America, in particular in Germany, France, 
China, the USA. So, it is important that the works of Ukrainian paper-cutting artists is described 
in such a thorough study.

Keywords: art history, decorative art, folk art, Ukrainian paper-cutting art pieces, traditions.
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УДК 783.2:271.2–788(477–25)″19″ Олеся Прилепа  
(Київ)

БОГОСЛУЖБОВИЙ СПІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ  
ТА ЙОГО НОСІЇ В ЧАСИ ГОНІНЬ  

(перша половина ХХ століття)

Статтю присвячено історії Києво-Печерської лаври та її насельників в один із найскладні-
ших і найтрагічніших часів – заборони віросповідання, масових репресій служителів церкви 
і вірних загалом. У числі братії монастиря, що зазнала гонінь, виявлено чимало таких ченців, 
які в різні періоди несли послух на клиросах монастирських храмів (т. зв. Великої церк-
ви – Успенського собору, церков Ближніх і Дальніх печер, Китаївської, Голосіївської, Спасо-
Преображенської пустиней тощо). Деякі з-поміж братії були й півчими митрополичого хору. 
Переймаючи молитвоспівний досвід своїх духовних учителів, вони ставали безпосередніми 
носіями традицій уставного співу обителі.

Ключові слова: Києво-Печерська лавра, півчі, регенти, уставники, підуставники, псаломники. 

The article deals with the history of the Kyiv-Lavra of the Caves and its inhabitants in one of 
the most complicated and tragic periods – the prohibition of religion, mass repression of church 
ministers and the faithful in general. Among the monastery’s community, which has suffered per-
secutions, revealed are a good few of those who, at different times, obeyed at choirs of the monas-
tery’s churches (the so-called Great Church – the Cathedral of the Dormition, churches of the Near 
Caves and the Far Caves, the Kytayiv Hermitage, the Holosiyiv Hermitage, the Transfiguration of 
the Saviour Hermitage, etc.). Some of the community were choristers of the Metropolitan Choir as 
well. While taking over the prayer-singing experience from their spiritual masters, they came to 
be immediate bearers of the monastery’s statutory singing tradition.

Keywords: Kyiv-Lavra of the Caves, choristers, choirmasters, ustavnyky (connoisseurs in monas-
tic statute), pidustavniky (subordinates to the ustavnyky), psalm-readers.

Одним з найвагоміших складників духовної культури українського народу є бого-
службовий спів – величний плід багатовікового молитовного стояння перед Господом 
подвижників православної віри, хвали Творцю. Упродовж віків на базі греко-візан-
тійських церковних канонів у нелегкій праці неусипної молитви, постового утриман-
ня, перебуванні в постійній боротьбі з гріховним сформувалися власні богослужбові 
інтонаційні системи. У них закарбувався духовний світ подвижників-слов’ян. 

Вершинним явищем відзначений знаменний спів – носій літургійних канонів і 
виразник «богослов’я у звуках». За Переданням, уставний знаменний спів був Бого-
натхненним і мав янгологласну природу. Віддавна духовним центром його розвитку 
вважається Києво-Печерський монастир. Ставлення до уставного знаменного співу як 
до святині й форми спілкування з Богом забезпечувало його збереженість упродовж 
багатьох віків. У регіональних традиціях та історичній перспективі знаменний спів 
набув варіантних лексичних форм, зберігаючи уставну єдність канонічної богослуж-
бової співацької культури. 

З-поміж потужних носіїв традицій давнього стовпового співу особливе місце по-
сів києво-печерський наспів – величне творіння соборної молитви києво-печерських 
подвижників. Духовною сутністю традиції києво-печерського наспіву була «практика 
ісихазму: в молитовному подвигу створювався розспів як світобачення у звуці, як 
один із аспектів цієї практики» [3, с. 5]. У процесі тривалого історичного розвитку 
духодвижний 1 києво-печерський монодійний наспів набув багатоголосних форм [3]. 

Революційні події 1917 року стали катастрофічними для Православної церкви та її 
богослужбового співу, адже докорінно змінили умови її існування на теренах тодіш-
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ньої Російської імперії й України зокрема. Від 1920-х років «у доктринах побудови 
“пролетарської культури” формувалося відверто негативне ставлення до релігії і всьо-
го, що з нею пов’язано» [13, с. 119]. Розпочався один із найскладніших і найтрагічні-
ших часів – період заборони віросповідання, масових репресій служителів церкви та 
вірних загалом [7; 11]. Декрет Ради народних комісарів від 5 лютого 1918 року про 
відокремлення Церкви від держави і школи від Церкви (його український аналог від 
19 січня 1919 р.) надав підстави гонінь на Церкву [1]. 

Як зазначають дослідники, новий етап витіснення церкви з радянського суспільства 
розпочався від кінця 1920-х і до кінця 1930-х років: влада активізувала «використан-
ня силових методів ліквідації усіх проявів релігійного світогляду» [1]. 1929 року було 
доповнено законодавчі засади боротьби з Церквою. Постанова ВЦВК і РНК СРСР від 
8 квітня 1929 року «про релігійні об’єднання» та зміни до Конституції УРСР у травні 
розширювали вміст поняття «антидержавницька діяльність» стосовно духовенства та 
віруючих й обмежували умови існування релігійних громад: було заборонено прове-
дення богослужінь поза межами храму, здійснення благодійної діяльності з боку ре-
лігійних угруповань, надання приватно релігійних знань та ін. Дії священнослужи-
телів, які порушували такі вимоги, розцінювалися як «антидержавна діяльність» 2. 
У циркулярному листі «Про стан і перспективи церковного руху і чергові завдання 
органів ОДПУ» від 22 березня 1930 року ДПУ з початком суцільної колективізації в 
Україні отримало завдання «очистити» республіку від впливу релігії [1].

Атеїстична пропаганда й діяльність Спілки безбожників у 30-х роках досягли не-
бувалих масштабів [6, с. 63]. «За бажанням трудящих» відбувалися масові закриття 
храмів, монастирів, костелів, синагог. Про новини антирелігійної кампанії можна 
було знайти ретельну інформацію в місцевій радянській пресі, насамперед «Проле-
тарській правді», київському тижневику «Безбожник» [6, С. 63] тощо. 

У другій половині 1930-х років політичні переслідування віруючих тільки поси-
лилися. Каральні операції в 1937–1938 роках мали завершити двадцятилітній період 
боротьби з потенційною «п’ятою колоною» в СРСР. Лише 1937 року в Україні за не-
повними даними органи державної безпеки репресували 3970 людей за звинуваченням 
у «церковній та сектантській контрреволюції» [10, с. 84]. У більшовицьких програмах 
із антирелігійної боротьби Православну Церкву оцінювали як «оплот експлуататор-
ського монархічного ладу», а духовенство і віруючі зараховувалися до «табору контр-
революційних сил» [1].

Попри все, як зазначають дослідники, знищити віру в серцях людей не вдалося. 
Стихійно утворювалися найрізноманітніші способи здійснення богослужбових треб 
[6, с. 62]. «Церква у валізі» – одне з найприкметніших явищ цього часу [6, с. 65]. 
Свідчень діяльності останньої збереглося чимало: здійснення церковних треб і таїнств 
спонукало священиків і монахів вести пересувний спосіб життя. 

Богослужбова співацька справа в умовах тиску опинилася на межі знищення й роз-
валу. За словами І. Гарднера, «носіями богослужбово-співацької традиції, як <…> 
монодійної, так і неодноголосної, стали тепер не регенти і не хори церковних півчих, 
а православні віруючі» [5, с. 627].

Києво-Печерська лавра – потужний духовний православний центр 
східнослов’янського світу – опинилася в центрі тогочасних трагічних подій. Під час 
воєнних конфліктів монастир кілька разів потрапляв під обстріл. Бандитських на-
падів та обстрілів зазнавали також Голосіївська і Китаївська пустині. Відчутні змі-
ни у звичному монастирському житті відбулися вже у 1918 році, коли у монастирі 
зменшилася кількість богослужінь. З-поміж насельників монастиря, яких згодом буде 
заарештовано, розстріляно в тюрмах чи заслано у виправні табори, першими були 
лаврські священноархімандрити, митрополити Володимир (Богоявленський) та Анто-
ній (Храповицький). 

Особливо трагічним для братії став 1918 рік, коли було жорстоко вбито митропо-
лита Володимира (Богоявленського). Звернення, яке поширили тоді з-поміж монахів, 
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закінчувалося словами: «Ми мусимо, отці й братіє, бути готовими до сповідництва 
й мучеництва» [2, с. 21]. Форма буття насельників монастиря, пов’язана з мучени-
цтвом, тривала довгі роки 3. 

За братією Києво-Печерської лаври наглядали агенти НКВС і створене в берез-
ні 1922 року ДПУ. У 1924 році ситуація навколо Києво-Печерського монастиря ще 
більше погіршилася 4: ДПУ розробило програму прискорення розколу Православної 
Церкви. У жовтні 1924 року обновленський митрополит Інокентій (Пустинський) діс-
тав мандат на проведення богослужінь у Лаврі. Частину храмів Києво-Печерсько-
го монастиря віддали обновленцям 5. 25 жовтня 1924 року архімандритів Климента 
(Жеретієнка) і Макарія (Величка) заарештовано ДПУ за організацію спротиву об-
новленцям. З 24 грудня 1924 року монастир на території лаври вважають закритим. 
На верхній території лаври богослужіння відбувалися тільки в Успенському соборі. 
Їх проведення ускладнювалося ще й тому, що користування приміщеннями церков, 
келій, трапезної та ін. монастирськими угіддями братії було дозволено на умовах 
оренди. 

ДПУ робило все можливе для знищення канонічної Церкви. У грудні 1924 – січні 
1925 років воно знову заарештувало велику групу лаврських ченців на чолі з настоя-
телем – архімандритом Климентом (Жеретієнком) за звинуваченням у приховуванні 
церковних цінностей. Після відправки владики Климента на поселення до Харкова 
настоятелем Києво-Печерської лаври обрали архімандрита Гермогена (Голубєва) 6. 

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет та Рада народних комісарів УРСР 
ухвалили постанову від 29 вересня 1926 року «Про призначання колишньої Києво-
Печерської лаври історико-культурним державним заповідником і перетворення її у 
Всеукраїнське музейне містечко». 

Архімандрит Гермоген доклав максимальних зусиль до організації монастирського 
життя в надзвичайно важких умовах: як і раніше, згідно з монастирським уставом, 
здійснювали богослужіння (крім нічних), по-старому дотримувалися монастирського 
послуху, збирали Духовний Собор і навіть щоденно надавали братії продуктове під-
кріплення, оскільки ченці були позбавлені місця для приготування спільної трапези 
[9, с. 185]. Це виправдало сподівання братії про налагодження життя згідно з черне-
чим уставом.

Попри все, становище дедалі погіршувалося. Під час передачі від соцбезу до нарос-
віти майно Києво-Печерської лаври грабували. Відомий мистецтвознавець Ф. Ернст у 
статті «До кого має перейти колишня Лавра?» писав: «Все майно роздано, загинуло, 
продано, покрадено. Загинули чудесні лаврські меблі.., їх вивозили, продавали, дару-
вали, щезли… дорогі килими, на пам’ятках шитва сиділи канцелярські службовці… 
Розібрано на цеглу і 4 корпуси господарських приміщень. <…> Викрадено… чавунні 
огорожі з могил, бронзовий надгробок Кайсарова французької роботи, <…> обкраде-
но трапезну церкву і пошкоджено Троїцьку Браму…» 7. У 1925 році продано дзвони 
лікарняного монастиря, вивезено дзвони із дзвіниці Дальніх печер.

У 1927 році ДПУ працювало над новою програмою «охоплення і впроваджування 
інформаторів за тихонівським рухом по 2 с/а (спецагенти) на округ» [2, с. 63]. За 
відомостями НКВС станом на 1 січня 1929 року старослов’янська братія, яка прожи-
вала на території лаври, становила 197 осіб, у Китаєві – 28, у Спасо-Преображенській 
пустині – 28, у Голосієві – 24. Частина монахів від 1925–1926 років винаймала житло 
на Печерську і Звіринці [2, с. 65].

У жовтні 1929 року з монастиря було виселено 138 монахів «старослов’янської 
орієнтації». 18 листопада того самого року київський окрвиконком ухвалив остаточне 
рішення про закриття Києво-Печерської лаври й Китаївської пустині. За повідомлен-
ням директора Всеукраїнського музейного містечка, що діяло на території лаври, ста-
ном на 10 грудня 1929 року «всі церковні будови були закриті й запечатані», «нетрудо-
вий елемент» – монахи – виселені. У бік насельників монастиря були висунуті майже 
абсурдні звинувачення: «Життя ченців у Лаврі дуже заважає тій науковій роботі, 
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що її проводять різні наукові організації по вивченню життя Лаври, як монастиря, 
а також викликає нарікання багатьох екскурсантів, які відвідують Лавру» [2, с. 61]. 

Отже, із грудня 1929 року уже вся лаврська братія, за винятком кількох людей, 
жила поза стінами монастиря. 

Обидва великі хори обителі – великоцерковний і митрополичий – розпалися 
в останні перед остаточним закриттям Києво-Печерської лаври дні. У них перестали 
брати участь хлопчики: державні органи категорично заперечували участь дітей у 
богослужіннях і намагалися забрати їх в інтернати. За свідченнями І. Никодимова, 
юні півчі протестували й не хотіли покидати Києво-Печерську обитель. До останніх 
днів деякі канонархи і далі брали участь у богослужіннях, завдяки чому зберігався 
стиль великоцерковного хору. 

Коли перестав існувати митрополичий хор, силами парафіян було організовано 
«любительський» колектив, у якому брали участь і жінки. У братії це викликало 
невдоволення, оскільки поява на клиросі монастирського храму жінок порушувала 
устав і звичаї монастиря [9, с. 61–62]. 

Відібрання храмів спонукало братію перейти служити в печерські парафіяльні 
церкви – прп. Феодосія Печерського, св. Ольги, Воскресіння Христового. Згурто-
вану парафію було організовано у церкві св. Ольги. Тут і далі існувала проскурня 
(проскурник о. Ксенофонт (Величко), у схимі Кукша), сюди перейшов і хор у скла-
ді 25–30 клирошан. Послух священика й регента церкви св. Ольги на Печерську в 
1925–1933 роках ніс майбутній схиархімандрит Валерій (у миру – Василій Авксенті-
йович Устименко). За спогадами І. Никодимова, у церкві св. Ольги «намагалися під-
тримувати лаврські традиції, здійснювали щоденні служби, співали на два клироси з 
канонархами» [9, с. 183].

Никольський монастир став притулком для іншої частини лаврської братії. За 
згодою з архієпископом Димитрієм (Вербицьким) десятки лаврських ченців були від-
правлені для укріплення сільських парафій у церкви Київської, Вінницької, Полтав-
ської та ін. областей України, а також у Білорусію. Відомо, що деякі схимники стали 
духівниками у жіночих монастирях.

На приватних квартирах Мишоловки неподалік від Китаївської пустині було роз-
селено пристарілих і хворих монахів. У Китаївському чоловічому монастирі (до за-
криття 1933 р.) правили служби за лаврським уставом києво-печерським наспівом. За 
спогадами архієпископа Леонтія Чилійського, лаврські монахи, «проживаючи вдали-
ні від храму, <…> всі, хто був не прикований до ліжка, невідкладно зранку і ввечері 
відвідували монастирський Китаївський храм, який на той час ще не був закритий. 
Бідність, постійне вигнання та інші негаразди вони дивно не ремствуючи терпіли» 
[2, с. 106]. 

Лаврські ченці, які служили священиками на парафіях, мали постійний зв’язок із 
братією й підтримували її економічно: щомісячно передавали до монастирської каси 
3–5 рублів [2, с. 65]. 

До арештів 1931–1933 років на квартирі в архімандрита Гермогена (Голубєва) чи в 
Китаєві періодично, два рази на місяць, відбувалися засідання Лаврської Ради (ана-
лог забороненого в 1922 р. Духовного Собору). У її складі було 14 осіб: о. Гермоген 
(Голубєв), о. Іадор (Ткаченко), о. Антоній (Лобов), о. Воніфатій (Черевко), о. Вале-
рій (Устименко), о. Серафим (Сукач), о. Борис (Павлик), о. Євфимій (Кириченко), 
о. Флор (Гончаренко), о. Тертій (Ткач), о. Феодосій (Михайловський) та ін. У по-
дальшому, після арешту 1931 року о. Гермогена, виконувати обов’язки настоятеля став 
скарбничий монастиря архімандрит Воніфатій (Черевко). 

На початку 1933 року органи ДПУ заарештували членів монархічної організації 
«Союз Христових воїнів». Це, мабуть, стало підставою для чергових арештів і части-
ни лаврської братії – понад 20 монахів, з-поміж яких був і схиархієпископ Антоній 
(Абашидзе). Його звинувачували як «ідейного наставника Київського контрреволю-
ційного угруповання» [2, с. 56]. 
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З уведенням паспортної системи й посиленням від другої половини 1930-х років 
репресивних заходів проти Православної Церкви лаврське братство стало напівле-
гальним. Від 1933 року засідання лаврської Ради не проводили як зібрання, а пи-
тання вирішували шляхом бесіди, почергового опитування з кожним членом Ради. 
Були ченці, серед яких й ієромонах Наркис (Синиця), що підтримували зв’язок між 
монахами і збирали засоби для лаврської братії. 

Як у майже катакомбних умовах буття розпорошена лаврська братія здійснювала 
щоденний труд соборної молитви Творцю, достеменно невідомо. Від кінця 1937 до 
15 липня 1941 року, коли на вакантну кафедру митрополита Київського і Галицького, 
екзарха всієї України було призначено митрополита Миколая (Ярушевича), єдиним 
православним архіпастирем у Києві був владика Антоній (Абашидзе), хоч і перебу-
вав «на покої» 8. Відомо, що Богослужіння за лаврським уставом проводили в ньо-
го вдома. 

На щастя, плоди багатовікового богослужбового співу монастиря були зібрані, сис-
тематизовані й викладені у вигляді гармонізацій наспівів раніше – у 1910–1915 роках, 
коли було видано повний Обіход Лаври. Ще 1905 року Духовний Собор доручив комі-
сії, що складалася з регента ієромонаха Іадора, уставника Великої церкви ієромонаха 
Флавіана (Приходька, згодом ігумена), підуставників ієромонахів Прокла і Йоасафа, 
під головуванням еклезіарха архімандрита Назарія (Блинова), «перевірити й звірити 
вживані на клиросах Великої Церкви нотні книги з Обіходом 1865–1873 років, що є 
останнім і найповнішим повним записом мелодій лаврського наспіву, з початковими за-
писаними перекладами, а також із дійсним виконанням співу в Лаврі; встановити точну 
редакцію наспіву і його гармонізації; заповнити існуючі переклади лаврського співу в 
гармонічному викладі тими піснеспівами, які ще не були записані, й підготувати ви-
конаний і доповнений Обіход для друку» 9. Унаслідок цього протягом 1910-х у друкар-
ні Києво-Печерської лаври було видано чотири частини обіхода: «Всенічна», «Літур-
гія», «Дванадесяті празники» й «Пісна Тріодь». П’ята частина – «Цвітна Тріодь» – до 
1918 року не вийшла 10. Крім того, 1910 року київська фірма «Екстрафон» здійснила 
запис 68 творів у виконанні братського хору під керуванням уставника Флавіана. 

Відомо, що до цього «флавіанівського» видання ставлення братії не було однознач-
ним, оскільки «гармонізація наспівів у ньому часто “зглажена” під загальні законо-
мірності хорової гармонії того часу і не зовсім відповідає лаврській традиції багатого-
лосного співу» [4]. Обіход Л. Д. Малашкіна (1887–1888) братія поважала більше, бо 
в ньому «найправильніше й близько до монашої традиції викладені як сама мелодія 
києво-печерського наспіву, так і принципи її гармонічного викладу» [4].

До закриття лаври носієм традицій уставного співу був чернечий хор Успенського 
собору – т. зв. великоцерковний, що виконував києво-печерський наспів за власним 
обіходом. Лаврський великоцерковний хор складався з тенорів (перших і других), 
басів (перших і других) й альтів канонархів. Традиція співу з канонархом, давня в 
монастирі, була зумовлена практичними потребами виконання. За словами І. Никоди-
мова, обидва клироси Великої церкви – правий і лівий – за штатом могли налічувати 
дванадцять канонархів, але фактично мали вісім, іноді шість. На звичайних службах 
у хорі брали участь два канонархи, які чергувалися, а також виконували й альтові 
партії. Сенс канонаршування втратився з поширенням книгодрукування, однак тра-
диція співу з канонархом у Лаврі залишилась живою до сьогодні. На Ближніх Пече-
рах до закриття Лаври практикували всього два канонархи, на Дальніх – їх не було 
зовсім. У часи німецької окупації на клиросі служив один канонарх [9, с. 55–56]. 

Носієм впливів нової музики був архієрейський хор – митрополії. Митрополичий 
хор, змішаний за складом, співав в основному на літургіях у буденні дні в Хресто-
Воздвиженській церкві, а в недільні та святкові дні – в Успенському соборі Лаври. 
Музичне наповнення богослужінь митрополичого хору вміщувало не тільки тради-
ційний києво-печерський наспів, а й актуальні на той час духовно-музичні композиції 
придворного наспіву, а також авторські твори Д. Бортнянського, О. Львова, П. Тур-
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чанінова, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова, О. Архангельського, О. Кас-
тальського та ін. [9, с. 56–57]. 

Після закриття Лаври розпорошеність монахів, зокрема регентів і півчих, по хра-
мах Києва, церквах різних міст і сіл України, а також храмах Росії сприяла неабия-
кому поширенню києво-печерського наспіву [14, с. 261–262]. Останній посів особливе 
місце в богослужбовій традиції співу Москви: у російській столиці піснеспіви києво-
печерського наспіву виконували святкову функцію на службах [12].

Віддавна значна частина претендентів у братію монастиря, яка мала бодай якісь 
музичні здібності, проходила послух на клиросі. Смиренно несучи послухи півчих, 
псаломників, підуставників, уставників, регентів, вони ставали безпосередніми носія-
ми традиції уставного співу Лаври. З-поміж них в історії просіяли імена архімандри-
та Валерія (в миру Василій Авксентійович Устименко), архімандрита Іадора (в миру 
Іларіон Афанасійович Ткаченко), архімандрита Ієрона (в миру Іван Лаврентійович 
Станкевич), архімандрита Іринарха (в миру Іван Миколайович Колдоркин), архіман-
дрита Никона (в миру Микита Леонтійович Білокобильський), архімандрита Петра 
(в миру Павло Євстафійович Коваль), архімандрита Флора (в миру Тихон Федорович 
Гончаренко), ігумена Пафнутія (в миру Петро Іванович Задерголова), ігумена Зосими 
(в миру Захар Григорович Твердохліб), ігумена Власія (в миру Володимир Михай-
лович Бичко), ієромонаха Агапіта (в миру Антоній Кирилович Жиденко), ієромонаха 
Азарії (в миру Андрій Якович Надточенко) та ін. Усіх їх в один із найскладніших 
періодів історії церкви спіткала важка, трагічна доля. 

Майбутній архієпископ Леонтій Чилійський (у миру – Василь Костянтинович 
Филипович) мав прекрасні музичні здібності. Народився він 6 серпня 1904 року 
в Києві у сім’ї службовця 11. Після переведення батька в Катеринослав 12 вступив 
до Катеринославського духовного училища. Василь мав гарний голос, абсолютний 
слух і прекрасну музичну пам’ять, тому 1915 року був зачислений в архієрейський 
хор Катеринослава. Через кілька місяців занять в архієрейському хорі став одним із 
його солістів. Згодом про нього відгукувались як про «видатного тенора». Крім того, 
з юнацького віку Василь писав вірші. Після повернення сім’ї до Києва 1917 року він 
закінчив 4-й клас Київського духовного училища.

У квітні 1923 року Василя прийняли послушником Києво-Печерського монастиря. 
Ймовірно, після повернення архімандрита Гермогена (Голубєва) з першого заслання 
(1923–1924) Василь став його келійником. Виконував відповідальний послух – до-
ставляв ув’язненим їжу й гроші 13. У своїх записках архієп. Леонтій писав: «Був 
час, коли я виступав посередником між добрими людьми, які надавали допомогу, 
й ув’язненим духовенством, а коли я став священником, і мені добрі люди усюди і 
завжди надавали таку саму допомогу – в тюрьмі, на примусових роботах, в умовах 
підпільного існування» [2, с. 70]. 

У серпні 1927 року в Китаївській пустині архієпископ Гермоген і схиархієпис-
коп Антоній (Абашидзе) здійснили постриг Василія у мантію з іменем Леонтій. 
У 1928 році владика Василій (Богдашевський) рукоположив о. Леонтія в ієродияко-
ни, а в 1930 році – ієромонахи. 

Після закриття Києво-Печерської лаври о. Леонтій жив на приватній квартирі 
Мишоловки неподалік Китаївської пустині й співав у церковному хорі. Ймовірно, 
з 1930 року духівником о. Леонтія став схиархієпископ Антоній (Абашидзе), за до-
рученням якого в жовтні того самого року їздив у Тбілісі. 

У 1932 році о. Леонтія було возведено в сан ігумена. Того самого року щодо нього 
порушили кримінальну справу, можливо, через відвідини в таборі Харкова о. Гермо-
гена, що завершилось арештом і чотиримісячним ув’язненням. 13 березня 1933 року 
о. Леонтія заарештовано вдруге в складі великої групи лаврських монахів: засудже-
ний на три роки заслання в Північний край (умовно) й відправлений на роботи в 
каменоломню містечка Коростеня Житомирської області. Через фізичне знесилення 
був звідти звільнений комісією воєнних лікарів.
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Митрополит Костянтин (Дьяков) у 1935 році в домашніх умовах возвів о. Леонтія 
в сан архімандрита. Тоді ж адмінвідділ запропонував о. Леонтію виїхати з Києва, 
але він перейшов на нелегальне становище. У 1938 році о. Леонтій переїхав до Жито-
мира, згодом, у 1939 році, – до Малина Житомирської області. У 1938 і 1939 роках 
НКВС неодноразово оформлювало документи на його арешт, але місце перебування 
о. Леонтія ніхто не видав. 

Від листопада 1941 року о. Леонтія було рукоположено в сан єпископа Бердичів-
ського, вікарія Української Православної Церкви. За його сприяння в Житомирі було 
відкрито 6 храмів. Відомо, що владика служив тільки церковнослов’янською, але, 
залежно від місця, проповідував і українською мовою 14.

На клиросі Києво-Печерської лаври серед вихованців були й такі, що у зв’язку 
із обставинами, зумовленими ротацією осередків священницького служіння, несли 
традиції давнього православного співу в інші духовні православні осередки не тільки 
в Україні, а й поза її межами. З-поміж таких варто відзначити єпископа Нестора 
(у миру – Микита Арсенійович Тугай). Уродженець с. Жуляни Київської губернії 
(3 квітня 1899 р.), Микита з 11 років (1910) співав на клиросі Києво-Печерської 
лаври. Добре володіючи знанням богослужбового чину та специфіки співу Києво-
Печерського монастиря, був удостоєний понад чотири роки служити канонархом. До 
послуху канонарха і півчого від 1918 року Микиті додався й послух псаломника. 
У 1923 році його було переведено на лаврське подвір’я 15 до Ленінграда, де на нього 
чекали обов’язки регента, а згодом – рукоположення в сан ієродиякона. 

Ієродиякона Нестора 16 лютого 1933 року було заарештовано й засуджено до 10 ро-
ків заслання. У послужних списках монастиря о. Нестор зазначав, що в 1933–1939 ро-
ках він працював у геологічній партії Комі АРСР, а в 1939–1941 – бухгалтером у 
с. Сельцо Орловської області Росії. Брав участь у Другій світовій війні, нагородже-
ний двома медалями. Був двічі поранений.

Після війни 11 грудня 1945 року о. Нестора знову прийняли до Києво-Печер-
ського монастиря. 30 грудня 1946 року він рукоположений у сан ієромонаха, при-
значений благочинним монастиря, а згодом – скарбничим. Важливим є факт, що 
у 1949–1953 роках о. Нестор навчався у Київській духовній семінарії, поєднуючи 
навчання з обов’язками уставника і регента. Після закінчення семінарії (1953) о. Не-
стора було удостоєно сану архімандрита, згодом – намісника Києво-Печерської лаври 
(1953–1961), єпископа Уманського, вікарія Київської єпархії 16. За спогадами про-
тодиякона Олександра Киреєва, владика Нестор, «маючи гарний слух і голос, дуже 
любив уставні богослужіння з їх натхненними піснеспівами і був мудрим керівником 
із багатим життєвим досвідом» 17.

Чернече життя майбутнього схиархімандрита Валерія (у миру – Василій Авксенті-
йович Устименко) було пов’язане з уставним богослужбовим співом Києво- Печерської 
лаври 18. З 21 березня 1896 року Василій ніс послух клиросного півчого Великої 
церкви, з 9 липня 1898 року він – клиросний півчий на Дальніх печерах, з 5 червня 
1899 року – на хорах у Китаївській пустині. У 1907–1913 роках Василь знову з-поміж 
півчих Дальніх печер. 23 жовтня 1913 року його призначили уставником лівого клиро-
су Великої церкви. Рукоположення в сан ієродиякона (7 червня 1915 р.) супроводжу-
валося призначенням отця Валерія на почергове служіння у Великій церкві, при тому 
додатково залишався й клиросний послуг. Збереглися відомості, що за час служби 
уставником церкви подвір’я Києво-Печерської лаври Петрограда (1916–1918) о. Вале-
рій до церкви подвір’я передав 19 нотних зошитів власної праці [2, с. 117].

1 вересня 1919 року о. Валерія рукоположено в сан ієромонаха. Водночас він 
продовжував поєднувати клиросний послух із богослужінням у Великій церкві. За 
монастирськими свідченнями, з 1920 до вересня 1924 року о. Валерій служив устав-
ником правого клироса Великої церкви. 

Після передання лаврських храмів обновленцям о. Валерій у 1925–1933 роках ніс 
послух регента і священика церкви св. Ольги на Печерську. Заарештований 1933 року 
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разом із лаврськими монахами і послушниками. За відсутності в ДПУ матеріалів 
звинувачення, у травні 1933 року був звільнений з-під варти.

У зв’язку із запровадженням у країні паспортної системи і відмовою монахам у пра-
ві проживання в Києві о. Валерій у 1934–1936 роках перебував на сільськогосподар-
ських роботах. До 1941 року працював сторожем. З допиту арештованого 1938 року 
лаврського ігумена Власія (Бичка) стало відомо, що взимку 1937–1938 років о. Вале-
рій жив нелегально в сараї на вул. Старонаводницькій, 80 19. 

У 1941 – на початку 1942 року після окупації Києва, фашистські загарбники, 
з метою посилення впливу на населення, сприяли пожвавленню релігійного життя. 
У Києві відкрили частину храмів. До Києво-Печерської лаври восени 1941 – взим-
ку 1942 року повернулося близько 15–20 її насельників. Серед них – архімандрит 
Валерій (Устименко), архімандрит Іринарх (Колдоркин), ігумени Кронид (Сакун) і 
Феопемпт (Клітний), ієромонах Герасим (Стешенко), монах Андрій (Міщенко) та ін.

На Ближніх печерах без офіційного дозволу німецької влади почав діяти монас-
тир. Восени 1941 року до Києва переїхав єпископ Пантелеймон (Рудик) – тимчасово 
керівник Київської єпархії. Його резиденція була на території Свято-Покровського 
монастиря, який також відкрився 20. 

Восени 1942 року німецька влада дала офіційний дозвіл на відродження і поча-
ток діяльності монастиря. Братія обрала намісником найстаршого насельника Лаври 
о. Валерія, який намагався зберігати давній уклад і звичаї обителі.

Архімандрит Іадор (у миру – Іларіон Афанасійович Ткаченко) увійшов в іс-
торію богослужбового співу як православний композитор й гармонізатор лаврського 
наспіву 21, учасник підготовки й видання обіхода Києво-Печерської лаври. Маючи з 
дитинства неабиякі здібності до співу, з юнацького віку ніс клиросний послух у Свя-
то-Михайлівському Видубицькому монастирі (1878–1889), де набув навичок хорового 
співу й керування хором під опікою досвідченого наставника – ієромонаха Авдія. 
З 31 жовтня 1889 року – клиросний півчий у Києво-Печерській Лаврі. Від 21 січня 
1898 року о. Іадор став виконувачем обов’язків регента митрополичого хору, а через 
два з половиною роки був затверджений на цій посаді. Водночас працював учителем 
співу лаврської двокласної школи. 9 травня 1900 року рукоположений у диякони, 
15 червня 1902 року – в ієреї. 1921 року возведений у сан ігумена, 1922 року – архі-
мандрита, начальника лікарняного монастиря. У 1922–1930 роках був членом Духо-
вного Собору.

Уперше архімандрита Іадора заарештували 20 грудня 1924 року серед інших лавр-
ських ченців у справі «про приховування церковних цінностей». Звільнений 13 квітня 
1925 року з підпискою про невиїзд. Будучи з 1926 року намісником Києво-Печер-
ського монастиря, він водночас служив священиком церкви в с. Совки (тепер ра-
йон Києва). Після закриття останньої з 1929 до 1933 роки о. Іадор – ієрей церкви 
архистратига Михаїла с. Будаївка (передмістя Києва). У 1933 році о. Іадора вдру-
ге заарештовано. Під час обшуку вилучено не тільки листування, але, вірогідно, й 
записи церковних піснеспівів [2, с. 119]. Звільнений 20 травня 1933 року за умови  
невиїзду.

У другій половині 1930-х років о. Іадор був священиком без парафії. 73-річного 
о. Іадора заарештували втретє 13 липня 1938 року за «контрреволюційну агітацію». 
У свідченнях «колишніх парафіян» й «очевидців» йшлося про заклики о. Іадора 
«бути твердими у вірі», «виступати проти закриття церков і вимагати відкриття ра-
ніше закритих храмів, берегти християнську віру» 22. 7 вересня 1938 року о. Іадор 
визнав себе винним. Вироком стало заслання на 5 років у Казахстан. Далі відомості 
про нього відсутні [15].

Архімандрит Ієрон (у миру – Іван Лаврентійович Станкевич) 23 монастирський 
послух розпочав у 1904 році в Свято-Троїцькому Іонівському монастирі м. Києва. 
З жовтня 1906 року Івана прийняли до Києво-Печерської Лаври на випробування кли-
росним півчим Ближніх печер. Від 30 червня 1907 року став послушником, 12 серпня 
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1911 року його перевели на правий клирос Великої церкви. 8 вересня 1916 року руко-
положений в ієродиякона, а 17 липня 1921 року – ієромонаха.

За спогадами І. Никодимова, о. Ієрон володів «м’яким басом красивого темб-
ру, <…> з однаковими низами і верхами, <…> він справляв переконливе враження 
на богослужінні» [9, с. 61].

Після закриття Лаври о. Ієрон служив у церкві Никольського монастиря. У 1933 році 
його возведено в сан ігумена, 1934-го – архімандрита. Певний час 1933 року він був 
настоятелем церкви св. Ольги, того ж року заарештований за зберігання 45 золотих 
монет, виявлених під час обшуку. У 1934 році служив псаломником церкви на Тру-
хановому острові, не маючи на це дозволу влади. Допит 3 квітня 1934 року став по-
чатком нової слідчої справи проти о. Ієрона (без арешту, з підпискою про невиїзд). 
У звинуваченні йдеться: «За агентурними даними облвідділу, архімандрит Станкевич 
Ієрон різко вороже настроєний до радянської влади, є одним із носіїв давніх традицій 
Лаври. <…> Проживаючи неподалік Ольгинської церкви (центр групування лавр-
ських монахів), Ієрон приймає велику кількість усіляких паломників і богомольців» 
[2, с. 130]. 7 квітня 1934 року архімандрита Ієрона заслали на три роки в Північний 
край, в Усть-Сисольськ. Через постійні допити, стреси та переживання він не витри-
мав, «кинувся в ополонку і втопився» [2, с. 130].

Майбутній архімандрит Іринарх (у миру – Іван Миколайович Колдоркін) 24 був 
прийнятий 1896 року до Києво-Печерської лаври не клиросним півчим, а рядовим 
працівником в економічному відомстві. Від 21 лютого 1899 року став на шлях носія 
традицій уставного лаврського співу: переведений на клиросний послух у Китаїв-
ську пустинь, а у вересні 1905 року – на клирос Великої лаврської церкви. Відомо, 
що від листопада 1911 року, уже в сані ієродиякона, о. Іринарх служив другим під-
уставником лівого клироса Великої церкви. 11 березня 1918 року рукоположений в 
сан ієромонаха. У 1920 році, як і інші лаврські ченці, виїжджав на села – купувати 
продукти харчування. Від березня 1922 року служив священиком на парафії с. Мала 
Олександрівка Чернігівської області.

Відомостей про його життя в роки вигнання збереглося дуже мало. 2 січня 1933 року 
о. Іринарха було возведено в сан ігумена. За деякими свідченнями, о. Іринарх два мі-
сяці перебував у тюрьмі, а потім був засуджений на три роки ув’язнення, де захворів 
на сухоти [2, с. 131].

Отець Іринарх був одним із перших, хто повернувся восени-взимку 1941 року у 
Ближні печери Києво-Печерської лаври. Від 18 грудня 1941 року богослужіння відбу-
валися в Хресто-Воздвиженській церкві та на Ближніх печерах. 21 березня 1942 року 
о. Іринарха було призначено уставником монастиря. 10 липня 1943 року єпископ Пан-
телеймон (Рудик) возвів о. Іринарха в сан архімандрита.

З наближенням радянських військ і підготовкою німців до оборони Києва 23 ве-
ресня 1943 року вийшов наказ про виселення протягом 48 годин усіх мешканців 
Києва від берега Дніпра до вул. Саксаганського. Вигнання супроводжувалося по-
биттям тих, хто з різних причин відмовлявся виселятися. Від 27 вересня 1943 року 
Києво-Печерську лавру німці знову закрили. Хворий на сухоти архімандрит Іринарх, 
побитий німцями, помер 21 жовтня 1943 року [2, с. 132].

Майбутній архімандрит Никон (у миру – Микита Леонтійович Білокобиль-
ський) 25 також розпочинав чернечий шлях служіння Богу через клиросний послух. 
Відомо, що з 23 липня 1901 року він був півчим на клиросі Великої церкви Києво-
Печерської Лаври. 22 квітня 1920 року возведений в сан ієромонаха. Перебуваючи у 
1923–1930 роках на подвір’ї Києво-Печерської лаври у Ленінграді, був заарештова-
ний 23 серпня 1930 року «за контрреволюційну агітацію». Отця Никона засудили до 
трьох років таборів і вислали на Соловки. 5 березня 1933 року знову був заарештова-
ний «за контрреволюційну агітацію» і участь у таємних богослужіннях. Цього разу 
його на три роки вислали в мурманські табори. У 1935–1940 роках о. Никон служив 
півчим, а згодом священиком церкви Вишнього Волочка Калінінської області 26. 
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Архимандрит Петро (у миру – Павло Євстафійович Коваль) 27, виконуючи з 
1911 року послух на кухні Києво-Печерської лаври, у жовтні 1912 року був призна-
чений клиросним півчим на Ближніх печерах, а згодом і клирошанином Великої 
Успенської церкви. 12 травня 1921 року рукоположений в сан ієродиякона. Отець 
Петро мав гарний бас, через що, ймовірно, у 1920-х роках його запрошували на осо-
бливі урочисті богослужіння, як, наприклад, у серпні 1922 року в церкву архистра-
тига Михаїла м. Борисполя. Вперше був заарештований 6 січня 1925 року разом з 
іншими лаврськими ченцями у справі «приховування церковних цінностей». 20 серп-
ня 1925 року рішенням Київського окружного суду звинувачення було зняте через 
відсутність доказів.

У 1934 році о. Петра вислали з Києва «як монаха і позбавленого права голосу» 
[2, с. 145]. Нетривале перебування в Чернігові також закінчилося висилкою. Прожи-
ваючи в Бучі й Острі, о. Петро міг влаштуватися тільки на поденні роботи на лісо-
повалі. Отримавши паспорт 1937 року, він нелегально приїжджав до Києва. Удруге 
заарештований 14 жовтня 1937 року в м. Остер Чернігівської області за доносом. На 
допиті заявив, що досі є монахом Києво-Печерської лаври. Отця Петра звинуватили 
в тому, що «будучи монахом, вів бродячий спосіб життя й займався антирадянською 
агітацією» [2, с. 146]. Перший вирок, у якому йшлося про ув’язнення на 10 років у 
виправно-трудовому таборі, було замінено новим (від 9 березня 1938 р.): «Коваля 
Петра Євстафійовича розстріляти» 28.

Архімандрит Флор (у миру – Тихон Федорович Гончаренко) 29 з 1 листопада 
1888 року виконував клиросний послух у Голосіївській пустині. 15 травня 1889 року 
Тихона переведено на клирос Великої церкви Києво-Печерського монастиря. 11 трав-
ня 1895 року рукоположений в ієродиякони. Шість років (із січня 1901 р.) ніс кли-
росний послух на подвір’ї Києво-Печерської лаври в Санкт-Петербурзі. У 1905 році 
за організацію хору подвір’я о. Флор був нагороджений орденом св. Анни.

Повернувшись до Києва, з 21 вересня 1907 року він виконував послух підустав-
ника лівого клироса Великої церкви, а 1 жовтня того самого року митрополит Фла-
віан рукоположив о. Флора в сан ієромонаха. Від 30 грудня 1912 року о. Флор слу-
жив уставником лівого клироса Великої церкви, замість ієромонаха Феодорита. Від 
27 липня 1920 року о. Флор – ігумен, а з 30 січня 1922 року – архімандрит.

20 грудня 1924 року його заарештовано ДПУ разом з іншими лаврськими ченцями 
за справою про «приховування церковних цінностей». Перебував у київській в’язниці. 
Через відсутність доказів був звільнений 19 травня 1925 року з підпискою про неви-
їзд. Після закриття Лаври проживав разом із частиною лаврської братії в Китаєві. 
Вдруге о. Флора заарештували 17 березня 1933 року на Мишоловці, де він жив після 
закриття Китаївської пустині. 29 травня 1933 року звільнений за відсутністю доказів 
[2, с. 151–152].

Ієромонах Аполінарій (у миру – Афанасій Григорович Матора) 30 з 1894 року 
почав клиросний послух у Великій церкві Києво-Печерської лаври. 28 вересня 
1913 року був рукоположений в ієромонахи. У 1918–1923 роках о. Аполінарій – 
другий підуставник, згодом – перший підуставник лівого клироса Великої Успен-
ської церкви. Від 16 серпня 1923 року о. Аполінарій був духівником для багатьох  
богомольців. 

17 лютого 1924 року о. Аполінарій, ймовірно, почав послух священицького слу-
жіння поза межами лаври. Від 1926 року був відомий своєю проповідницькою пра-
цею у с. Блідча Іванківського району Київської області. Заарештований 29 грудня 
1937 року. Унаслідок обшуку було вилучено 37 церковних книг, срібний та мідний 
хрести, кадило… Звинувачений «у читанні Біблії між населення, у тлумаченні її 
основ в антирадянському дусі», о. Аполінарія засудила до розстрілу трійка при Ки-
ївському облуправлінні НКВС УРСР [2, с. 185–186].

Ієромонах Леонід (у миру – Лаврентій Леонтійович Данильченко) 31 11 липня 
1897 року був прийнятий на випробування клирошанином Ближніх печер, від 3 лис-
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топада – на посаді клиросного півчого. 13 жовтня 1911 року переведений на клирос 
Великої церкви. 28 березня 1913 року прийняв монаший постриг. 14 вересня 1916 року 
у Великій церкві митрополит Володимир рукоположив його у сан ієродиякона. Від 
20 червня 1920 року – у сані ієромонаха.

Від 5 листопада 1916 до кінця 1924 років поєднував чергові богослужіння у Ве-
ликій церкві з клиросним послухом: від 17 квітня 1916 року – перший підустав-
ник правого клироса, з 18 жовтня 1919 року – підуставник лівого клироса, 27 січня 
1920 року – другий підуставник правого клироса, 1922 року – півчий.

З 1928 по серпень 1930 років служив у церкві Успіння Пресвятої Богородиці лавр-
ського подвір’я у Ленінграді, де в ніч проти 23 серпня 1930 року серед інших священ-
нослужителів заарештований НКВС [2, с. 220].

Ієромонах Іліодор (у миру – Йосип Іванович Осташевський) 32 з 20 вересня 
1908 року розпочав послух клиросного півчого Ближніх печер. 17 жовтня 1923 року 
призначений уставником Дальніх печер. Того самого року 19 листопада рукоположе-
ний у сан ієродиякона, пізніше – у сан ієромонаха.

Був заарештований уперше 13 березня 1933 року у складі великої групи лаврських 
ченців. За відсутності доказів о. Іліодора звільнили з-під варти. У 1930-х роках 
о. Іліодор жив у Черкасах. 17 жовтня 1937 року вдруге був заарештований, рішенням 
трійки при Київському облуправлінні НКВС УРСР 19 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрілу [2, с. 202–203].

Ігумен Пафнутій (у миру – Петро Іванович Задерголова) 33 до вступу в Ки-
єво-Печерський монастир певний час був півчим у скиті Феофанія. Від 1 жовтня 
1897 року проходив випробувальний термін на клиросі Голосіївської пустині. Від 
23 грудня 1908 року – півчий правого клироса Великої лаврської церкви. Після 
прийняття чернечого постригу (1913) о. Пафнутій певний час ніс послух у Свято-
Макаріївському монастирі Полтавської єпархії, згодом служив при Переяславському 
архієрейському домі.

З поверненням до Києво-Печерської лаври (1921) послух на клиросі поєднував з 
роботою монтера і помічника лаврської електростанції. У лютому 1922 року о. Паф-
нутій знову був серед клирошан Великої церкви. 

У роки вигнання з обителі о. Пафнутій жив у Києві в знайомих і родичів. Був 
заарештований за доносом 15 жовтня 1937 року. На засіданні трійки при Київському 
обл управлінні НКВС від 19.10.1937 року йому висунули звинувачення у тому, що, 
«відвідуючи Троїцьку, Солом’янську церкву, проводив контрреволюційну агітацію». 
Постанову на 10 років заслання через 4,5 місяці (9.03.1938) було замінено на розстріл 
[2, с. 172]. 

Така сама трагічна доля спіткала й ігумена Зосиму (у миру – Захар Григорович 
Твердохліб) 34, який з вересня 1906 року був клирошанином лікарняного монастиря. 
Від 20 травня 1919 року – у сані ієродиякона, від 22 жовтня 1922 року – ієромона-
ха. У 1933–1934 роках о. Зосима був священиком церкви с. Сущани Кагарлицького 
району Київської області, після закриття якої залишився проживати в селі. У довід-
ці-характеристиці (від 22.10.1937) було сказано, що о. Зосима «весь час займається 
в себе на квартирі та по сусідніх селах виконанням релігійних обрядів, хрещенням 
дітей та ін.» [2, с. 169]. Унаслідок порушеної справи, обшуку («речей, які підляга-
ють вилученню, не виявлено») о. Зосиму звинуватили в «соціальній небезпечності» 
й «контрреволюційній діяльності». Засідання трійки при Київському облуправлінні 
НКВС України від 29.10.1937 року постановило: «Твердохліба Зосима Григоровича 
розстріляти» [2, с. 169].

Ієромонах Амфілохій (у миру – Андрій Петрович Фурс) 35 з грудня 1917 року 
виконував клиросний послух на Ближніх печерах, а з березня 1918 року – у складі 
півчих Великої Успенської церкви. Після рукоположення в ієромонахи (21 листопада 
1923 р.) послухом о. Амфілохія стали богослужіння Великої церкви. Покинувши ви-
мушено Лавру, батюшка служив у Покровській церкві на Подолі, згодом переїхав у 
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м. Ірпінь. Був заарештований 23 жовтня 1932 року в Києві як причетний до «контр-
революційної організації» й засланий на три роки в Казахстан. 

Люди боялися брати на проживання монахів, що прирікало останніх на безпри-
тульний спосіб існування. Така доля спіткала й отця Амфілохія. Перебуваючи не-
легально в Києві, він часто був змушений ночувати на вокзалі. Удруге його зааре-
штували на вулиці 17 квітня 1939 року. Під час арешту було вилучено священицькі 
обладунки («ручний хрест, єпітрахиль, Требник, Євангеліє та ін.»), що стало під-
ставою для звинувачення в проведенні «контрреволюційної» роботи, «виконанні не-
легальної церковної служби і релігійних треб» [2, с. 181–183]. Засуджений до 5 років 
виправних таборів у Казахстані. Після звільнення о. Амфілохій повернувся в Украї-
ну і до кінця земного життя (1869) жив у м. Харкові. У будинку монахинь закритого 
подвір’я Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря була домова церква, де час від 
часу правив службу Божу о. Амфілохій [2, с. 183].

Ієромонах Наркис (у миру – Наум Пилипович Синиця) 36 перейшов до Києво-
Печерської лаври із Свято-Троїцького Іонівського монастиря, де близько трьох років 
був послушником. Від 16 квітня 1914 року послушник Наум числиться у складі кли-
рошан Великої церкви (тенор). 18 грудня 1922 року у Великій церкві був рукополо-
жений у сан ієродиякона, пізніше – ієромонаха.

Отець Наркис у 1925–1932 роках співав на клиросі церкви Святої Ольги під керу-
ванням о. Валерія (Устименка). 30 квітня 1932 року його заарештували. За доносом 
інформатора І. Л. Баньковського о. Наркис, як «один із контрреволюціонерів Лав-
ри», «вирізнявся компанійським характером і дивною здатністю швидко сходитися з 
людьми» [2, с. 223]. Був засуджений Особливою радою при колегії ДПУ УРСР від 
21 січня 1933 року на три роки концтаборів у Караганду. Після повернення з табору 
о. Наркис жив у Черкасах, де отримав паспорт. Він підтримував зв’язки з братією, 
розпорошеною по різних районах України, і збирав кошти для лаврських монахів. 
24 грудня 1937 року був заарештований у с. Княжичі Броварського району Київської 
області. За обвинуваченням трійки при Київському засіданні облуправління НКВС 
УРСР о. Наркиса засудили до розстрілу 37.

Ієромонах Аполоній (у миру – Олексій Лукич Кононський) 38 ніс клиросний 
послух на Ближніх печерах (1918), від 1919 року співав на клиросі Дальніх печер, 
поєднуючи цей послух із місіонерською працею. 16 грудня 1923 року у Великій церк-
ві рукоположений у сан ієродиякона. Після виселення з лаври служив в Олексан-
дро-Невській церкві на Печерську. Займався поденною роботою: пиляв дрова. Був 
заарештований органами ДПУ 31 січня 1929 року «за виготовлення, зберігання і 
поширення антирадянської, контрреволюційної літератури і використання релігійних 
забобонів мас» [2, с. 187]. Засуджений на 3 роки й засланий на Соловки. 1932 року 
о. Аполоній повернувся на Україну і припинив (мабуть, тільки офіційно) священиць-
ку діяльність [2, с. 187].

Священномученик Іполит (ієромонах; у миру – Іван Агейович Семенов) 39, пере-
буваючи з 1907 року у Києво-Печерському монастирі, з 23 вересня 1919 року виконував 
клиросний послух у Голосіївській пустині. 19 серпня 1923 року архиєпископ Димитрій 
(Абашидзе) в Троїцькому храмі Китаївської пустині рукоположив його в ієродиякони. 
У середині 1920-х років возведений в ієромонахи. Після закриття лаври, ймовірно, 
служив на парафіях. Від 1935 року о. Іполит проживав у Черкасах, працював зви-
чайним робітником. 26 грудня 1937 року був заарештований Черкаським райвідділом 
НКВС за статтею 54–10 УК УРСР. Рішенням трійки при Київському облуправлінні 
НКВС УРСР від 28 грудня 1937 року о. Іполита засудили до розстрілу [2, с. 209].

До закриття Києво-Печерської лаври серед її клиросних півчих також були: іє-
ромонах Іродион (у миру – Ілля Якович Беда) – клирошанин Китаївської пустині; 
ієродиякон Маруф (у миру – Максим Гордійович Юнак) – півчий на клиросі у Спа-
со-Преображенській пустині і на Ближніх печерах; ієродиякон Софоній (у миру – 
Стефан Данилович Гопко) – півчий на Ближніх печерах, а також на лівому клиросі 
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Великої церкви; монах Іулій (у миру – Йосиф Леонтійович Сагань) – клирошанин 
Дальніх печер.

Про півчих митрополичого хору Лаври також збереглися відомості. З-поміж них – 
ієромонах Агапіт (у миру – Антоній Кирилович Жиденко) 40, ієромонах Азарія 
(у миру – Андрій Якович Надточенко) 41, ієродиякон Филимон (у миру – Пилип Пе-
трович Пузиревич) 42. Майбутній ієромонах Агапіт був півчим лаврського митропо-
личого хору з квітня 1921 року; від 20 травня 1922 року – у складі клирошан Великої 
Успенської церкви. 28 червня 1922 року рукоположений в ієродиякони, а 6 серпня 
1929 року – в ієромонахи (того самого року прийняв схиму з іменем Феодосій).

У часи гонінь з червня 1928 до серпня 1929 року о. Агапіт служив ієродияконом, 
згодом архієреєм с. Гаврилівка Харківської області. Повернувшись до Києва, був 
змушений 1931 року його покинути у зв’язку з арештами братії. Ієромонаха Агапіта 
заарештували 22 березня 1931 року в Харківській області й осудили на три роки 
концтаборів (у м. Маріїнськ Кемеровської обл.). У 1934 році о. Агапіт повернувся з 
ув’язнення й переїхав до Полтавської області. Без прописки і паспорта проживав по-
над 15 років у містах Золотоноша (Черкаська обл.), Ірпінь (Київська обл.), Черкаси, 
постійно проповідуючи Слово Боже 43.

Ієромонах Азарія, будучи з 1898 року послушником Києво-Печерського монас-
тиря, тривалий час співав на клиросі митрополичого хору. 15 липня 1919 року ру-
коположений у сан ієродиякона, від 1923 року – ієромонаха. До жовтня 1929 року 
о. Азарія проживав на території монастиря, потім поневірявся по квартирах. Після 
відмови у проживанні в Києві служив псаломником церкви у с. Пухівка неподалік 
від столиці. 

Отець Азарія був духівником, старцем лаврської братії (за свідченнями допитів 
1933 року). Коли 1936 року церкву в с. Пухівка закрили, о. Азарія разом із ієромона-
хом Феофілактом (Балацюком) доклали максимальних зусиль, щоб знову її відкрити. 
Нелегальне перебування в Києві, «бродячий» спосіб життя стали підставою для аре-
шту на Покрову 14 жовтня 1937 року дорогою на богослужіння в Солом’янському хра-
мі. У звинуваченні в «контрреволюційній агітації, <…> у підготовці відсталої частини 
населення до виступу з вимогою відкриття церкви» від 29 жовтня 1937 року трійка при 
Київському облуправлінні НКВС засудила отця Азарію до розстрілу [2, с. 179–180].

Ієродиякон Филимон (у миру – Пилип Петрович Пузиревич) від 1 вересня 
1913 року співав на клиросі лікарняного монастиря, у церкві якого прийняв чернечий 
постриг. З травня до вересень 1919 року о. Филимон – півчий митрополичого хору, 
потім був направлений на клирос Спасо-Преображенського скиту Києво-Печерської 
лаври. 24 грудня 1922 року у Великій церкві був рукоположений в ієродиякона. Від 
1930-х років о. Филимон жив на Мишоловці неподалік від Китаївської пустині, під-
тримуючи стосунки з братією Свято-Троїцького Іонівського монастиря. Заарештова-
ний 19 травня 1932 року за звинуваченням в антирадянській агітації й засуджений на 
три роки виправно-трудових таборів [2, с. 254]. 

Ієромонах Серафим (у миру – Сава Каленикович Ільчук) 44 у Києво-Печерсько-
му монастирі від 1908 року виконував послух клирошанина. 23 жовтня 1923 року 
рукоположений в ієромонахи. Після закриття монастиря певний час жив на Подолі в 
Києві, співав у церковних хорах, був безпритульним. 

Від січня 1928 року о. Серафим переїхав до с. Гаврилівка Харківської області, де 
в сільському храмі служили лаврські монахи ієродиякон Агапіт (Жиденко) та ігумен 
Євстратій (Грумбков). До о. Серафима потягнулося чимало парафіян Гаврилівки та 
ближніх сіл. 15 січня 1931 року заарештований Секретним відділом Харківського 
оперсектора ДПУ УРСР за «контрреволюційну» діяльність у справі «Істинно-пра-
вославна церква». Був засуджений до ув’язнення й заслання в табір на три роки [2, 
с. 234–235]. 

Священномученик Пилип (ієромонах, у миру – Филимон Павлович Безуглий) 45, 
перебуваючи від 14 червня 1891 року у Києво-Печерському монастирі на послуху в 
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келарському відомстві, клирошанином Дальніх печер став із 21 липня 1903 року. 
26 вересня 1914 року рукоположений у сан ієродиякона, послух – богослужіння у 
Великій церкві, пізніше возведений в ієромонахи.

Від середини 1930-х років о. Пилип жив у Черкасах. Не полишаючи священниць-
кої місії, здійснював богослужіння і виконував треби як у себе вдома, так і в будин-
ках проживання віруючих у місті та в його околицях. 18 жовтня 1937 року о. Пилипа 
заарештувало Черкаське районне відділення НКВС. Його звинуватили як «бродячого 
священика» за статтею 54–10 УК УРСР. Рішенням трійки при Київському облу-
правлінні НКВС УРСР від 19 жовтня 1937 року його було засуджено до розстрілу 
[2, с. 240]. 

У важкі 1929–1933 роки деякі з лаврської братії, маючи й інші покликання, сми-
ренно несли послух півчих на клиросі. З-поміж них – ігумен Власій (у миру – Во-
лодимир Михайлович Бичко) 46. Відомий з 1910 року як фотограф Києво-Печерської 
лаври, у ті роки був півчим лаврського церковного хору церкви св. Ольги. Звершення 
Богослужіння за будь-яких умов стало головним завданням братії. Після запрова-
дження паспортної системи певний час у кімнаті о. Власія 47 переховувалось і не-
легально проживало кілька лаврських монахів: Наркис (Синиця), Давид (Трибуш), 
Азарія (Надточин), Валерій (Устименко) [2, с. 161–162].

Отже, традиції богослужбового співу Києво-Печерської Лаври продовжували 
жити на теренах колишнього Радянського Союзу серед розпорошеної по світу братії. 
Важко сказати, наскільки Богослужіння були повними й соборними, як, скажімо, це 
відбувалося раніш у монастирі згідно з чернечим уставом. Братія, яка подвизалася 
за межами монастиря, берегла монастир у своїх душах, випромінюючи його у світ. 
Незважаючи на будь-які тягарі життя, києво-печерські монахи сприймали їх як ду-
шеспасительні на шляху до Богоєднання. Попри все, молитва не сходила з їхніх уст. 
Вони щиро вірили в те, що Лавру відкриють, молилися про це й намагалися робити 
все можливе для відродження обителі [8].

У важкі часи гонінь києво-печерські монахи, співаючи серцями Богу, ставали ду-
ховними світочами для свого народу: їхня тверда віра й неусипна молитва були до-
роговказами шляху до спасіння. Як бачимо, їхній земний шлях завершувався тернис-
тим вінцем мученика за подобою, як колись на хресті постраждав Спаситель.

1 За святителем Феофаном Затворником.
2 Конституція (Основний закон) УСРР. Збірник законів та розпоряджень робітничо-се-

лянського уряду України. 1929. С. 515.
3 У 1920-х роках між віруючими поширювали послання, що містило застереження: «При-

готовьтесь к исходу, как первые христиане, в катакомбы, но только не в буквальном смысле 
этого слова, а просто приучив себя в сокровенности хранить веру и таинства, отказавшись от 
привычной обстановки <…>, творя свой христианский подвиг покаяния и молитвы в тишине 
души своей среди обычных условий и тревог жизни, в общении с немногими близко известными 
верными христианами, с величайшей предосторожностью общаясь с благодатными пастырями 
ради восприятия через них благодати христианских Таинств». Відомості за : Биографичес-
кие сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Православную веру в 
20 столетии / сост. Л. П. Рылкова. Київ, 2008. С. 64. У даній праці Л. П. Рилкова вперше 
оприлюднила архівні джерела, що зберігаються в основному в ЦДІАКУ (Центральному дер-
жавному історичному архіві України у м. Києві) та ЦДАСОУ (Центральному державному 
архіві суспільних об’єднань України). Також були застосовані матеріали державних архівів 
Київської, Житомирської, Черкаської областей, Російської Федерації тощо.

4 Станом на середину 1924 року кількість братії Києво-Печерської лаври складала 557 лю-
дей, з них монахів – 498. Ця кількість істотно не відрізнялася від відомостей 1917 року, коли 
в монастирі було всього 585 людей, з них ченців – 472, рясофорних послушників – 113. Відо-
мості за: «Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры», с. 91.
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5 Якщо простежити діяльність обновленської громади на території Лаври, то із зареє-
строваних у грудні 1924 року 72-х осіб у 1925 році працювало вже 65. У липні 1928 року 
обновленська братія на території Лаври становила 20 осіб. За свідченнями НКВС, на 1 січня 
1929 року кількість членів лаврської обновленської громади – 22 особи. Відомості за: «Био-
графические сведения о братии Киево-Печерской лавры». С. 63.

6 Архиєпископ Гермоген (у миру – Олексій Степанович Голубєв), місіонер-проповід-
ник, син відомого Київського церковного історика С. Т. Голубєва. Чернечий постриг прийняв 
21 червня 1919 року. З 9/22 жовтня 1920 року – у братстві Свято-Успенської Києво-Печерської 
лаври. Виконував послух бібліотекаря. 16 січня 1922 року о. Гермоген став членом Духов-
ного Собору лаври. Від 23 липня 1922 р. возведений у сан архімандрита. У ніч на 6 квітня 
1923 року (за три дні до Пасхи) заарештований ДПУ (Луб’янка – Бутирська тюрьма – заслан-
ня в Краснококшанськ (нині Йошкар-Ола)). 1924 року після заслання о. Гермоген повернувся 
в монастир. Був призначений настоятелем Києво-Печерської лаври з 1926 до 1931 року, а по-
минали його на богослужіннях як настоятеля лаври до 16 січня 1943 року.

Від 25 листопада 1965 року перебував «на покої» у Жировицькому монастирі (Білорусія). 
О. Гермоген помер 7 квітня 1978 року на Благовіщення, похований за заповітом у Києві на 
Корчуватському цвинтарі, розташованому поряд із лаврським Преображенським кладовищем.

7 Ернст Ф. До кого має перейти колишня Лавра? Пролетарская правда. 1926. 11 квітня.
8 Жив у будиночку на Кловському спускові, 20.
9 Нотный Обиход. Киев, 1910. Ч. 1. С. ІІІ.
10 Чотири частини було перевидано репринтно видавництвом «Живоносный Источник».
11 15 серпня 1904 року хрещений у Хресто-Воздвиженській церкві на Подолі.
12 Від 1926 року – Дніпропетровськ, від 2016-го – Дніпро.
13 Архиепископ Леонтий Чилийский. Автобиография. Русский паломник. XLVII. № 35; 

Псарев А. В. Архиепископ Леонтий Чилийский (1904–1971). Православная жизнь (Додаток 
до «Православной Руси»). Джорданвилль, 1996. № 3 (555), 4 (556), 5 (557).

14 Єпископ Леонтій виїхав наприкінці 1943 року із єпархії разом із німецькими війська-
ми, які відступали, і перейшов під юрисдикцію Російської православної церкви закордоном 
(РПЦЗ). Від 1953 року – єпископ, потім архієпископ Чилійський. У 1967 році архієпископа 
Леонтія  призначено на архієрейську кафедру в Сан-Пауло (Бразилія), але, через відміну при-
значення, залишився в Чилі. У 1969 році о. Леонтія було переведено в Буенос-Айрес у сані 
архієпископа Буенос-Айреського, Аргентинського й Парагвайського. У його юрисдикції були па-
рафії Російської православної церкви закордоном в Аргентині, Парагваї, Уругваї, Чилі та Перу.

15 З «подвір’ям», як правило, пов’язують міську церкву, яка належить монастирю, роз-
ташованому в іншій місцевості. Подвір’я Києво-Печерської лаври у Санкт-Петербурзі було 
відкрите у 1875 році архімандритом Києво-Печерської лаври, митрополитом Київським і 
Галицьким Арсенієм (Москвином). Перебуваючи тривалий час у Петербурзі на засіданнях 
Синоду, київські митрополити використовували подвір’я Києво-Печерської лаври як рези-
денції. У народі подвір’я Києво-Печерської лаври прославилося як «Київ у центрі Пітера». 
У 1935 році це подвір’я в Ленінграді було закрите, а монахів заарештовано. Роками примі-
щення церкви Успіння Пресвятої Богородиці використовували під склад. Сьогодні подвір’я 
належить Оптинському монастирю.

16 Після закриття Києво-Печерського монастиря 1961 року владика Нестор виконував по-
слух єпископа Харківського і Богодухівського, а з 30 березня 1964-го – єпископа Чернігів-
ського й Ніжинського, який керував Сумською єпархією.

17 Протодиакон Александр Киреев. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 
1943–2002 годах. Москва, 2002.

18 Майбутній схиархімандрит Валерій народився 20 січня 1866 р. в м. Лубни Полтавської 
губернії у сім’ї міщанина.

19 Оскільки господиня будинку заборонила о. Власію (Бичку) утримувати в його кімнаті 
монахів без паспорта. Відомості за : «Биографические сведения о братии Киево-Печерской 
Лавры, пострадавшей за Православную веру в 20 столетии / сост. Л. П. Рылкова» (Киев, 
2008, с. 119).

20 У 1942 році у підпорядкуванні єпископа Пантелеймона було 5 чоловічих і 3 жіночих 
монастирі, 23 храми.

21 Народився 6 червня 1865 року в с. Боярка Київської губернії.
22 Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Право-

славную веру в 20 столетии / сост. Л. П. Рылкова. Киев, 2008. С. 128.
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23 Народився 1879 року у с. Піски (Берестечко) Дубенського повіту Волинської губернії в 
селянській сім’ї.

24 Народився 1876 року в с. Лунги Симбірської губернії в селянській сім’ї.
25 Народився 28 травня 1878 року в с. Дьомино Валуйського повіту Воронезької губернії.
26 21 липня 1944 року возведений в сан архімандрита. Від 11 листопада 1945 року служив 

настоятелем храму в м. Бологоє. Цікаво, що 1946 року архімандрит Никон повернувся до 
Києво-Печерської лаври «на покій». Помер 10 лютого 1954 року і був похований на Звіри-
нецькому кладовищі. Відомості за : «Биографические сведения о братии Киево-Печерской 
Лавры, пострадавшей за Православную веру в 20 столетии / сост. Л. П. Рылкова» (Киев, 
2008, с. 131–142).

27 Народився 5 листопада 1880 року у с. Піщане Кременчуцького повіту Полтавської гу-
бернії в сім’ї козака.

28 Вирок було виконано 21 березня 1938 року. 
29 Народився 15 липня 1863 року в с. Миропілля Черкаського повіту Київської губернії в 

селянській сім’ї.
30 Народився 1882 року в Семенівці Новозибківського повіту Чернігівської губернії в се-

лянській сім’ї.
31 Народився 1870 року в с. Хоромне Новозибківського повіту Чернігівської губернії в 

селянській сім’ї.
32 Народився 1884 року в с. Тишовець Люблінської губернії.
33 Народився 13 червня 1875 року в с. Вільхівці Звенигородського повіту Київської 

губернії. 
34 Народився 23 березня 1879 року в с. Зіньків Полтавської губернії в міщанській сім’ї.
35 Народився 1877 року у с. Слабин Чернігівської губернії в селянській сім’ї.
36 Народився 1 грудня 1891 року у с. Марутино Ізяславського повіту Шепетівської округи 

Волинської губернії.
37 29 грудня 1937 року вирок було виконано. Ймовірно, через те, що о. Наркис (Синиця) 

був знаним серед населення, а також священства й братії, НКВС ухвалив рішення «про 
обов’язкове зберігання у таємниці часу здійснення вироку». Пізніше 28 серпня 1956 року за 
запитом сестри о. Наркиса Гликерії Синиці було сказано, що «її брат Синиця в 1937 році був 
засуджений на 10 років і, перебуваючи в місцях ув’язнення, помер 25 грудня 1941 року від 
туберкульозу легень». Відомості за: «Биографические сведения о братии Киево-Печерской 
Лавры, пострадавшей за Православную веру в 20 столетии / сост. Л. П. Рылкова» (Киев, 
2008, с. 224).

38 Народився 1884 року у м. Києві в міщанській сім’ї.
39 Народився 1884 року у м. Сквира Київської губернії в міщанській сім’ї.
40 Народився 17 січня 1881 року у с. Слюзчина Слобода Золотоніського повіту Полтав-

ської губернії.
41 Народився 26 серпня 1873 року у с. Кожаники Васильківського повіту Київської губер-

нії в селянській сім’ї.
42 Народився 1883 року у с. Розкопане Бардичівського повіту Київської губернії в селян-

ській сім’ї.
43 У 1946 року в Черкасах, у будинку, де проживав о. Агапіт і дві черниці – сестри Марія 

і Варвара (Папахи), була домова церква, де відбувалися богослужіння. Відомості за : «Био-
графические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Православную веру 
в 20 столетии / сост. Л. П. Рылкова» (Киев, 2008, с. 175–177).

44 Народився 1884 року у с. Святець Воронезької губернії. Монаший постриг прийняв 
22 лютого 1922 року.

45 Народився у с. Снігурки Таращанського повіту Київської губернії в селянській сім’ї. 
Монаший постриг прийняв 3 грудня 1911 року.

46 Народився 15 липня 1881 року у с. Ладан Прилуцького повіту Полтавської губернії в 
селянській сім’ї.

47 На вул. Старонаводницькій, 80.
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SUMMARY

One of the most significant components of the Ukrainian people’s spiritual culture is liturgical 
singing. The powerful bearer of traditions of ancient column chant was the chant of the Kyiv-Lavra 
of the Caves, a majestic creation of a synaxis’ prayer of the Kyiv-Lavra of the Caves’ ascetics. The 
spiritual essence of the Kyiv-Lavra of the Caves’ tradition was the practice of Hesychasm.

The 1917 revolutionary events has drastically changed conditions of Christianity in the terri-
tory of the then Russian Empire, and Ukraine in particular. In the history of liturgical singing 
of the Ukrainian culture commenced one of the most complicated and tragic times – the period 
of religion prohibition, mass repressions of church ministers, and the faithful in general. From the 
late 1920s to late 1930s, the use of forced methods of eliminating all manifestations of a religious 
outlook had been intensified in the Soviet society.

Despite all this, it was not possible to destroy the faith in the hearts of people. Various ways 
of holding liturgical ceremonies were spontaneously invented. Thence, the bearers of liturgy-and-
singing tradition had been the Orthodox faithful rather than choirmasters and choirs of church 
singers (J. von Gardner).

The Kyiv-Lavra of the Caves found itself at the centre of tragic events of that time, as its com-
munity embarked on the path of penitents and martyrs. Among the inhabitants of the monastery, 
the earliest who would later be arrested, executed in prisons, or exiled to correctional camps, 
were Kyiv-Lavra Hiero-Archimandrites, Metropolitans Volodymyr (Bohoyavlenskyi) and Anthoniy 
(Khrapovytskyi).

Activities of the entire Kyiv-Lavra of the Caves’ community took place under the vigilant super-
vision of agents of the SPD (State Political Directorate), created in March 1922, as well as its su-
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perseding agency – PCIA (People’s Commissariat for Internal Affairs). In 1924, a situation around 
the Kyiv-Lavra of the Caves became even more complicated: the SPD developed a programme of 
accelerating the split of the Orthodox Church. In December 1924 to January 1925, a large group 
of Kyiv-Lavra monks, led by abbot-Archimandrite Clement (Zheretiyenko), was arrested on charge 
of concealing church values. On September 29, 1926, the All-Ukrainian Central Executive Com-
mittee and the Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR adopted a resolution On 
Designating the Former Kyiv-Lavra of the Caves as a Historical and Cultural State Reserve and 
Its Transforming into an All-Ukrainian Museum Town.

The newly elected abbot-Archimandrite Hermogenes (Holubiev) has exerted himself at the 
most to organize the monastic life in extremely difficult conditions. Nevertheless, the situation was 
deteriorating. In October 1929, 138 monks were evicted from the monastery’s territory, and on 
November 18 of the same year, the Kyiv Okruha Executive Committee made the ultimate decision 
to close the Kyiv-Lavra of the Caves. Both the great choirs of the monastery – the Great Church’s 
one and the Metropolitan’s one – were dissolved.

Upon having been dispossessed of churches, the main part of the monastery’s community passed 
to minister at the Lavra Cave parish churches – Venerable Father St Theodosius of the Caves 
Church, St Olha Church, and the Resurrection of Christ Church. At St Olha Church, a large and 
consolidated parish was organized. The choir, consisting of 25–30 psalm-readers –choir brothers, 
also went there: they sang at both church choirs with canonarchs. The obedience of priesthood 
and choirmaster office in 1925–1933 was there observed by the Sche-Archimandrite-to-be Valeriy 
(secular name – Vasyliy Avksentiyovych Ustymenko). Elderly and sick monks were displaced to 
private apartments in Mysholovka not far from the Kytayiv Hermitage. At the Kytayiv Monastery 
(until its closure in 1933), church services had been held after the Kyiv-Lavra statute with using 
the Kyiv-Lavra of the Caves chant.

With introducing the passport system and intensifying the repressive measures against the 
Orthodox Church since the latter part of the 1930s, the Kyiv-Lavra community had become semi-
legal. It is unknown for certain how, in the almost catacomb conditions of life, the dispersed Kyiv-
Lavra brotherhood performed the routine ministry of synaxis’ prayers to the Creator. From late 
1937 to July 15, 1941, the only Orthodox archpastor in Kyiv was Bishop Anthony (Abashidze), 
although he was actually retired. It is known that divine services after the Kyiv-Lavra statute 
were held at his home.

According to a centuries-old tradition, a considerable part of aspirants to the monastery’s 
community, which had at least minimal musical abilities, observed their obedience at a church 
choir. While humbly keeping the obedience of choristers, psalm-readers, ustavnyky, pidustavnyky, 
choirmasters, they grew to be immediate performers of the Kyiv-Lavra statutory singing tradi-
tion. Among them, in the history shone out the following names: Archimandrite Valeriy (secular 
name – Vasyliy Avksentiyovych Ustymenko), Archimandrite Iador (secular name – Ilarion Afana-
siyovych Tkachenko), Archimandrite Hieron (secular name – Ivan Lavrentiyevych Stankevych), 
Archimandrite Irenarch (secular name – Ivan Mykolayovych Koldorkyn), Archimandrite Nikon 
(secular name – Mykyta Leontiyovych Bilokobylskyi), Archimandrite Peter (secular name – Pavlo 
Yevstafiyovych Koval), Archimandrite Florus (secular name – Tykhon Fedorovych Honcharenko), 
Archbishop of Chile Leontius (secular name – Vasyl Kostiantynovych Fylypovych), Hegumen 
Paphnutius (secular name – Petro Ivanovych Zaderholova), Hegumen Zosimos (secular name – 
Zakhar Hryhorovych Tverdokhlib), Hegumen Vlasios (secular name – Volodymyr Mykhaylovych 
Bychko), Hieromonk Agapetus (secular name – Antoniy Kyrylovych Zhydenko), Hieromonk Aza-
riah (secular name – Andriy Yakovych Nadtochenko), and others. In course of one of the most 
arduous periods in the Orthodox Church’s history, each of them endured his own difficult and 
tragic trials.

Keywords: Kyiv-Lavra of the Caves, choristers, choirmasters, ustavnyky (connoisseurs in monas-
tic statute), pidustavniky (subordinates to the ustavnyky), psalm-readers.
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УДК  792.54.82(477.54–25)"1931" Інга Лобанова 
(Харків)

«ПАН КАНЬОВСЬКИЙ» ЯК ПЕРШИЙ ЗРАЗОК  
НАЦІОНАЛЬНОГО БАЛЕТУ  

(на прикладі постановки Харківського державного театру  
опери та балету 1931 року)

Кінець 1920-х – початок 1930-х років – своєрідний період в історії української культури, 
коли вона формувалася під впливом протилежних течій у суспільно-політичному й художньо-
му житті. Незважаючи на численні протиріччя, це доволі плідний для неї час, зокрема для 
розвитку оперно-балетного мистецтва. 19 квітня 1931 року в Українському державному театрі 
опери та балету тодішньої столиці республіки – Харкова – відбулася значна подія – прем’єра 
першого національного балету «Пан Каньовський» (муз. Михайла Вериківського, лібрето 
Юрія Ткаченка). Значення балету «Пан Каньовський» важко переоцінити: шляхом, наміче-
ним у ньому, підуть у майбутньому чимало майстрів вітчизняного хореографічного мистецтва.

Ключові слова: перший український балет, «Пан Каньовський», Вериківський, Литвинен-
ко, експеримент.

The late 1920s – early 1930s were a unique period in the history of Ukrainian culture, when 
it began to shape under the influence of opposite trends in socio-political and artistic activities. 
Despite numerous contradictions, it was a quite fruitful time for it, in particular, for the develop-
ment of opera and ballet arts. A significant event took place on April 19, 1931 at the Ukrainian 
State Theatre of Opera and Ballet in the-then capital of the Ukrainian S.S.R., Kharkiv. It was 
the premiere of the first national ballet, Pan Kaniowski, set to music by Mykhaylo Verykivskyi, 
with a libretto by Yuriy Tkachenko. Nevertheless, it is hard to overestimate the significance of Pan 
Kaniowski, because many masters of the Ukrainian choreographic art would subsequently take the 
path outlined in this ballet.

Keywords: earliest national ballet, Pan Kaniowski, Verykivskyi, Lytvynenko, experiment.

Актуальність проблеми. Постановка першого національного балету «Пан Каньов-
ський» М. Вериківського в Харківському державному театрі опери та балету неодно-
разово привертала увагу дослідників уже самим фактом того, що вперше українські 
автори звернулися до матеріалу з вітчизняної історії і створили нову хореографічну 
мову, котру використовуватиме не одне покоління українських хореографів. Тим не 
менше, сьогодні виникає потреба розглянути проблему становлення національного 
балетного мистецтва на прикладі цієї постановки, враховуючи й деталі репетиційного 
процесу, що передував їй, у широкому соціокультурному просторі, ґрунтуючись на 
нових фактах і застосувавши міждисциплінарний підхід. Окрім того, закцентуємо 
увагу й на відгуках на «Пана Каньовського» харківської преси, яку дослідники ци-
тують спорадично.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом до питання формування 
українського балетного мистецтва в 1920–1930-х роках, зокрема до першої постановки 
балету «Пан Каньовський», звертаються нечасто. Можливо, через те, що інформація, 
подана в авторитетних фундаментальних виданнях, видається актуальною та вичерп-
ною. У монографіях доктора мистецтвознавства М. Загайкевич «Українська балетна 
музика» (1969) і кандидата мистецтвознавства М. Ельяша «Балет народів СРСР», 
у багатьох публікаціях доктора мистецтвознавства Ю. Станішевського, зокрема «Ба-
летний театр Радянської України» (1986), «Балетний театр України. 225 років іс-
торії» (2003), «Український балетний театр. Історія та сучасність» (2008) та інші, 
приділено увагу й балету «Пан Каньовський». Разом з тим, у зв’язку з появою но-
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вих відомостей, з більш глибоким зануренням в історичні процеси, що відбуваються 
в останні десятиліття, навіть відомі факти потребують переосмислення. До того ж 
у згаданих роботах майже не процитовані статті місцевої преси 1931 року. Імовірно, 
через специфічний тон, іноді відверто звинувачувальний, що суперечило концепціям 
авторів згаданих публікацій. Однак для створення об’ємної картини епохи подібне 
цитування видається доцільним. 

Велику роботу з відкриття невідомих сторінок історії Харківського національ-
ного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка впродовж багатьох років проводив 
доктор мистецтвознавства О. Чепалов, автор книг «Доля пересмішника, або Нові 
мандри Фракасса: театральний роман-дослідження» (2001) [7], «Записки “приви-
ду опери”» (2012). Також варто відзначити, що в п’ятому, доповненому, перевиданні 
книги В. Верховинця «Теорія українського народного танцю» (2008) [1] міститься 
біографічний нарис, написаний Я. Верховинцем, сином автора, де подано надзвичайно 
цінні спогади учасників першої постановки «Пана Каньовського», що варті введен-
ня в більш широкий науковий обіг. Тією чи іншою мірою торкаються згаданої теми 
сучасні дослідники – доктори мистецтвознавства О. Роготченко, Є. Рой, кандидат 
мистецтвознавства О. Давидова та інші.

Мета статті – проаналізувати харківську постановку балету «Пан Каньовський», 
вписати її в загальний контекст розвитку молодого українського балетного мистецтва, 
розглянути ставлення до неї у більш широкому часовому дискурсі, виявити значення 
для подальших творчих експериментів у національній хореографії. Під час аналізу 
застосовано історичний, аналітичний методи, а також метод реконструкції вистав.

Виклад основного матеріалу дослідження. На межі другого і третього десятиріч 
ХХ ст. в культурі радянської держави сформувалася своєрідна дуалістична ситуація. 
Ще не встигло суспільство подолати наслідки кривавих років диктатури пролетаріату, 
отримавши в часи непу короткий перепочинок, як у нетрях цього самого суспільства 
вже почала міцніти нова, не менш, а може й більш жорстка, тоталітарна система. 
Політика коренізації, проголошена 1923 року, призвела до стрімкого розвитку на-
ціональних культур, але, по суті, створила ґрунт для майбутнього виявлення і вини-
щення «буржуазних націоналістів» під час тотальної стандартизації. Тільки досягли 
зрілості різноманітні авангардистські течії, котрі почали відходити від спрощеної та 
зрозумілої широким верствам населення мови агітки, набуваючи більш складних і 
вишуканих форм, як на них почав тиснути напрям, який 1932 року отримав офіційну 
назву «соцреалізм». 

Причиною такого паралельного існування різних тенденцій стала певна інерція, 
властива суспільним процесам. Вони схильні до поступового розгортання. Різкий 
злам певної парадигми призводить до швидкого і примусового пристосування ши-
роких верств населення до нових правил, а поступове зростання тих чи інших про-
цесів – до тривалого, хоча й не відкритого опору. Країна, яка тільки-но пережила 
подібний злам у 1917 році, на початку 1930-х не готова була заново повернутися до 
ситуації відкритого протистояння. Відтак зародження нової диктатури відбувалося 
поступово, а на рівні мистецьких процесів ще доволі довго тривав певний опір тій 
уніфікації, яку влада намагалася нав’язати митцям. Це, власне, і несло в собі мож-
ливості для подальшого розвитку тих ідей, які не були знищені в тоталітарну епоху в 
зародку, а встигли визріти й сформуватися.

Дуалізм суспільних процесів мав проєкцію і на долю музичного театру. Ще то-
чилися дискусії, чи потрібно взагалі «новому» глядачеві оперно-балетне мистецтво з 
його доволі консервативними формами, відсталість яких намагалися подолати най-
радикальніші режисери, художники, балетмейстери, як воно заново починало заво-
йовувати територію, яку колись займало. Зародження імперських амбіцій зумовило 
й появу певного імперського стилю в мистецтві. І монументальність оперно-балетних 
форм провокувала, щоб саме цей вид мистецтва став помпезним фасадом величної 
будівлі радянської культури. Траплялося, що подібні ідеї отримували матеріальну 
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форму. Так, скажімо, 1930 року керівництво Української Соціалістичної Радянської 
Республіки прийняло рішення про будування в Харкові, тодішній столиці, «Театру 
масового музичного дійства» – колосального приміщення на чотири тисячі глядачів. 
В одній з місцевих газет аргументували необхідність його відкриття зацікавленістю 
широких верств населення масштабними оперно-балетними постановками.

Варто відзначити, що в Україні ситуація була доволі специфічною. Охолодження 
політичного клімату тут відбувалося на п’ять-шість років пізніше, аніж у «центрі», 
і саме Україна дала прихисток багатьом експериментаторам, чиї ідеї були вже фактич-
но заборонені в Росії. Коментуючи цей процес, доктор мистецтвознавства О. Чепалов 
відзначив: «Неможливість застосувати на практиці свої творчі принципи, виводила в 
той час із Ленінграда й Москви до театральної “провінції” багатьох балетмейстерів 
і режисерів» [7, с. 124]. Одним з таких «прибульців» став сміливий новатор Мико-
ла Фореггер, який 1929 року очолив Харківський державний театр опери та балету, 
обійнявши одразу дві посади – головного режисера і головного балетмейстера. Його 
постановка першого в Радянському Союзі спортивного балету «Футболіст» стала най-
більш радикальним експериментом тодішнього українського театру у сфері балету. 
Можна сперечатися щодо окремих художніх особливостей вистави, але цілком оче-
видно, що вона повністю відповідала тенденціям сучасного світового балету.

Сезон 1930/1931 років, коли М. Фореггер залишився тільки на посаді головного 
режисера, приніс дві важливі балетні прем’єри – «Ференджі» Бориса Яновського 
і «Пана Каньовського» Михайла Вериківського. Постановку «Пана Каньовського», 
яку дослідники нерідко називають «першим українським балетом» або «першим на-
ціональним балетом», вочевидь, маючи на увазі образно-тематичний комплекс твору 
й широке використання в ньому фольклорних елементів, доручили артисту Василеві 
Литвиненку. В межах запропонованої статті докладно й розглянемо цю постановку. 

Збіг деяких історичних фактів, дат, особливо, якщо дивитися на них у часовій пер-
спективі, виявляється напрочуд красномовним. Прем’єра першого національного бале-
ту «Пан Каньовський» відбулася 19 квітня 1931 року, рівно через рік, – день у день, – 
після того, як у цій же залі завершився відкритий процес СВУ (Спілки визволення 
України), який став першим актом великої національної трагедії 1930-х років. Згодом 
був Голодомор, винищення української інтелігенції, «розстріляне  відродження»… 

І ще один факт привертає до себе увагу. Того ж дня, коли в газеті «Харківський 
пролетар» з’явилася присвячена «Пану Каньовському» розгромна рецензія [4], над 
нею були опубліковані результати конкурсу проєктів того самого химерно-велетен-
ського «Театру масового музичного дійства» (у тій статті він названий «Театр музич-
ної дії»). На цій осі – від найглибшої прірви до грандіозного піднесення, – власне, і 
змушено було балансувати українське мистецтво. І як не згадати долю тієї будівлі – 
знову-таки символічну? Величезне будівництво все ж розпочали, але коли 1934 року 
столицю з Харкова перенесли до Києва, зведення припинили. Побудувати встигли 
лише приміщення під гримерки (його заповзятливі харків’яни згодом перетворили на 
дивної конструкції житловий будинок).

На балет «Пан Каньовський» покладали великі надії – він мав стати значною 
подією. Адже резонансні балетні постановки державного театру опери та балету по-
передніх сезонів – «Червоний мак», «Футболіст», «Ференджі» – хоча й визнавали 
певною мірою «корисними», але їх піддавали гострій критиці. Перед молодим балет-
мейстером Василем Литвиненком, який, до того ж, мав виконувати одну з головних 
партій – роль Яроша Ярмульочка, стояло непросте завдання. Йому треба було ство-
рити в хореографічній тканині вистави органічний сплав елементів класичного балету 
і народного танцю. 

Працювати довелося з матеріалом неоднорідним. Автором лібрето став Юрій Тка-
ченко, у минулому – співак харківської опери, а тоді – відомий харківський критик, 
який виступав у пресі, у тому числі під псевдонімом Nevermor. Він узяв за основу 
сюжет народної пісні «Дума про Бондарівну». Композитор Михайло Вериківський, 
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який уже третій сезон працював у театрі диригентом, спробував врахувати всі плюси 
й мінуси сучасних хореографічних постановок. Він вирішив піти шляхом широкого 
залучення фольклорних елементів. Під час підготовки твору він використав фрагмен-
ти двох своїх незавершених балетів «Ягелла» і «Весняна казка», а також оркестрової 
сюїти «Веснянки». 

Молодий балетмейстер Василь Литвиненко розумів, що йому, чиї знання базували-
ся на основах класичної хореографії, не вистачає досвіду використання фольклорних 
танцювальних мотивів. Тому запросив для консультацій видатного майстра танцю, 
знавця й дослідника народної хореографії Василя Верховинця. Син митця й автор 
присвяченого йому біографічного нарису, Я. Верховинець навів спогади прими-бале-
рини Віри Дуленко, яка грала у виставі роль Любини Бондарівни. 

В. Дуленко відзначила, що до зустрічі з В. Верховинцем ніхто з артистів не ро-
зумів, чому взагалі їх можуть навчити в цій танцювальній сфері. І лише поспілку-
вавшись із ним, зробили для себе справжнє відкриття: «Працюючи з нами, Василь 
Миколайович постійно підкреслював, що в народному танці все повинно співати – 
голова, руки, ноги, плечі, а головне, – душа. Виконувати рухи технічно, чисто – це 
ще не танець. Танець – це щось внутрішнє, якщо він не живе у виконавці, то це буде 
лише набір танцювальних рухів» [2, с. 28]. Оскільки головна жіноча партія була 
задумана спеціально для В. Дуленко, балетмейстери вирішили проекспериментува-
ти, поставивши героїню на пуанти. Подібне нововведення було чітко вмотивоване: 
«Взагалі українському народному танцю не властиве виконання на пальцях, проте в 
балетному спектаклі конче необхідно було поставити дівчину на пальці, щоб набли-
зити лексику народного танцю до класичної і в той же час показати високу культуру 
української хореографії, яка ніяк не нижча за російську, французьку чи англійську.

Разом з тим танцювати на пальцях було треба ще й тому, щоб перший український 
балет міг увійти в класику» [2, с. 28–29].

Цікаво, що інша виконавиця ролі Любини – Галина Лерхе, створюючи характер-
ний образ, використовувала зовсім інший прийом – танцювала не на пальцях у пу-
антах, а в червоних чобітках, на повній стопі. І, за свідченням В. Дуленко, це було 
по-своєму яскраво, цікаво й переконливо.

Ще одну важливу деталь репетиційного процесу згадує прима-балерина: «Репети-
ції з Василем Миколайовичем завжди проходили дуже продуктивно, і у мене склало-
ся враження, що Литвиненко готував танці начорно, а Верховинець відпрацьовував 
їх, доводив до досконалості, тобто здійснював ювелірну, парадну роботу» [2, с. 29].

Олександр Соболь, якому разом з Василем Литвиненком довелося виконувати роль 
Яроша, згадує, як В. Верховинець зміг захопити артистів історією українського танцю. 
Це змусило їх з величезним зацікавленням ознайомлюватися з історичними докумен-
тами, що стосувалися народних звичаїв, обрядів, побуту. Спогади танцівника містять 
згадки про особливості роботи з художником І. Курочкою-Армашевським. Оскільки 
автори балету намагалися якомога точніше відтворити народний костюм, перед ними 
з’явилася серйозна перешкода: «В українському вбранні, з його важкою плахтою, дів-
чина не може високо піднімати ноги. Костюм їй не дозволить цього робити. Але ж від 
класики теж нікуди не подінешся – без виконання арабесок в ній не обійтись!

Тому пішли на компроміс – пошили для солісток костюми традиційного крою, але 
вкрай полегшеної фактури. В таких костюмах жінки робили арабески, але не дуже 
високо, не на 90 градусів, як звичайно, а на 45, зберігаючи при цьому головні вимоги 
українського фольклору щодо положення рук, корпуса та відношення одне до одного» 
[2, с. 29–30]. Підсумовуючи свої враження від роботи з В. Верховинцем, О. Соболь 
зазначив: «Тільки дякуючи Верховинцю, ми в усіх танцювальних побудовах, в кож-
ній мізансцені відчули справжній український аромат, відчули, як і в якому стилі 
повинен проходити весь балет. Навіть в чисто класичних танцях з’явилися певні на-
ціональні ознаки, або класика органічно поєднувалася з національним колоритом і не 
вибивалася із стилю» [2, с. 29–30].
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На шпальтах газети «Харківський пролетар» опубліковано абсолютно нищівну ре-
цензію Б. Новосадського. В іронічно-звинувачувальній манері він описав музичний 
матеріал: «<…> це – на різні способи використані й перевикористані “Веснянки” 
композитора, що, перейшовши оболонку “Ягелли” та “Весняної казки”, втиснулися 
зрештою в рамки останньої прем’єри державопери, довівши цим свою дивовижну 
гнучкість та здібність пристосуватися до якого хочете лібретта» [4]. Поставивши під 
сумнів якість епізодів, написаних під впливом фольклорних джерел, Б. Новосад-
ський не менш зухвало відгукнувся про інші музичні елементи твору, давши зне-
важливу оцінку одразу двом композиторам: «Там же, де автор подає класичний ба-
лет, – там надзвичайний еклектизм, при чім у цих місцях найбільш тхне “балетним 
Чайковським” <…> Зрештою ми маємо щось із 75 нумерів докраю блідої спрощен-
ської музики» [4]. Зазначимо, що критик Б. Новосадський, композитор за фахом, і 
раніше виступав у харківській пресі з музичними оглядами. Але для більшості його 
статей кінця 1920-х – початку 1930-х років характерні відсутність аналітичного під-
ходу та агресивно-наступальна манера. Розкритикувавши в аналогічний спосіб інших 
авторів постановки – Ю. Ткаченка, який узяв за основу лібрето «заялозену» тему, 
балетмейстера В. Литвиненка і художника І. Курочку-Армашевського, що злилися з 
лібретистом і композитором «у зворушливому єднанні», рецензент дійшов однознач-
ного висновку, що більше нагадує вирок: «Загалом і в цілому – спектакль, в якому 
панує “малорасєйщина” і просвітянство» [4]. У цьому контексті важко знову не згада-
ти сумну дату 19 квітня 1930 року, коли представникам української інтелігенції дали 
наочний урок, у чому їхній «буржуазний націоналізм» відрізняється від оспіваної 
«народності» або набридлої, але не такої шкідливої, «малорасєйщини».

Надзвичайно цікаво розглянути ще одну статтю, яка вийшла в журналі «Дека-
да». Прізвище автора ідентичне прізвищу вищезгаданого рецензента – Новосадський, 
але ініціали різняться – не Б., а Р. Цей допис викликає чимало запитань: ніби дві 
сторони особистості одного автора полемізують між собою. Дещо більша за обсягом, 
аніж попередня, вона майже повторює відгук попереднього автора, але з абсолютно 
полярною оцінкою. Відрізняється, хіба що, зауваженнями щодо введення в п’яту кар-
тину великої кількості варіацій, які гальмують дію та знижують градус соціального 
пафосу. Також подано позитивні характеристики ряду акторських робіт, зокрема обом 
балеринам, які виконували роль Любини, виконавцю ролі Пана Каньовського – Ми-
хайлу Мономахову, артисту, який утілив образи балетмейстера кріпосного балету. 
Автор відповів і на зауваження колеги: «Не претендуючи на якісь надто складні 
форми, музика гарна і цілком зрозуміла. Вона легко доходить до масового слухача і 
прикрою помилкою було б називати цю музику “до краю блідою”, а головне “спрощен-
ською”» [5]. Таким же чином Р. Новосадський реабілітував усіх інших авторів балету, 
навівши аргументи на їхню користь.

Наявність різних поглядів на цю постановку вкотре довело, що деякі тогочасні ре-
цензенти, аналізуючи ту чи іншу виставу, нерідко використовували ідеологічні лекала 
замість переконливих художніх аргументів, що значно примітивізувало їхні статті й 
спотворювало саме розглядуване явище. Тому варто цілком погодитися з висновками 
таких дослідників, як М. Загайкевич, яка стверджувала, що «“Пан Каньовський” 
був наскрізь новаторським твором, розкрив нові перспективи розвитку цього жанру 
на національній основі, що дало чи не найплідніші наслідки для всього українського 
балету» [3, с. 80], або Ю. Станішевський, який, висловлюючи слушні зауваження до 
першої постановки балету, відзначив, що її сольні номери й ансамблі «стали першими 
хореографічними зразками своєрідної лексики українського балету» [6, с. 67].

Висновки. Характерно, що не художні особливості цієї постановки, як і багатьох 
інших в означений період, визначають її подальшу долю і долю виконавців. У репер-
туарі вона залишалася недовго, балет у ті роки отримав ще два прочитання – у Києві 
й Дніпропетровську. Менш, як за чотири роки, прима-балерина В. Дуленко залишила 
балетну сцену, ставши в Москві драматичною актрисою. Її колезі – Галині Лерхе – 
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пощастило вижити в колесі машини сталінських репресій (її заарештували 1936 р. як 
дружину «ворога народу»). А от доля Василя Верховинця виявилася більш сумною: 
після арешту в 1937-му ніхто на волі його більше не бачив… Розповідь про долі учас-
ників постановки першого національного балету можна продовжувати, але головне, 
що їх об’єднує, залишається незмінним: саме вони зробили колосальний прорив у 
вітчизняній хореографії.

Оскільки документальних свідчень про першу постановку балету на національну 
тематику не так багато, а відгуки преси є надто неоднозначними, можемо тільки ро-
бити припущення про її успіх у глядачів. Тим не менше, значення балету «Пан Ка-
ньовський» важко переоцінити – шляхом, наміченим у ньому, пішли чимало майстрів 
вітчизняного хореографічного мистецтва.

1. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. 5-те вид., доп. Київ : Музична 
Україна, 2008. 150 с.

2. Верховинець Я. В. В. М. Верховинець: нарис про життя і творчість. Теорія українського 
народного танцю. 5-те вид., доп. Київ : Музична Україна, 2008. С. 13–35.

3. Загайкевич М. Українська балетна музика. Київ, 1969. 230 с.
4. Новосадський Б. «Пан Каньовський». Харківський пролетар. 1934. 24 квіт.
5. Новосадський Р. «Пан Каньовський». Декада. 1931. № 11–12. С. 14–15.
6. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України: 1925–1985: шляхи і проблеми роз-

витку. Київ : Музична Україна, 1986. 235 с.
7. Чепалов А. Судьба пересмешника, или Новые странствия Фракасса: театральный роман-

исследование. Харьков, 2001. 188 с.

References

1. VERKHOVYNETS, Vasyl. The Theory of Ukrainian Folk Dance. 5th supplemented edition. 
Kyiv: Musical Ukraine, 2008, 150 pp. [in Ukrainian].

2. VERKHOVYNETS, Yaroslav. V. M. Verkhovynets: An Essay on His Life and Creation. In: 
Vasyl VERKHOVYNETS. The Theory of Ukrainian Folk Dance. 5th supplemented edition. 
Kyiv: Musical Ukraine, 2008, pp. 13–35 [in Ukrainian].

3. ZAHAYKEVYCH, Mariya. The Ukrainian Ballet Music. Kyiv, 1969, 230 pp. [in Ukrainian].
4. NOVOSADSKYI, Borys. Pan Kaniowski. The Kharkiv Proletarian, 1934, April 24 [in Ukrai-

nian].
5. NOVOSADSKYI, R. Pan Kaniowski. Decade, 1931, no. 11–12, pp. 14–15 [in Ukrainian].
6. STANISHEVSKYI, Yuriy. Ballet Theatre of Soviet Ukraine: 1925–1985: Paths and Problems 

of Development. Kyiv: Musical Ukraine, 1986, 235 pp. [in Ukrainian].
7. CHEPALOV, Aleksandr. The Destiny of a Mockingbird, or New Wonderings of Fracasse: 

A Theatrical Novel-Study. Kharkiv, 2001, 188 pp. [in Russian].

SUMMARY

The late 1920s – early 1930s were a unique period in the history of Ukrainian culture, when 
it began to shape under the influence of opposite trends in socio-political and artistic activities.

Despite numerous contradictions, it was a quite fruitful time for it, in particular, for the devel-
opment of opera and ballet arts.

A significant event took place on April 19, 1931 at the Ukrainian State Theatre of Opera 
and Ballet in the-then capital of the Ukrainian S.S.R., Kharkiv. It was the premiere of the first 
national ballet, Pan Kaniowski, set to music by Mykhaylo Verykivskyi, with a libretto by Yuriy 
Tkachenko.
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The young ballet master Vasyl Lytvynenko (who also performed one of the main roles in the 
ballet, dancing as Yarosh) faced a difficult task. He had to create, in the choreographic texture 
of the play, an organic blend of elements of classical ballet and folk dance. Vasyl Verkhovynets, 
an outstanding master, an expert and scholar of folk choreography, was invited to provide consul-
tations. The audience was able to see results of their collaboration in the performance by young 
talented dancers Vira Dulenko, Halyna Lerkhe, Mykhaylo Monomakhov and others.

The purpose of this study is to analyse the staging of Pan Kaniowski ballet at the Kharkiv 
Theatre, fit it into the general context of young Ukrainian ballet art’s development, and find out 
its significance for subsequent artistic experiments in the national choreography. The historical, 
analytical, and play reconstruction methods were applied to this analysis.

It is quite interesting that it was not artistic qualities of this play (as in case of many other 
ones staged during this period), which determined its subsequent fate. Since documentary evidence 
concerning the earliest ballet devoted to the national theme is scarce and commentaries in the 
press are too ambiguous, we can only assume that this ballet has enjoyed success among the public. 
Nevertheless, it is hard to overestimate the significance of Pan Kaniowski, because many masters 
of the Ukrainian choreographic art would subsequently take the path outlined in this ballet.

Keywords: earliest national ballet, Pan Kaniowski, Verykivskyi, Lytvynenko, experiment.
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УДК 27–526.62:2–523.4(477–25)″17/18″ Тарас Веремеєнко 
(Київ)

«НАЧАЛЬНИКИ» ЛАВРСЬКОЇ ІКОНОМАЛЯРНІ  
XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 

У статті на основі неопублікованих архівних документів висвітлено обов’язки, роль та 
взаємини з учнями керівників Лаврської ікономалярні у XVIII – першій половині XIX ст., 
а також роки їхнього управління цією ікономалярнею.

Ключові слова: Києво-Печерська лавра, Київ, іконопис, малярня.

The paper, based on unpublished archival documents, deals with the chiefs of the Lavra icon-
painting workshop of the XVIIIth to the first half of the XIXth century. The author investigates 
their responsibilities, a role, and relationships with their students, as well as years of the chiefs’ 
management.

Keywords: Kyiv-Lavra of the Caves, Kyiv, icon-painting, workshop.

У цій статті ми звернемо увагу на низку невідомих фактів, які не були ще опу-
бліковані в науковій літературі або недостатньо висвітлені. Особливо це стосується 
«начальників» іконописної малярні Лаври. Тому ми вважаємо за потрібне звернути 
увагу на досі невідомі імена, роки керівництва, обов’язки, «начальників» Лаврської 
ікономалярні протягом XVIII – першої половини XIX ст. Отже, відповісти на це за-
питання нам допоможуть архівні документи – опубліковані та деякі з тих, які ще не 
запроваджено в науковий обіг. До цього ми досліджували проблематику історії Лавр-
ської іконописної малярні та альбоми малюнків [1–2].

Досліджували ікономалярню відомі вчені: М. Істомін, Ф. Уманцев, П. Жолтов-
ський, Д. Степовик [3–10]. М. Істомін – перший дослідник іконописної майстерні та 
малюнків. Він вважав, що створив іконописну малярню архімандрит Зосим Вільке-
вич 1763 року [7, с. 72]. До цього, на його думку, як навчання, так і сама майстерня 
мали нецентралізований характер. Учений помітив у малюнках вплив заходу. Під час 
дослідження «кунштів» Істомін назвав багато прізвищ учнів Лаврської малярні, на-
вів деякі факти навчання у ній.

Інший учений, який досліджував іконописну малярню, був Ф. Уманцев. Автор 
стверджував, що розвиток малярні був тісно пов’язаний з протидією католицизму і 
розповсюдженню унії [10, с. 71]. Коротко показавши навчання майбутніх іконописців, 
Уманцев зауважив, що учень зміг би почати самостійно малювати, як мінімум, уже за 
5 років, при цьому допомагаючи своєму майстру в написанні мистецького твору. Крім 
цього, була видана невелика праця Ф. Уманцева, де він зробив короткий огляд справ, 
у яких трапляються деякі згадки іконописців, художників, меценатів Лаври [9]. Але 
деякі посилання на архівні справи не збігаються з реальним станом речей.

Вагомий внесок у дослідження історії функціонування іконописної малярні Киє-
во-Печерської лаври зробив П. Жолтовський. Учений простежив навчальний процес 
Лаврської ікономалярні у XVIII ст., та опублікував понад 1400 малюнків. В іншій 
праці він опублікував низку документів, які стосуються дослідження пігментів фарб 
та їх назв у XVIII ст. [4].

Нині також триває дослідження як Лаврської церковно-мистецької школи, так і 
Києво-Печерської лаври в цілому. Наприклад, монографія Д. Степовика «Історія 
Києво-Печерської лаври» присвячена історії, фундаторам, організації духовного 
життя, статусу, персоналіям цієї визначної пам’ятки України [8]. На думку автора, 
XVII–XVIII ст. для Києво-Печерської лаври було «золотим віком». Окреме місце 
в дослідженні проблеми належить висвітленню розписів Успенського та Троїцької 
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надбрамної, вивченню творчого життєпису лаврських майстрів та майбутніх керів-
ників ікономалярні. Також учений дослідив лаврські малюнки та охарактеризував 
деякі з них. 

Упродовж XVIII ст. ікономалярня готувала своїх майстрів, що належали до різних 
верств населення. Протягом другої половини XVIII – першої половини XIX ст. обі-
ймали посаду «начальника» або наглядача Лаврської іконописної малярні такі особи: 
Іван (Феоктист) Павловський (у деяких джерелах ідеться про Федора Павловського) 
(? – 1744), Алімпій (1744–1755), Роман (1755 (?) – 1761), Ігнат (? – 1761 (?)), Пахомій 
(1761 (?) – 1763), Володимир (1763–1772), Захарій (1772–1818).

Завдяки архівним документам ми дізнаємося, що посаду керівника Лаврської 
ікономалярні іменували «начальник». Керівник малярні виконував такі обов’язки: 
управляв ікономалярнею та іконописцями, також слідкував за майном, закуповував 
пігменти фарб, подавав до Духовного собору на розгляд про заробітну плату за ви-
конану роботу іконописців, наглядав, вчив іконопису та відпускав учнів малярні, 
приймав та підписував свідоцтво. Крім цього, керівник малярні міг працювати як 
іконописець або ж розписувати храми й укладати контракти на приватній основі. 

Документи, які б повністю висвітлили функціонування іконописної малярні, на 
жаль, не збереглися, але ми знаємо, що в навчальному процесі іконописної малярні 
відбулися певні зміни в травні 1763 року. Згідно з архівним документом, до 1763 року 
в малярні було келійне навчання іконописної науки, яке скасували і її реорганізували 
в «училище». Зокрема, із цього часу для монастирської роботи відбирали 10 молоди-
ків та 20 учнів, які отримували харчі, але, як і раніше, малярню сприймали як одне 
ціле [18, арк. 12]. Немає достатніх підстав вважати реорганізацію 1763 року Лавр-
ської малярні, як це твердить М. Істомін у своїх статтях, тим критичним фактором, 
що різко поділив розвиток цієї художньої школи на два періоди [7, с. 66–75]. До 
1763 року лаврських майстрів розглядали як єдине ціле, як «малярню», що мала сво-
го начальника, спочатку Івана (Феоктиста) Павловського, потім Алімпія, Романа, Іг-
ната, Володимира [3, с. 5]. В іншому архівному документі є згадка про те, що учні ма-
лярні працювали в келіях, а датований він лютим 1777 року: «В той кельи, где ныне 
находятся несколько малярских учеников при иконописной работе» [20, арк. 2].

На той час існував поділ ченців-малярів на 2 категорії – «молодики» та «вирос-
тки». Перша – «молодики», яких за нормами їхнього утримування прирівнювали до 
нижчих верств монастирської братії, тобто до послушників та «учеників», які відпо-
відали категорії цехових підмайстрів. Була ще одна, очевидно нечисленна категорія 
неповнолітніх учнів – «виростків». Вони не приймали чернечого постригу, про що 
свідчить той факт, що в архівних документах та в альбомах малюнків підписи цих 
учнів або підмайстрів написано з прізвищем та ім’ям. Число учнів та підмайстрів у 
малярні в різні часи було різним, точна їх кількість невідома. З архівних матеріалів 
знаємо, що учні повинні були навчатися певний термін й отримували за це відповідні 
грошові нагороди. Коли колишній «начальник» малярні Алімпій помер 1763 року, то 
перед смертю особисто у нього навчалися 11 учнів [28, арк. 5–18].

13 березня 1759 року Києво-Печерська лавра отримала наказ від Синоду про: «Ото-
брании всех неискуснописанных икон имеющихся в церквах и лаврах» [16, арк. 1]. 
11 червня ієрей Логун здійснив цю перевірку в Києво-Печерській лаврі та в маєтнос-
тях, які належали Лаврі [16, арк. 36]. На нашу думку, на кількість ікон, які представ-
лені в документах за описом майна в малярні, міг вплинути цей закон. 

Керівник малярні наглядав за тим, щоб іконописцям, які працюють у Лаврі, спла-
чували грошову винагороду. Коли здійснювали розпис в Успенському соборі 1772–
1777 років, то за роботою слідкував іконописний «начальник» Лаври – Захарія, який 
спілкувався з еклезіархом про те, що 2,5 місяця іконописці не отримують гроші за 
виконану роботу через те, що без відома Духовного собору він не може цього роботи, 
на що Духовний собор 14 листопада 1773 року дозволив за написаним реєстром За-
харії заплатити за роботу іконописцям [19, арк. 15]. Далі подано список тих іконопис-
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ців, яким потрібно заплатити спочатку за серпень: Максим Бориченко 7 руб., Данило 
Бориченко 1,50 руб., Ігнат Зосикович 6 руб., Іван Павловський 6 руб., Ігнат Оржов-
ський 5 руб., Нієвщинський 5 руб., Павло Волисевський 4,80 руб., Олексій Песець-
кий 4,80 руб., Яким Мармуровський 4,80 руб., Михайло Лесницький 4,80 руб., Іван 
Мелишневич 4,80 руб., Василь Кириленко 6 руб., Іван Тонкий 2 руб., Шабренченко 
2 руб., Михайло Чарнацький 2 руб. Загальна сума 66,50 руб. [19, арк. 16].

Коли в серпні 1810 року було вирішено зробити реставрацію 10 зображень в за-
хідній частині Троїцької надбрамної церкви, то завданням Захарії було наглядати за 
процесом реставраційних робіт інших іконописців [26, арк. 1].

У січні 1786 року «начальник» іконописної малярні ієромонах Захарія вимагав 
від Лаври сплатити за виконану роботу на Ближніх печерах, а саме – було зроблено 
позолоту дзвіниці на ближніх печерах, за що оплата 7 іконописцям становила 7 руб. 
Крім цього, було зроблено 7 ікон та зображення святих й преподобних, за це іконо-
писці повинні отримати 4,80 руб. [21, арк. 1]. При перевірці зробленої роботи було за-
значено: «Как пастырской подлинно выше писанные работы на пещерной колокольне 
малярскими делании, но чтоб производимое им зато заплата по дел нет вида, на 
против того, начальник иконописный Захария позапискою требует таковой маля-
рам заплаты?» [21, арк. 2]. Отже, навіть при відсутності зробленої роботи, керівник 
ікономалярні все ж писав про оплату іконописцям. 

28 грудня 1795 року Духовному собору від митрополита було надане розпоряджен-
ня, щоб такі ікони, як «Успіння», «Преподобні Антоній та Феодосій», «Свенська 
Богоматір», «Святитель Христовий», «Михаїл, що спочиває у Лаврі», «Св. Князь 
Володимир» – усі повинні бути виконані: «Заготовлять их сторонними иконописца-
ми надежными людьми и искусными» [23, арк. 1–2]. Зі свого боку Захарія повинен 
слідкувати за якістю виконаної роботи щодо кожної ікони, написаної не в Лаврі, а ін-
шими, не лаврськими іконописцями. Також митрополит хотів, щоб йому надавали ві-
домості про кількість ікон від лаврських іконописців та інших майстрів й за яку ціну 
їх продано. 1755 року генерал Олексій Глєбов замовив для місцевої церкви зробити 
Євангеліє в оксамитовому кольорі, зі сріблом. Ціна за зроблену роботу – 42 руб. [14, 
арк. 2–3 зв.]. Крім цього, Глєбов замовляв престол, жертовник, ікони та хоругви, які 
зробив «начальник» малярні – Алімпій, але в документі не була вказана ціна за них. 

«Начальник» іконописної малярні брав участь у розписах храмів та виготовленні 
ікон, при цьому між сторонами укладали контракт. Закуповував фарби інколи хтось 
із довірених осіб від Лаври, переважно причиною закупівлі великої партії фарб були 
ремонтні роботи. Траплялося, що замовники були незадоволені роботою лаврських 
іконописців. Наприклад, 31 липня 1759 року ігумен Кирилівської церкви – Феофан, 
не був задоволений виконаною роботою Алімпія [17, арк. 2]. Під час розслідування, 
перевірки достовірності слів ігумена Феофана Алімпію було заборонено укладати 
інші контракти: «Приказати затем же ему Алимпием в собору, чтобы он Алимпием 
без ведома на работу не контрактовался» [17, арк. 2]. Проводили допит Алімпія, 
за документами якого ми дізнаємось, що він повинен був зробити 23 «штуки» (іко-
ни) «Страстей Христових». Феофан зобов’язався заплатити – 20 руб., олії 5 відер 
(61,5 л), пшениці, гречаної крупи, пшона та сала, горілки 12 відер. У Феофана ми 
бачимо інші цифри, оплата праці набагато більша від тієї, що була представлена 
вище: 30 руб., а з харчів – пшеничне борошно, горох, сало, горілки 20 відер, 7 відер 
олії (прибл. 85 л.). Також Алімпію було додано для роботи: 2 кіоти, «Антонія і Фе-
одосія», велике Розп’яття, «Спокуса Христа», дві з яких розміром 2,1 м та «Спокуса 
Богоматері», «Миколай Чудотворець». Але Феофан не додав певну суму і харчів за 
зроблену роботу: «Малеишого награждение не учинил но и доводячи их по контракт 
6 ведер горелки, борошна пшеничного дойницу едной, гречаного дойницу одного и 
пшона по дойницу коим не отдал» [17, арк. 4 зв.]. Із цієї причини Алімпій не доробив 
2 ікони: завдовжки 2,1 м, завширшки 70 см. На цих іконах зображено 9 святих та 
10 мучеників (на жаль, у документі не вказано, яких саме): «Он Алимпий принужден 
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задержать два бляти величиной 3 аршина с чверткою, а вшир воршина с чверткою 
ж коих по одному изображено 9 спасителей, а на другом 10 мучеников и держат две 
без отдаючи» [17, арк. 4 зв.]. Найпевніше, ці ікони могли бути зроблені під іконостас 
або як храмові ікони для Кирилівської церкви. За це ігумен зобов’язувався купити за 
винагороду «венецькі» фарби. Термін на виконання цих церковних речей – 53 тижні. 
На шостому аркуші цієї справи намальовано невеликий портрет невідомої людини 
[17, арк. 6].

У травні 1808 року економ ієромонах Єфрем просив дозволу, щоб пофарбували в 
нових келіях поручні, двері, дах та решітки. Для цього просили в іконописного «на-
чальника» соборного ієромонаха Захарії, щоб він слідкував за фарбуванням найня-
тих людей і дав ті фарби, які потрібні для малярної справи [32, арк. 2].

Звичайно, найкраще всього розуміти, які матеріали та фарби потрібні для маляр-
ні, міг тільки «начальник» іконописної [22, арк. 4]. Захарій Голубовський 1787 року 
в рапорті зазначив, що, крім ремонту церков, потрібно купити фарби, пластинку 
срібла та золота («двойник»), срібло, яке потрібне для написання ікон: «На писа-
ние икон, заготовляемых требующим богомольцам, так же на разные церковные 
починки и прочие, нужно заготовить при пономарне золота, двойнику  и сребра в 
книгах, продаваемого також и некоторых красок, чего всего при пономарне теперь 
нет» [22, арк. 2]. Зазвичай, золото, срібло, двойник купували в книжках, і Захарій 
вказує, скільки потрібно купити цих речей – золото 22 книги по 1,25 руб., загальна 
ціна – 27,50 руб., двойника 20 книг 1 номера по 95 коп., загальна ціна – 19 руб., срі-
бла 20 книг по 25 коп., загальна ціна – 5 руб. [22, арк. 3 зв.].

Також, серед обов’язків начальника малярні було слідкувати за майном, яке нале-
жало іконописній. Керівник ікономалярні ієромонах Захарій писав 12 липня 1785 року 
до Духовного собору про потребу ремонту малярської келії та дерев’яної будівлі, яка 
була на задньому дворі, де «при чулане где краски и куншты хранятся» [18, арк. 7]. 
Захарій писав, що потрібно зробити нові двері, які повинні бути значно більшими 
від тих, які є зараз, тому що багато церковних речей вони не можуть пронести. Крім 
головної келії, також керівник малярні просив звернути увагу Духовного собору на 
дерев’яну будівлю, давно побудовану, – комору, де зберігалися фарби, куншти, бо ця 
будівля протікає, просіла, її «непременно надобно перестроить» [18, арк. 7]. Відпо-
відь Духовного собору полягала в тому, щоб еклезіарх ієромонах Георгій перевірив 
вищеназвані речі від Захарії. Через 2 роки, а саме 12 вересня 1785 року, керівник іко-
номалярні ієромонах Захарія писав до Духовного собору, що потрібно перебудувати 
грубу в малярській келії, бо вона погано функціонує, через що накопичується багато 
вуглекислого газу. Захарія пропонує зробити двері, перебудувати грубу у вітальні та 
відремонтувати дах, бо мох пропускає воду та сніг [18, арк. 10].

Іншим обов’язком керівника ікономалярні було приймати та надавати свідоцтво 
тим особами, які хотіли вивчити іконописну справу або закінчили своє навчання в 
цій установі. Прийняти могли будь-яку особу, яка мала бажання.

2 червня 1768 року на кордоні з Польщею (Васильків) були схоплені польські 
громадяни Павло Радієвич та Гаврило Іваницько, які не мали ніяких документів та 
про себе нічого не розповідали, за це їх тримали під вартою [31, арк. 2]. Київська 
губернська канцелярія шукала відомостей про затриманих у Лаврі. «Начальник» іко-
нописної малярні монах Володимир надіслав відповідь до губернської канцелярії, про 
те, що Павло з Подолу: «Мещанина брата его родного Матвея Радиевича расписка 
ему начальнику дана» [31, арк. 2]. Отже, начальник отримував свідоцтво про особу, 
яка буде навчатися в малярні. Його товариш Гаврило не мав такого свідоцтва й мав 
просити дозволу на те, щоб жити в Києві. Але він не отримав такого права й вирішив 
покинути Російську імперію, а Павло повинен був учитися в малярні той термін, який 
вказаний у свідоцтві: «На учении иконопиства продолжать обязан» [31, арк. 3].

Іконописний «начальник» малярні монах Володимир написав свідоцтво Івану Че-
пурному з міста Кролевець Ніжинського полку (нині Сумська область), який навчав-
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ся іконопису в Лаврській малярні з 10 лютого 1764 – 11 січня 1768 рр. [13, арк. 402–
403]. У свідоцтві він дав невелику характеристику Івану, що той обов’язки «выполнял 
честно, по его желанию был отпущен сводобно куда пожелает»  [13, арк. 420]. Один 
із послушників Лаврської малярні Павло Петров звернувся з проханням до Духо-
вного собору надати свідоцтво про навчання в малярні. З цього свідоцтва ми ді-
знаємося, що він уклав договір на 7 років, де навчався з серпня 1761 року, коли ще 
«начальником» малярні був монах Пахомій [13, арк. 472 зв.]. Але, замість Пахомія, 
керівником тривалий час був монах Володимир, тому саме він свідчив, що до Павла 
ніяких претензій не було. За це Павло отримав свідоцтво про навчання іконопису 
28 серпня 1768 року [13, арк. 473]. В іншому документі – знову імена начальника 
Пахомія за 1763 рік та Романа за 1761 рік, коли він приймав до малярні нових учнів. 
Уже 28 серпня 1769 року малярський начальник монах Володимир надав свідоцтво 
аж трьом особам – Федору Стефанову, Олексію Кунецькому та Іванові Тволовському 
[13, арк. 543].

Крім звичайних людей, які хотіли навчатися іконописної науки, до Лаври ін-
коли цілеспрямовано приїжджали священики з інших храмів імперії. У листопаді 
1775 року ієромонах Йосиф приїхав з Могильова до лаври на зимовий час для на-
вчання іконопису: «Для обучения в лавре іконописного художества и отправлении 
обратно в монашескую епархию к его преосвященству» [29, арк. 1]. Києво-Печерська 
лавра дозволила навчатися іконопису ієромонаху Йосифу, але за умови постійного 
перебування під наглядом керівника малярні – ієромонаха Захарія. Також у будні 
дні він мав бути в малярні й отримувати ту порцію харчів, що й інші ієромонахи 
[29, арк. 6].

В іконописній малярні траплялися випадки несправедливого ставлення до учнів 
з боку «начальника» майстерні. Наприклад, 17 лютого 1763 року колишній учень 
Федір Пасиєвич повідомляв архімандриту Зосиму Валковичу про те, що керівник 
малярні Роман «мене беднешого крайне обидел в году 1758 января 3 случаем  синце-
вим» [30, арк. 2]. Крім цього, його було прийнято на навчання до малярні на 5 років, 
але без будь-якого свідоцтва, що було незаконно. Монах Роман запропонував такий 
варіант, що Федір міг би прожити деякий час в малярні без свідоцтва, а потім його 
батько принесе цей документ. Він зобов’язувався через 5 років навчання відпустити 
Федора, дядько якого приїжджав залагоджувати справу з Романом, але коли приїхав 
батько, то керівник малярні не хотів відпускати учня до академії й потім лупцював 
Федора. Те майно, яке він мав, забрав монах Роман. За свідченням колишнього учня, 
він мав в розмальованій скрині з замком – новий пояс, шапку, чоботи, 2 пари сорочок, 
жилет, 2 подушки. Пізніше, уже 1758 року, приходила матір з хлібом, просила, щоб 
той віддав речі, й Роман їх оцінив у малу ціну. Федір не заспокоївся й прийшов до 
Лаври ще раз, але керівник малярів віддав не всі його речі. Причиною свого поганого 
поводження він назвав те, що постійно обкрадає «латинян» [30, арк. 2 зв.]. Окрім ар-
хівних матеріалів, які засвідчують втечу учнів з малярні, є ще малюнки в альбомах, 
де зображено такі випадки [12].

Відомо також про крадіжки, які чинили учні іконописної малярні. В липні 
1806 року «начальник» Лаврської ікономалярні ієромонах Захарія написав рапорт 
до Духовного собору. Перший випадок крадіжки відбувся тоді, коли він тяжко хво-
рів, і злодії цим скористалися. З його скрині було вкрадено «14 голландских червон-
цев» [25, арк. 1]. Пізніше, вже на всеношній трапився інший випадок: «Отворено 
окошко в которое влезши неизвестно было кто отворив сундук уворовано из оного 
33 голландских червонцев и серебряных рублевых старых 10 и новых 3 рубли, ру-
бах холстяных 6, шерстяную одну, <…> два, и железных тарелок 8, оставля тут 
в келии солдатскую шапку или келпак зелено» [25, арк. 1]. Отже, велику частину 
майна Захарії було вкрадено, але злодій залишив єдиний доказ – шапку. Захарія 
здійснив власне розслідування, внаслідок якого обшукали Стефана Іваницького, Фе-
дора Загребі, Олексія Ланизинка. У Стефана та Олексія було знайдено: «У первого 
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Иваницкого карманные серебренные часы, а в последнего 33 голландские червонца и 
13 серебряных денег, а потом они уже в том воровстве и повинил обоих, что рубахи 
и тарелки ими брошены в малярские нужды» [25, арк. 1]. Їх закували в кайдани, але 
вони втекли, нарешті, майже всі речі були повернуті.

Зміна керівника малярні відбувалася, зазвичай, за станом його здоров’я. Він писав 
до Духовного собору, що не може виконувати своїх обов’язків й просив, щоб його 
звільнили, на що отримував задовільну відповідь. У серпні 1755 року Алімпій напи-
сав листа до архімандрита з проханням, щоб його звільнили з посади «начальника» 
іконописної малярні через погане здоров’я, а саме – слабкий зір та пошкодження ніг. 
1744 року, коли Алімпій робив ілюмінацію, риштування біля Троїцької брами, то по-
шкодив ноги двічі: «1744 во время делания илюминации и [запноецною?] брамою ми-
триской работы, о <…> дво кратно риштованье мене нижайшего весьма прибыло, 
о него я в здоровье, а паче в ногах немало поврежден поне нахожен кроме же того, 
за старосте свою гораздо видение уже не могу, так что мелкой штукою делать мне 
крайне невозможно» [15, арк. 2]. Ми дізнаємося, що Алімпій прийшов навчатися у 
малярню в 1724–1744 роках при начальниках Іванові та Феоктистові. З 1744–1755 ро-
ків він став сам начальником іконописної малярні Києво-Печерської лаври. Нам вда-
лося знайти низку малюнків, які виконав Алімпій. Один із них «Мадонна на престолі 
з Христом-немовлям на руках» [11, арк. 37 зв.], датований 24 листопада 1760 року. 
Отже, навіть після свого головування Алімпій не покидав улюбленої справи і навчав 
учнів. Крім звільнення, він просив також відправити його відпочивати до печер. Для 
цього йому дали кількох послушників, харчове забезпечення і дрова [15, арк. 3]. 
У березні 1763 року Алімпій помер.

Після смерті Алімпія учні іконописної малярні, які навчалися іконопису в нього, 
писали «доношение» до архімандрита Зосими, щоб Лавра повернула гроші за те, що 
вони не до кінця зазначеного терміну навчалися іконопису: «он же отце Алимпий 
чрез бытность мою 10 лет должен мене того иконописного мастерства показать 
а буды дать показание года <…> мене не научил то каждой прожитой мною год 
по 20 руб. должен мне уплатить» [28, арк. 6 зв.]. Подібний текст написали й інші 
учні малярні з відмінністю у терміні навчання, а сума «відшкодування» однакова – 
20 руб. З цих листів дізнаємося, що учні малярні отримували грошові нагороди від 
Алімпія. Вважаємо, що це була ініціатива суто керівника малярні – Алімпія, а не з 
боку лаври. Один із цих учнів відзначився своїм проханням – Яків Гарасимов просив 
у лаври, крім 10 руб., ще книги, які Алімпій нібито обіцяв віддати після смерті йому: 
«Высокопреподобия нижайшие прошу, по приписанному его отца Алимпия 10 руб. 
денег, також из кунншоновых книг библию четвероштучно и з абецадел одну, кун-
штов книг, которые он покойный словесно ствердил и подать себе обнадеживал 
мене дать мне обещание, о чем просить дать» [28, арк. 5]. Разом із прохачем цих 
«доношеній» підписалися й батьки учнів [28, арк. 13–15].

Були випадки, коли іконописний «начальник» не повертав борги. У 1766 році іко-
нописець Алімпій взяв у невідомої особи в борг 32 відра спирту, але так і не повернув 
гроші, тому людина, у якої взяли цей спирт, просить, щоб їй віддали 11,20 руб. [24, 
арк. 2]. Роком пізніше невідома особа згадала про борги Алімпія. У 1767 році чоловік 
пише, що Алімпій взяв у нього в борг 200 мідних руб. для закупівлі фарб у малярню: 
«Ради покупок на нужды свои малярские разных красок, також и на прочие свои 
экономические расходы, по свойству свое мне выпросил у мене мелкие торгов денег 
товарных медных 200 руб.» [24, арк. 27]. Причина взяти у борг нам невідома, але ми 
можемо припустити, що Лавра не повністю покривала витрати на закупівлю фарб та 
на різні малярські речі. Для підтвердження своїх слів невідома особа додала копію 
розписки. Ще одним керівником ікономалярні був Ігнатій, також відомий як борж-
ник, хоч менше, ніж Алімпій. У травні 1761 року до Києво-Печерської лаври написав 
листа «Киево-Печерския мещанин Иван [Иванковский?]», нарікаючи, що покійний 
ієромонах Ігнатій купив у нього речі і не заплатив за них: «Взял у мене золота книг 
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четыре по одному рублю и 50 коп., блейвасу 2 фунта по 10 коп. и зато доводилось 
мне заплати 6 руб. 20 коп., постах 50 коп., мне он Игнатий отдал и осталось без 
заплати мне 5 руб. 70 коп.» [28, арк. 32]. Ігнатій купив у міщанина небагато маляр-
ських речей, але у керівника малярні не було зовсім здоров’я, тому тільки після його 
смерті міщанин Іван звертався до лаври з проханням повернути борг.

Коли помирав «начальник» іконописної малярні, відбувався опис майна. Наприкін-
ці січня 1761 та 1762 років представлений опис майна іконописної малярні, зазвичай 
такі описи здійснювали у зв’язку зі зміною керівника малярні [28, арк. 1]. Утім, в опи-
сі 1761 року не вказано його причини. Тут майно поділено за окремими групами: кни-
ги, ікони на дошці, на полотні, портрети, фарби, інструменти для малярні. Спочатку 
описано книги – «кужбух, куншти, Абецадло». Приблизна кількість книг – 16. Крім 
навчальних та релігійних, тут також зазначено книги, присвячені можновладцям [18, 
арк. 2 зв.]. Далі опис стосувався ікон, що були в келії: образів на полотні Спасителя 
і Божої Матері в рамах – 2, ікона Богоматері в рамі, Ікона Йосипа (Іосафа) царевича 
на полотні, Ікон «Успіння» – 18 та ін. Наступний перелік ікон проходив в малярні, які 
за назвами майже не відрізнялися від тих, які представлені вище. Також представлено 
портрети, які були в малярні: портрети на полотні Петра I – 2, портрет «государині 
Катерини» – 2, портрет «государині Анни» в рамі та ін. Далі описано фарби – «блей-
вас» (свинцеве білило), «гришпан» (іспанська зелень), «шафервас» (свинцеве біли-
ло), вохра, цинобра, «минея» (залізний сурик або caputmortum), умбра, аурипігмент, 
«рауш гельб» (червона фарба з жовтим відтінком), індиго, «шишгель» (жовтий орга-
нічний барвник) та ін. Опис стосувався також різних речей та інструментів: горщиків 
для фарб, ящиків для ікон, заліза, ломів, казанів, діжок, рам різних розмірів, дощок, 
«тереверди» («зелена земля»), мідних куль та ін. [18, арк. 3–5].

В іншому описі 1762 року можна спочатку прочитати перелік речей, які мав осо-
бисто іконописний керівник малярні Алімпій. Серед ікон найбільше представлено 
образ Богородиці (30). На другому місці ікони, сюжети яких пов’язані з Києво-Пе-
черською лаврою, їх 20. На третьому – ікони великомучениці Варвари (12). Невелика 
кількість ікон на полотні – тут переважно ікони Богородиці (22), Христа (13) та по-
рожні полотна (27). Крім цього, представлено опис різного майна, яке було на той мо-
мент в малярні: скриня для посуду, декілька діжок солі, «єретична картина», книжки 
(куншти), мідні каструлі та ін. [28, арк. 1–4].

У листопаді 1772 року «начальник» іконописної малярні монах Володимир, так 
само, як свого часу Алімпій, писав до Духовного собору про звільнення за станом 
здоров’я: «Почувствовал внутреннею себе болезнь и от того слабости в здоровье и 
о правлении неисполнении» [27, арк. 2]. Далі Володимир просить про надання йому 
місця для проживання в Голосіївській пустині: «Духовного собора нижайше прошу 
с оной малярской должности меня уволить и благословить жительства в Голосе-
евской пустыни и о чем учинить милостивое определение» [27, арк. 2]. Духовний 
собор вирішив, що наступним «начальником» ікономалярні буде іконописець Заха-
рія Голубовський. Перед передачею «влади» в малярні, знову здійснили ревізію, за 
прикладом опису майна 1761 та 1762 років, щоб дізнатися, що залишив у спадок ко-
лишній керівник малярні. До цього майна входило: «Книги кунштовые, куншты на 
бляхах, на холсту, инструменты малярские и другая наличность» [27, арк. 2 зв.]. 
Ревізію здійс нили еклезіарх та іконописці Захарія з Володимиром й тільки після про-
ведення опису майна Володимира відпустили. Опис був представлений уже в грудні 
1772 року, й тут Захарія згаданий як «начальник малярні». З цього опису дізнаємо-
ся, що в малярні були такі книги: релігійні, «куншти», «кужбухи» та ін. Загальна 
кількість книг налічує 131. Усі ці книги використовували для навчання з малювання 
або як приклад для написання ікон. За наступним описом приблизна кількість ікон 
на дошках – 112, переважно – Богородиці й Спасителя. Образів на полотні за опи-
сом було набагато менше, а саме 57. Серед них найбільше ікон Богородиці та Христа. 
Також в малярні були портрети можновладців Російської імперії. Крім цього, подано 
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невеличкий опис інструментів, за допомогою яких розтирали пігменти фарб, золота, 
а також казани для олії та акварелі [27, арк. 2–6 зв.]. 

Отже, підсумовуючи, можемо стверджувати, що наукова розробленість теми не-
достатня, але окремі праці мають велику цінність. Було оприлюднено низку архів-
них документів, неопублікованих досі. Лаврська ікономалярня, що діяла упродовж 
XVIII ст., 1763 року була реорганізована в «училище» з чіткою структурою в 10 під-
майстрів та 20 учнів. «Начальниками» цієї установи були Іван (Феоктист) Павлов-
ський, Алімпій, Роман, Ігнат, Пахомій, Володимир, Захарія. Усі «начальники» ві-
дігравали важливу роль в історії Києво-Печерської лаври. Кожен з цих майстрів 
здійснив свій внесок у розвиток не тільки іконопису, а й діяльності малярні – однієї 
зі структурних установ Лаври. Керівник малярні стежив за станом майна, яке їй на-
лежало. Для потреб малярні він купував фарби або інші речі. Інколи керівник витра-
чав власні кошти для купівлі інструментів та фарб. Насамперед він давав заробітну 
плату учням або просив Духовний собор лаври про надання грошей іконописцям за 
виконану роботу. Це було ініціативою суто керівника. Він же слідкував за роботою 
іконописців, учнів та за тими, хто працював або навчався. Особам, які закінчували 
навчання, керівник надав свідоцтво про закінчення малярні. Якщо потрібно було, 
то він же підтверджував, завершив чи ні іконописець навчальний процес. Звісно, 
були випадки несправедливого ставлення «начальників» до деяких учнів: вони мо-
гли не надавати свідоцтва, бити та обкрадати. Деякі керівники навіть після смерті 
мали борги. Укладаючи контракт, керівник малярні зобов’язувався навчити іконо-
писної справи, а якщо він цього не виконував (переважно, за станом здоров’я), то 
учні мали право просити грошову компенсацію за невиконання контракту. Зазвичай, 
зміна керівного складу відбувалася у зв’язку із погіршенням стану здоров’я чинного 
«начальника», і тоді обирали наступного. Духовний собор Києво-Печерської лаври 
призначав майстра, який найбільше годився на посаду «начальника» ікономалярні. 
Усі «начальники» мали художній хист. Під час передавання «влади» майбутній «на-
чальник» разом з довіреною особою здійснював опис майна в малярні. За цим описом 
можемо констатувати, що майна було дуже багато. Керівники малярні теж мали до-
статню кількість свого майна. До нього входили ікони на дошках, полотні, книги для 
малювання, папір, фарби та різні інструменти, потрібні для роботи. Також, крім усіх 
названих обов’язків, «начальники» знаходили час продовжувати власну іконописну 
справу, деякі з них, навіть після звільнення з посади, навчали та робили ескізи. 
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SUMMARY

The present paper is about the chiefs of the Lavra icon-painting workshop of the XVIIIth to the 
first half of the XIXth century (years, responsibilities, and their role). The article presents a brief 
history of the Lavra icon-painting workshop in the XVIIIth century. In 1763, the workshop was re-
organized into a school with a distinct structure of 10 apprentices and 20 students. Exemplified by 
studies of M. Istomin, P. Zholtovskyi, F. Umantsev and D. Stepovyk, the author demonstrates the 
scientific elaboration of the topic in research literature. Archival documents named a chief of the 
icon-painting workshop nachalnyk. Based on the then yet unpublished archival sources throughout 
the XVIIIth to the first half of the XIXth century, the author found out that the chiefs under con-
sideration, which headed the Lavra workshop during the XVIIIth century, were Ivan (Theoktistos) 
Pavlovskyi, Alimpiy, Roman, Ihnat, Pachomius, Volodymyr, and Zakhariy. All of them were artis-
tically talented and contributed to the development of art history of the Kyiv Lavra of the Caves. 
Every chief had many responsibilities, such as monitoring the condition of property, buying paint 
pigments and tools, and supervising icon painters, apprentices, and students. In addition to these 
duties, a chief observed the work of foreigners, who studied icon-painting at the Lavra. By the 
authority of the Ecclesiastical Synod, a chief provided students and icon painters with salaries for 
their work. Besides that, a chief in line with resolutions of the Ecclesiastical Synod accepted and 
dismissed persons from the icon-painting workshop, as well as gave certificates and testimonials. 
There were some known incidents of an unfair attitude by a chief of the workshop to students. Eve-
ry chief of the workshop was obliged to teach icon painting; in the case of his inability of doing 
this, students were empowered to demand indemnity. The changeover of chiefs occurred due to bad 
conditions of health; this was performed by decrees of the Ecclesiastical Synod, which fired and 
chose new chiefs. While having leisure, the workshop’s chiefs could paint other churches or icons.

The paper suggests theoretical and practical prospects and trends for future studies.
Keywords: Kyiv-Lavra of the Caves, Kyiv, icon-painting, workshop.
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УДК 78.03(477.54–25) Олена Кононова  
(Харків)

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ХАРКОВА  
В КОНТЕКСТІ ТЕМАТИЧНОГО ПОЛІЛОГУ 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОРУМІВ

У статті подано короткий абрис тематики низки міжнародних конференцій, на яких авторці 
довелося виступати з доповідями про музичну культуру Харкова, розвиваючи проблематику 
досліджень, розпочатих під керівництвом фундатора сучасного українського музикознавства 
Миколи Гордійчука, чий 100-річний ювілей торік відзначала музична громадськість. Спектр 
проблематики доповідей представлений авторкою в контексті тематичного полілогу форумів у 
Німеччині, Іспанії, Сербії, Румунії, Фінляндії. Віддзеркалено рецепцію української музич-
ної культури західноєвропейською аудиторією. 

Ключові слова: Микола Гордійчук, музична культура Харкова, традиції та інновації, інди-
відуальний і колективний досвід, університетська освіта, міжнародні взаємозв’язки, наукова 
конференція.

A brief review of the themes of some international conferences where the authoress has reported 
on the musical culture of Kharkiv is submitted in the article. The range of issues considered in the 
studies, that have been started under the guidance of the founder of modern Ukrainian musicology 
Mykola Hordiychuk, whose centenary was celebrated by the music community last year, is evolved. 
A wide array of topics is presented by the authoress in the context of the thematic polylogue of the 
forums in Germany, Spain, Serbia, Romania, Finland. The reception of Ukrainian musical culture 
by Western European audience is reflected.

Keywords: Mykola Hordiychuk, musical culture of Kharkiv, traditions and innovations, indi-
vidual and collective experience, university education, international relations, scientific conference.

Доктор мистецтвознавства, професор Микола Гордійчук – видатний стратег розбу-
дови української музичної культури, яку він вважав одним із головних національних 
пріоритетів країни. Визначальною рисою особистості Миколи Максимовича, безпере-
чно, був патріотизм, що пронизував усю його наукову, просвітницьку та наставницьку 
діяльність. Він цілеспрямовано підтримував молодих композиторів, у таланті яких 
безпомилково вбачав велику перспективу творчого розвитку – майбутню гордість 
української культури. Метр невтомно працював над формуванням ціннісних орієн-
тацій у молодих критиків і вчених-початківців, вимагав від останніх об’єктивності у 
висвітленні історії вітчизняної музичної культури та наголошував на необхідності її 
вивчення в загальноєвропейському контексті. Він акцентував на нагальності й пер-
спективності розробки проблем історії регіональної культури, що дає сучасній людині 
уявлення про місце й роль її рідного міста в контексті розвитку всієї країни і світової 
цивілізації.

Хоч безпосереднє професійне спілкування з Миколою Максимовичем, на жаль, 
відійшло в минуле, залишився його науковий спадок і вказаний Учителем магістраль-
ний напрям музикознавчої діяльності, що став константою моєї дослідницької роботи, 
присвяченої музичній культурі Харкова – від її джерел і до сьогодення. Поштовхом 
стала кандидатська дисертація за темою «Піаністична культура Харкова останньої 
третини ХІХ – початку ХХ століть» (1984), написана під керівництвом Миколи Мак-
симовича. У процесі роботи над нею рідне місто відкрилось авторці як найвизна-
чніший центр музичної культури, сформованої на тлі корінних традицій, збагачених 
західно- і східноєвропейськими впливами.
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Архіви Музичних класів та Училища, періодична преса, епістолярій видатних ді-
ячів мистецтва та інші документи репрезентували змістовий шар культури, що став 
міцним фундаментом наступної розбудови професійної музичної освіти. Природно по-
ставали питання: чому такий багатий історичний матеріал ретельно не досліджено; не 
вивчено виконавські й педагогічні традиції, започатковані попередниками; забуто іме-
на видатних музикантів, які поєднали західноєвропейську культуру з українською?

Напрошувалася єдина відповідь: при тодішній соціально-політичній ситуації ке-
рівництво держави намагалося замовчувати знаменні сторінки історії минулого, 
штучно позбавляючи художніх традицій визначний центр України та не розглядаючи 
його в контексті безперервного розвитку загальноєвропейського канону культури, за-
лишаючи Харків на рівні другорядних провінційних міст, особливо після втрати ним 
столичного статусу. 

З набуттям Україною незалежності побачили світ монографії, чимало статей, були 
захищені дисертації, де висвітлено музичну культуру Харкова різних епох – проблеми 
освіти, композиторської творчості, інструментального, хорового виконавства тощо. На 
жаль, здобутки вчених довго не виходили за межі країни. Як і кожному науковцю, 
авторці цих рядків мріялося поділитися результатами своїх досліджень не тільки 
зі співвітчизниками, а й із зарубіжними колегами. Уперше така нагода з’явилася 
2008 року, остання – 2016-го. Авторка ставить за мету оприлюднити різноманітну 
проблематику конференцій, прозвітувати про свою діяльність у царині пропаганди 
музичної культури Харкова, що сприяло істотному розширенню міжнародних контак-
тів і підтвердило наукову далекоглядність Миколи Максимовича Гордійчука.

Західна аудиторія вперше почула доповідь з історії музичної культури Харкова 
лише на XIV Всесвітньому конгресі Товариства музичних досліджень в Інституті 
музикології Лейпцизького університету «Традиції та перспективи міської музичної 
культури» (28.09–3.10.2008). Близько 500 науковців з різних країн ознайомилися 
зі специфікою розвитку Белграда (Н. Мосусова), Варшави (І. Понятовська), Відня 
(Х. Кронес), Вільнюса (Д. Петраускайте), Кракова (К. Суховейко), Києва (О. Зінке-
вич), Копенгагена (П. Е. Ніссен), Львова (Л. Кияновська), Мінська (Г. Цмиг), Праги 
(Я. Габрієлова, І. Копецкі), Риги (Б. Яунславієте), Санкт-Петербурга (В. Гуревич, 
Т. Зайцева), Харкова (О. Кононова) тощо. 

«Під егідою Університету: музична культура Харкова першої половини ХІХ сто-
ліття» [17] – таку назву мала доповідь про одну з найпоказовіших і найпродуктивні-
ших фаз розвитку європейських форм музичного життя та освіти в українському міс-
ті. Указаний період, віддзеркалений у давній пресі, працях професорів Університету, 
мемуарній літературі, книжці Й. М. Миклашевського [4], у якій збереглись архівні 
відомості, знищені війною, монографії доповідачки [1], не випадково був обраний для 
виступу в Лейпцигу. Як зазначає доктор історичних наук, завідувач кафедри україно-
знавства філософського факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна Володимир Кравченко, «виникнення сучасного університету в Харко-
ві виглядає як створення нової культурно-освітньої традиції, а не еволюційне продов-
ження старої» [3, c. 10]. Цю традицію в галузі музичної культури впроваджували до 
соціуму столиці Слобідської України як місцеві викладачі й артисти, так і приїжджі 
фахівці, зокрема й професори Університету. 

Аудиторія конгресу зі здивуванням дізналася про багаторічну діяльність у Хар-
ківському університеті учня Й. Гайдна – Івана Вітковського та колишнього концерт-
мейстера оркестру Гевандгауза під керівництвом Ф. Мендельсона-Бартольді – Федора 
Шульца (у Харкові він був також головою Вільного музичного товариства, що скла-
далося, переважно, з німців). Дякуючи викладачам музичних класів, в Університеті 
був створений і успішно функціонував студентський оркестр, до репертуару якого 
входили опуси класичної музики. 

Отже, на авторитетному Міжнародному симпозіумі Харків першої половини 
ХІХ ст. було репрезентовано як місто, де вкорінювалися європейські форми організа-
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ції художнього життя та музичної освіти саме завдяки діяльності одного з перших у 
державі університетів. Несподіваною для німецьких науковців виявилась інформація 
про плідні мистецькі зв’язки між Лейпцигом і Харковом, для доповідачки ж ні з чим 
непорівнюваною подією став симфонічний концерт у Гевандгаузі за участю одного з 
найкращих оркестрів Європи, у якому в ХІХ ст. грав майбутній учитель музики Хар-
ківського університету Федір Шульц. Виступ у Лейпцизі можна розцінювати відправ-
ним початком низки доповідей про динаміку музичної культури Харкова, прочитаних 
на аналогічних симпозіумах. 

Інтерес європейських учених до Харкова виявився, зокрема, в запрошенні із Сербії 
взяти участь у XVI Педагогічному форумі виконавських мистецтв – «Соціологічні 
аспекти педагогіки і виконавства в сценічних мистецтвах» [11] на факультеті музики 
Белградського університету мистецтв (13.12–15.12, 2013). Науковці з Польщі, Сер-
бії, України та Чорногорії порушили низку актуальних проблем з музичної освіти; 
бюрократичних перепон, що заважали створенню навчальних програм музичних дис-
циплін у Сербії; психології музичного виконавства; творчості сербських та іноземних 
композиторів тощо. Зокрема, доповіді пленарного засідання стосувалися загальних 
соціологічних питань історії культури (Д. Добросавлевіч, Белградський університет 
мистецтв), 100-річного ювілею Белградського національного оперного театру (Н. Мо-
сусова), актуалізації традицій музичної культури Харкова (О. Кононова) [12; 13]. 
Матеріалом для розкриття останньої теми стала діяльність Слатінського відділення 
Музичного товариства (1871–1917), продовження і розвиток започаткованих тоді ху-
дожніх традицій у Національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
(ХНУМ) в Харкові і, як з’ясувалося, – у Белграді, що стало предметом полілогу між 
представниками різних наукових шкіл і культур. 

Тривалі роки в еміграції займалися виконавською та педагогічною діяльністю сини 
Іллі Слатіна: організували популярне в колишній Югославії фортепіанне тріо «Сла-
тін», викладали в музичній школі. Успадкувавши виконавський талант батька, стар-
ший син Ілля виявив себе і як диригент – в оперних театрах Любляни та Белграда, 
керував оркестром Радіо, хором «Глінка». Обмін інформацією про плідну діяльність 
родини Слатіних засвідчив давні взаємини між європейськими країнами в царині му-
зичної культури та розширив горизонти подальшої розробки заявленої теми. 

Цікаво, що зв’язки з музичною культурою Харкова розкрилися також при обгово-
ренні доповіді Д. Войводіч (Белградський університет мистецтв) про творчість аме-
риканського композитора і педагога Мортона Фельдмана (1926–1987), який навчався 
по класу фортепіано у Віри Мауріної-Пресс. Вона ж була учасницею відомого тріо 
(зі своїм чоловіком Михайлом Пресом і його братом-віолончелістом Йосипом). Остан-
ній – вихованець Харківського музичного училища, лауреат конкурсу віолончелістів 
(1910, Москва). Багато й успішно виступав у Європі й Америці з В. Сафоновим, 
К. Ігумновим, С. Танєєвим. 

Щорічний Педагогічний форум у Белграді сприяє інтенсивному поширенню но-
вітньої музикознавчої бібліографії, обміну наукової інформації, зміцнює внутрішні 
та зовнішні професійні зв’язки, репрезентуючи роль і місце сербської педагогіки в 
музичному світі Європи.

Надзвичайно корисною слід вважати участь у двох симпозіумах Євросоюзу. 
ХІІ Міжнародна конференція «Європейська культура – 2013» [11] відбулася в Міжна-
родному університеті Каталонії (Universitat Internacional de Catalunya; Барселона, Іс-
панія, 24.10–26.10, 2013). Програма віддзеркалювала багатовекторність інтересів нау-
ковців, які досліджували проблеми європейської ідентичності, громадського простору, 
культурних і соціальних аспектів європейської інтеграції, економіки і кризи, культур-
ної спадщини, формування міської культури тощо. 225 доповідачів з 40 країн Європи, 
Азії, Західної півкулі донесли власне бачення гострих проблем сучасної науки. 

З високої трибуни пленарного засідання доктор і директор of the Institut Carlemany 
d’Estudis Europeos of the Universitat Internacional de Catalunya, професор Енріке Ба-
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нус 1 у доповіді «25 років конференції “Європейська культура”» здійснив ретроспек-
тивний огляд етапів значного та продуктивного шляху форуму, у рамках якого пропа-
гувалися досягнення провідних учених, було порушено актуальні питання в багатьох 
галузях наукової діяльності, що сприяло здійсненню нових перспективних проектів, 
направляло сміливий пошук молодих дослідників. 

Вирішення деяких актуальних проблем, обговорених науковцями на секційних за-
сіданнях, виходило за суто дослідницькі рамки. Їхні виступи нерідко мали попу-
ляризаторсько-публіцистичний характер. Володіючи змістовним матеріалом і вільно 
оперуючи фактами, доповідачі спрямовували пафос своєї риторики до можновладців, 
від яких залежить вирішення фінансових та організаційних питань сучасної куль-
тури. Зокрема, академічні інтереси Джудіт Гарсія Мартін (Universidad Pontificia de 
Salamanca, Spain) були сфокусовані на потребі дбайливого і професійного ставлення 
до безцінних давніх музичних інструментів. У доповіді «La herencia de la organería 
romántica francesa en Castilla y León: fuentes para el estudio del órgano de la Purísima 
Concepción. Salamanca» дослідниця розповіла про унікальний симфонічний орган 
одного з наймонументальніших храмів Саламанки, приходу Непорочного Зачаття. 
Д. Г. Мартін наголосила, що цей старовинний інструмент – дітище видатного фран-
цузького майстра Арістіда Кавайє-Колля – однаковою мірою потребує як вивчення, 
так і реставрації, до чого були байдужі чиновники від культури. 

Привернув увагу своєю практичною спрямованістю і виступ Лаури Корвера (Insti-
tuto Queretar [n] o de la Cultura y las Artes, Queretaro, Mexico) – «Programa cultural 
en plazas públicas como fortalecimiento de identidad, integración social y gobernanza», не-
розривно пов’язаний із сьогоднішнім днем Мексиканського штату Керетаро, культур-
ною політикою його Уряду, плідний діалог з яким налагодили вчені. Їм вдалося спря-
мувати діяльність влади на стимулювання ініціативності різних соціальних верств 
у сфері музичного й театрального мистецтва, народних ремесел, які приваблюють 
туристів і сприяють збагаченню духовності сучасного мексиканського суспільства. Це 
був справжній урок активної громадянської позиції науковця – рішучого втручання у 
соціально-політичний процес з метою відродження давніх культурних традицій, роз-
витку провідних галузей мистецтва.

Проблематика конференції зорієнтувала авторку цієї статті розглянути «Роль 
культури в перехідний період формування нової економічної політики (на прикладі 
музичної культури Харкова)» [16]. Було репрезентовано «зріз» історичних етапів роз-
витку культури міста, що збіглися зі скасуванням кріпаччини (1861), революційними 
подіями 1917 року та розпадом СРСР (1991).

Попри необізнаність західних колег щодо географії України (багато з них дізна-
лися про існування Харкова лише на конференції в Барселоні), виступ викликав 
жвавий інтерес аудиторії. Доповідачка ж отримала грант Жана Моне на участь у 
наступній конференції «Європейська культура – 2015» [8], що відбувалася в Babes-
Bolyai University (рік заснування 1581) в Клуж-Напока (Румунія, 29.10–31.10, 2015). 
У форумі брали участь науковці з Австралії, Бельгії, Голландії, Данії, Ізраїлю, Іта-
лії, Молдови, Португалії, Румунії, Саудівської Аравії, Сенегалу, Словенії, Туреччи-
ни, Угорщини, України, Франції.

На 17 секціях науковці обговорювали значний діапазон назрілих проблем, вирі-
шення яких могло б істотно вплинути на укріплення Європейського Союзу. За слова-
ми професора Енріке Бануса, конференція, що розпочалася в минулому столітті як 
«пригода і виклик», стала місцем зустрічі багатьох дослідників, зацікавлених у при-
верненні уваги до культури як основи Європи. У колі інтересів науковців були питан-
ня культурної політики та менеджменту в сфері культури, європейської та глобальної 
комунікації, аудіовізуальних зв’язків, історії європейської культури, університетської 
освіти в контексті міжкультурної взаємодії тощо.

У доповіді «Міжкультурні взаємодії як фактор формування музичної культури 
Харкова» [9] насамперед наголошено на важливій ролі пролонгованості інтернаціо-
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нальних зв’язків для розвитку концертного життя та професійної музичної освіти в 
українському місті. Було наведено найвизначніші імена діячів, які активно сприяли 
розвитку академічного музичного мистецтва в Харкові, що на початку ХХ ст. пере-
бував серед найзначущіших музичних центрів, у чому є чимала заслуга західноєвро-
пейських фахівців. Плідні творчі контакти з Західною Європою, розірвані 1917 року, 
лише частково компенсував культурний обмін між країнами після підняття Залізної 
завіси, проте його навряд чи можна назвати повноцінним, скоріше – дозованим і по-
літизованим, а тому й малоефективним. 

Багатостраждальній Європі присвятили свої студії у споріднених галузях мис-
тецтва немало науковців. Зокрема, у дослідженні «Пікассо як Кафка живопису» 
червоною ниткою означено основну рису, що об’єднувала творчість обох видатних 
маестро, – життя, складене з уламків, картина руйнування. Як зазначав професор, 
доктор Аміхуд Джиєад з Університету Хайфи (Prof. Dr. Amihud Giiead – University 
of Haifa), світ Кафки, дивним чином представлений у «Герніці» Пікассо, символізує 
дисгармонію, безвихідність і втрату будь-якої надії для Європи.

Оптимістичнішою була доповідь професора Олени Абрудан (Babes-Bolyai 
University). Характеризуючи постмодерністську естетичну парадигму як конгломерат 
високого мистецтва і поп-культури, як невгамовне прагнення художників до новизни, 
вона сфокусувала свою увагу на Street art. Саме ця сфера творчості, для реалізації 
якої потрібні публічні простір і адаптація візуальних творів у форматі, дозволяє, на 
її думку, залучити аудиторію, яку не охоплено традиційними виставками.

При обговоренні цієї теми стало доречним нагадати про аналогічну проблему – 
розширення аудиторії концертів серйозної музики, що виникла в Харкові на зламі 
ХІХ–ХХ ст. Одним із дієвих факторів її вирішення була організація викладачем Му-
зичного училища Ф. Кучерою літніх симфонічних вечорів (1898–1910), до програм 
яких поряд із симфоніями входили опуси більш легкі для сприйняття малопідгото-
ваного слухача – попурі на відомі теми з опер та оперет, увертюри тощо. Ініціатива 
виявилася настільки ефективною, що симфонічні концерти на пленері відбувались аж 
до 1941 року. Учасники конференції були вражені рівнем музичної культури Харкова 
і висловили готовність почути докладнішу інформацію про еволюцію цього процесу. 

Якщо на форумах ЄС наукова тематика обіймала широкий спектр проблем куль-
тури в різних сферах суспільної діяльності, то Міжнародна конференція в Інституті 
музикології Лейпцизького університету (23.10–25.10.2014) була присвячена «вузькій» 
темі: «Рецепція творчості Бетховена в Центральній та Східній Європі». 26 доповідей 
учених з Австрії, Німеччини, Словенії, Білорусі, Польщі, Росії, Румунії, Словаччи-
ни, Угорщини, України, Чехії – охопили різні аспекти життя і творчості віденського 
класика, побутування його музики в концертному просторі Європи та об’єктивну па-
нораму рецепції доробку Бетховена в широкому історичному діапазоні. 

Професор Гельмут Лоос (Лейпциг) у доповіді «Бетховен та ідея прогресу» розгля-
нув творчість композитора як утілення його власних філософських узагальнень про 
розвиток світосприйняття людини, її безперервного прагнення до самовдосконалення. 
Професор Клаус-Петер Кох (Бергіш-Гладбах, Німеччина) зробив спробу системати-
зувати взаємини класика зі сходом Європи. Кожен із дослідників характеризував 
рецепцію спадщини Бетховена у своїй країні чи місті, наголошуючи на специфіці 
сприйняття музики композитора в різні історичні періоди. З цього склалася мак-
симально інформативна картина обізнаності з творчістю митця та її популярності в 
різних регіонах Європи. Так, рецепцію музики Бетховена у Шенберґа й у віденській 
школі досліджував П. Андрашке (Перхтольдсдорф, Австрія), у Варшаві та Гдан-
ську – І. Понятовська, Д. Попінігіс та Є. М. Михалак, у німецькому та чеському 
музичному житті Оломоуця – Л. Крупкова (Чехія). Сприйняття спадку Бетховена у 
Братиславі впродовж значного історичного періоду (1833–1918) відтворила Я. Лен-
говд. Л. Вікаріус (Будапешт) вивчав проблему еволюції рецепції творчості композито-
ра – «Від “Бетховена і угорців” до “Угорського Бетховена”: до сприйняття Бетховена 
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Б. Бартоком». Роль ідеологічних впливів на рецепцію музики Бетховена в Румунії, 
що було актуальним для цієї країни, проаналізувала Ф. Попа (Бухарест). 

Учасники конференції простежували концертне і сценічне життя певних творів кла-
сика на теренах музичної Європи. Зокрема, М. Коканович-Маркович (Сербія) озна-
йомила аудиторію з результатами свого дослідження «Історія сприйняття Бетховена 
в Новім Саді та Белграді ХІХ століття: Джованка Стойкович та фортепіанні сонати 
Бетховена»; Д. Голебіовська відтворила рецепцію струнних квартетів Бетховена в му-
зичному житті Польщі ХІХ ст., віддзеркалену в тогочасних періодичних виданнях. По-
становки «“Фіделіо” Бетховена у Вроцлавській опері до та після Другої світової війни» 
порівняв А. Воланський; про непросту сценічну долю цієї опери в своїй країні: «“Фіде-
ліо” в Росії – нескінченний шлях до визнання» розповів В. Гуревич (Санкт-Петербург).

Рецепцію творчості Бетховена в Україні було висвітлено в доповідях: О. Зіньке-
вич – «Бетховен у концертному житті Києва (XIX ст.)», яка ретельно проаналізувала 
виконання творів класика в межах діяльності відділення IРМТ в 1864–1918 роках; 
Л. Кияновської (Львів), котра виступила з «Літературними роздумами про музику 
Бетховена в українській культурі XIX–XX століть» та О. Кононовою. Мета остан-
ньої доповіді – «Творчість Бетховена в музичній культурі Харкова» [5] полягала в 
репрезентації сприйняття доробку Бетховена в контексті еволюції музичного Харкова 
протягом майже двох століть. Знаменно, що саме напередодні конференції у Лейпцизі 
відбувся черговий Міжнародний фестиваль «Харківські асамблеї», присвячений твор-
чості Бетховена, могутнім завершальним акордом якого стало блискуче виконання 
Дев’ятої симфонії (диригент В. Плоскіна). Отже, з’явилася можливість продемонстру-
вати кадри заключного концерту на презентації доповіді, що справило гідне враження 
на аудиторію, як і сам процес рецепції та освоєння спадщини Бетховена харків’янами, 
які поступово відкривали для себе всю глибину значення музики композитора у бага-
тогранних взаємозв’язках з навколишнім світом і з кожною людиною особисто.

Виступ на західноєвропейському форумі «Art without borders?», організованому 
Гельсінським університетом мистецтв і Центром освітніх досліджень та академічного 
розвитку в мистецтві (CERADA), відбувся в жовтні 2016 року (19.10–22.10; Фінлян-
дія). Тематика конференції, що розкрила перед її учасниками перспективу співпраці, 
охоплювала такі питання: розширення нових знань і комплексне розкриття потен-
ціалу мистецтва: «Інтервенційне дослідження фінської комплексної школи» (A. Ан-
сіо, С. Хоуні, Т. Ліндстрем, П. Сеппала); використання індивідуального і колектив-
ного досвіду в музичній освіті: «Взаємодія індивідуального і колективного досвіду 
в процесі становлення і розвитку музичної культури Харкова» (О. Кононова) [15]; 
зв’язок мистецтва з іншими дисциплінами: «Справжня міждисциплінарна інтегра-
ція: перетин кордонів між мистецтвом і економікою в освіті з управління мистецтвом» 
(Х. Йоханссон, A. Лахтін, Т. Ояла); «Перетин територій: розробка основи для між-
дисциплінарної практики навчання в аспірантурі» (Е. Філдсенд-Данкс); проблеми 
імпровізації, творчості та інновацій, а також напруженості у співвідношенні між 
традиційними і сучасними практиками: «Зима нашого невдоволення: інноваційні 
творчі практики і подолання дисциплінарних кордонів» (Л. Вонг, К. Толон); перео-
смислення парадигми мети у сфері мистецтва – поняття якості, підприємництва, 
впливу й активності: «Сучасна музика: зміна парадигми. Перетинаючи кордони в 
мистецтві» (Р. Парті, П. Турпейнен); «Сила руйнування культури» (Х. Брак); «Му-
зична освіта без кордонів: чи може системне мислення змінити фінську базову освіту 
в галузі мистецтва?» (С. Векева, В. Вестерлунд) тощо. 

У цій конференції (як і в Белградській, а також на форумах «Європейська куль-
тура») взяли участь досвідчені вчені разом з аспірантами та магістрами, причому, 
на спільних засіданнях (окрім пленарних та заключних). Значну увагу в Гельсінкі 
було приділено шкільній музичній освіті – її фінські фахівці обговорювали так само 
натхненно, як і педагоги загальноосвітньої школи, що є найкращою в світі завдяки 
повазі до всіх, свободі та рівноправності вчителів і учнів, незалежно від віку, соціаль-
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ного стану чи національності. Головною метою музичного навчання малюків постає 
пробудження в них зацікавленості та любові до музичного мистецтва, здобуття по-
зитивного досвіду, що створює передумови для захоплення музикою в старшому віці. 
Одним з дієвих чинників музичного виховання є збереження та розвиток національ-
ного фінського фольклору. Показово: в Академії Сібеліуса є лише два факультети – 
«Класичної музики» та «Джазу і народної музики».

Історія Академії Сібеліуса, що входить до складу Університету мистецтв, має бага-
то спільного з Харківським національним університетом мистецтв імені І. П. Котля-
ревського (ХНУМ), попередник якого – Музичне училище, реорганізоване в Консер-
ваторію (1917), було засноване лише на рік пізніше (1883), ніж Гельсінський музичний 
інститут (перша назва Академії). У 2013 році фінський виш набув офіційного статусу 
Університету мистецтв, до його складу увійшли також Театральна академія та Ака-
демія витончених мистецтв. Харківський інститут мистецтв, створений на основі Кон-
серваторії й об’єднаний з Театральним інститутом (1963), здобув статус університету 
2004 року, а згодом став Національним (2011). Під егідою обох вишів працюють та-
кож музичні школи 2. І фінський, і український університети мають давню історію та 
визначні заслуги перед європейською культурою. Однак резонанс діяльності одного з 
найавторитетніших музичних вишів України, на жаль, значно менший, ніж популяр-
ність Академії Сібеліуса. 

З метою хоча б частково заповнити інформаційну прогалину, у доповіді про взає-
модію індивідуального й колективного досвіду, що розглянуто як один з необхідних і 
дієвих факторів розвитку музичної культури Харкова, було зроблено наголос на його 
результативності, заснованій на професійних традиціях. Саме з поняттям «традиція» 
співвідноситься інтеграція вкладів творчої діяльності видатних особистостей, які сто-
яли біля джерел вокальної та інструментальної виконавських шкіл і передали власні 
досвід і методу викладання кожному зі своїх студентів. Відгукуючись на виступ, 
модераторка секції щиро й впевнено промовила: «Yes, Kharkiv has a strong musical 
culture!», що вкотре продемонструвало актуальність і запотребованість цієї наукової 
тематики далеко поза межами України. 

Зацікавленими і продуктивними були обговорення доповідей на зарубіжних сим-
позіумах, що виявили давні культурні зв’язки та започаткували нові творчі контакти 
між Харковом і західноєвропейськими країнами. Стратегічною ціллю кожного ви-
ступу на конференціях слід вважати привернення уваги західних колег до особли-
востей формування музичної культури Харкова як справді європейського міста, яке 
заслуговує на всесвітнє визнання і популярність. Актуальна проблематика форумів 
стимулювала розгляд багатьох історичних фактів у несподіваних наукових ракурсах, 
що по-новому розкривало ті чи інші важливі події, ступінь різноманітних впливів на 
розвиток музичного Харкова. Завдяки конференціям, з’явилися відповідні публікації 
в Іспанії, Німеччині, Румунії, Сербії, Фінляндії, які розширили інформативне поле 
читачів англомовних наукових видань [див., зокрема: 6; 7; 10; 14]. 

На завершення своєрідного звіту про науково-просвітницьку працю низько схиляю 
голову перед Учителем за його мудре наставництво, цінні поради, стимулювання до-
слідницької діяльності в галузі музичної культури України, без чого б не відбулися 
відповідальні виступи перед прискіпливою незнайомою аудиторію, публікації в зару-
біжних виданнях, обмін науковою інформацією і досвідом з іноземними колегами, без 
чого важко було б осягнути та гідно оцінити понад двохсотлітню еволюцію музичної 
освіти в Харкові [2], найяскравіші приклади якої є підтвердженням актуального ло-
зунгу: «Art without borders»!

1 Енріке Банус – координатор усіх конференцій «Європейська культура».
2 У Харкові – Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат (ХССМШ-і).
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SUMMARY

The study of the evolution of Kharkiv music culture, coupled with the identifying of many cru-
cial factors, international creative ties that contributed to its development, attracts attention of not 
only Ukrainian but also the West European audience. It is confirmed by the authoress speeches at 
the international forums, in particular, at the 14th World Congress of the Musical Research Socie-
ty at the Institute of Musicology of the University of Leipzig – ‘Traditions and Prospects of Urban 
Musical Culture’ (2008). 500 scientists have exchanged information on the features of musical 
culture formation in European cities. By the report ‘Under the Aegis of the University: Kharkov 
Music Culture in the First Half of the 19th Century’ the authoress has acquainted the audience 
with the multi-year activity of Ivan Witkowski, a student of J. Haydn, and Theodor Schultz, a for-
mer accompanist of the Gewandhaus Orchestra under the baton of F. Mendelssohn-Bartholdy, at 
Kharkiv University. The teachers of music classes have created a student orchestra. The repertoire 
includes classical works, performed regularly in open concerts. It has intensified the artistic life of 
the city significantly and become an important step on the path to professional musical education.

Participation in the 16th Pedagogical Forum of Performing Arts at the Faculty of Music of 
Belgrade University of Arts (2013) within the framework of the theme ‘Sociological Aspects of 
Pedagogy and Performance in Scenic Arts’ has made it possible to propose a presentation on actu-
alisation of the traditions of Kharkiv music culture. The activities of Slatin’s branch of the Music 
Society (1871–1917), the artistic traditions founded in it and developed in Kharkiv and Belgrade 
are in the focus of the polylogue of representatives of various scientific schools and cultures. The 
sons of I. Slatin, who has emigrated to Yugoslavia after 1917, organize a popular piano trio ‘Sla-
tin’, study at a music school. The eldest son Illia has proved himself as a conductor in the opera 
houses of Ljubljana, Belgrade, led the Radio orchestra, the Glinka choir. The exchange of informa-
tion on the fruitful activities of the Slatins’ family has revealed long-standing creative ties between 
European countries, expanding the horizons for further development of a relevant topic.

At the opening of the 12th International Conference ‘European Culture 2013’, held at the In-
ternational University of Catalonia (Barcelona, Spain), the Director of the Institute Carlemany 
d’Estudis Europeos of the Universitat Internacional de Catalunya, Professor E. Banus in the 
report ‘25 years of European Culture Conferences’ has taken a retrospective look at the stages 
of the fruitful way of the forum. 225 speakers from 40 countries of Europe, Asia, Western Hemi-
sphere have raised urgent problems of European identity, public space, cultural and social aspects 
of European integration, cultural heritage, formation of urban culture. Speeches, sometimes of 
a propaganda-journalistic nature, have been addressed to government officials as a reminder of 
their responsibility for the national culture preservation. So, the academic interests of Professor 
D. G. Martin (Universidad Pontificia de Salamanca, Spain) are focused on a unique symphonic 
organ created by the outstanding French master A. Cavaillй-Coll and require both study and ur-
gent restoration, which did not find support of officials from the culture. In the report ‘The Role 
of Culture in the Transition Period of the New Economic Policy Formation (on the Example of 
Kharkiv Music Culture)’ a ‘slice’ of its historical stages determined by social and political cata-
clysms – the abolition of serfdom (1861), the revolutionary events of 1917 and the collapse of the 
USSR (1991) are revealed.

The speaker has received a grant from Jean Monet to participate in the next conference ‘Eu-
ropean Culture – 2015’, held at Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca, Romania) and hosted 
researchers from 20 countries. In 17 sections a wide range of topical problems has been discussed. 
Their solution is aimed at the strengthening of the European Union, drawing attention to culture 
as the basis of Europe. The researchers’ interests include issues of cultural policy and management 
in the field of culture, European and global communication, audiovisual relations, the history of 
European culture, university education in the context of intercultural interaction. The authoress 
of the report ‘Interculturality as a Factor of Music Culture Formation in Kharkiv’ has emphasized 
the importance of the international relations prolongation for the development of concert life and 
professional music education. The names of prominent national figures and foreigners who have 
contributed actively to the rise of academic musical art in Kharkiv at the beginning of the twenti-
eth century are given. Loss of regular creative contacts with Western Europe after 1917 has caused 
the deprivation of the city musical diversity. Many scholars have devoted their studies in related 
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fields of art to long-suffering Europe. So, in the report of A. Giiead (University of Haifa) ‘Picasso 
as the Kafka of Painting’, the main features uniting the works of both maestros include: a life 
made up of fragments, a picture of destruction, symbolizing disharmony, hopelessness and loss of 
any hope for Europe of those years.

At the International Conference in the Institute of Musicology of the University of Leipzig, the 
theme ‘Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa’ (2014) 26 participants from the respective 
regions have submitted a panoramic view of Beethoven’s heritage in the wide historical range. 
H. Loos (Leipzig) in his report ‘Beethoven and the Idea of Progress’ has considered the work of 
the composer as the embodiment of his own philosophical generalizations about the development 
of a person’s worldview. K.-P. Koch (Bergisch Gladbach) has made an attempt to systematize 
the relations of the classic with the East of Europe. The perception of Beethoven’s heritage in 
Bratislava in 1833–1918 is recreated by J. Lengowd; the performances of Beethoven’s Fidelio at 
the Wroclaw Opera before and after World War II are compared by A. Volansky; difficult scenic 
fate of this opera in his country – ‘Fidelio in Russia – an Endless Path to Recognition’ is described 
by V. Gurevich (St. Petersburg). The reception of Beethoven’s work in Ukraine is covered by 
E. Zinkevich – ‘Beethoven in the Concert Life of Kyiv (19th Century)’, L. Kyianovska (Lviv) – 
«Literary Reflections on the Music of Beethoven in Ukrainian Culture of the 19th – 20th Centu-
ries’ and O. Kononova – ‘Beethoven’s Creativity in the Musical Culture of Kharkov’.

The theme of the conference ‘Art without Borders?’, organized by Helsinki University of Arts 
and the Centre for Educational Research and Academic Development in the Arts (Finland, 2016) 
has opened the prospects of cooperation to its participants. Important issues are raised, such as the 
expansion of new knowledge and the comprehensive revelation of the potential of art: ‘An Inter-
ventional Study of the Finnish Integrated School’ (A. Annecy, S. Honey and others); the relation-
ship of art with other disciplines: ‘Crossing Territories: Developing the Basis for Interdisciplinary 
Practice of Postgraduate Studies’ (E. Fieldsend-Danks); problems of improvisation, creativity and 
innovation: ‘Winter of Our Discontent: Innovative Creative Practices and Overcoming Discipli-
nary Boundaries’ (L. Wong, K. Tolon); reinterpretation of the goal paradigm in the field of art: 
‘Contemporary Music: a Paradigm Shift. Crossing Borders in Art’ (R. Parti, P. Turpeinen); the 
use of individual and collective experience in musical education: ‘The Interaction of Individual 
and Collective Expertise in the Formation and Development of the Musical Culture of Kharkov’ 
(O. Kononova). In the last report the effectiveness of this interaction, supported by high results of 
performing schools of Ivan Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, whose achievements 
have long crossed the borders of Ukraine is emphasized.

Keywords: Mykola Hordiychuk, musical culture of Kharkiv, traditions and innovations, indi-
vidual and collective experience, university education, international relations, scientific conference.IM
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УДК 78.082.1:78.071.1(477)″313″ Олег Польовий  
(Одеса)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАМЕРНОЇ СИМФОНІЇ  
У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  

(до проблеми художнього втілення авторського задуму)

У статті розглянуто жанрово-стильові особливості сучасної української камерної симфонії 
в аспекті художнього втілення композиторського задуму, музичний аналіз значною мірою 
орієнтовано на власну композиторську творчість автора. 

Ключові слова: камерна симфонія, камерний симфонізм, жанр, жанрова семантика, ком-
позиторський задум, авторський задум, музичний твір, художня реалізація, афористичність 
висловлювання.

The article considers genre and stylistic features of modern Ukrainian chamber symphonies in 
terms of the artistic implementation of a composer’s conception; musical analysis is largely focused 
on the author’s own pieces of music.

Keywords: chamber symphony, chamber symphonism, genre, genre semantics, composer’s con-
ception, author’s idea, piece of music, artistic implementation, utterance’s aphorism.

У сучасній творчості українських композиторів камерна симфонія представлена 
доволі широко: її жанрове розмаїття відбиває множинність оригінальних індивіду-
ально-авторських рішень. Часто саме камерні жанри стають своєрідним «полем екс-
периментів» для композитора, для його пошуків в області образної змістовності і 
драматургічної концепції музичного твору, музичної мови і виразних можливостей 
інструментальних, а також і вокальних тембрів. Активне звернення композиторів до 
камерної симфонії в сучасній практиці вкотре підтверджує актуальність цієї теми, 
оскільки значущість цього жанру в просторі української академічної музики і його 
статусність як найбільш індивідуалізованого вираження творчої особистості компози-
тора очевидна. У цьому сенсі фактор композиторського задуму набуває дуже істотної 
ролі для розуміння тієї чи іншої форми камерної симфонії, оскільки установка авто-
ра музичного твору на художнє втілення свого задуму визначає «відбір» конкретних 
жанрових і стильових прийомів, які є «інструментом» реалізації творчої ідеї.

Метою статті є розгляд жанрово-стильових особливостей сучасної української ка-
мерної симфонії в аспекті художнього втілення композиторського задуму.

Методологія дослідження складається на підставі комплексного підходу до явищ 
музичної культури, в якому спеціальними методами є музично-культурологічний, сис-
темний і аналітичний.

Наукова новизна дослідження зумовлена спеціальним аспектом розгляду сучасних 
зразків камерної симфонії українських композиторів, в якому категорія композитор-
ського задуму виокремлюється як стилістичний фактор музичного твору. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання еволюції камерно-інструментальної 
музики та камернізації симфонічного жанру розглядалися в працях Б. Асаф’єва, 
М. Арановського, Н. Савицької, Н. Симакової, Г. Конькової, О. Зінкевич та ін., 
в яких висвітлювалися різноманітні аспекти формування загальної стилістики ка-
мерної симфонії – жанрові, стильові та соціокультурні. Але ж питання художнього 
втілення авторського композиторського задуму як того фактора, що визначає жанро-
во-стильову своєрідність музичного твору, в означених дослідженнях не порушувало-
ся. Цього аспекту музикознавці торкаються у спеціальних монографічних досліджен-
нях творчості того чи іншого композитора (див. публікації О. Зінкевич, О. Дейчук, 
Н. Дійнецької, дисертацію О. Колісник [3]). 
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Основний матеріал. Сьогодні можна стверджувати, що камерна симфонія – уста-
лене явище в музичному мистецтві України, але ж воно  перебуває в динамічному 
стані формування своєї жанрової специфіки, а також у процесі вивчення музикознав-
ством і музичною культурологією. Як відомо, загальним тенденціям камернізації сим-
фонічного жанру сприяли такі фактори розвитку європейського музичного мистецтва, 
як відродження неокласицизму в 1950–1960-х роках та виникнення у ХХ ст. нових 
систем композиторської техніки (додекафонії, пуантилізму, серіальності, сонористи-
ки). Зазначені відкриття у світі професійної музичної творчості стимулювали появу 
нових та оригінальних авторських концепцій симфонічного жанру, його «технічних» 
і художніх можливостей. На думку музикознавців, з появою нових технік композиції 
кардинально змінюється композиторський погляд на усі параметри музичної вираз-
ності та загальні показники жанрової моделі симфонії. Так, О. Колісник у своєму 
дисертаційному дослідженні [3, с. 156] перераховує ті «загальні місця», що склада-
ють жанрові характеристики камерної симфонії: «довільний відступ, індивідуалізова-
не трактування або відмова від сонатної форми у межах камерної симфонії, а тому – 
зростання значення три-, двочастинних або вільних наскрізних побудов. Загально 
прийнятим стає прагнення до відмови від типових форм і створення індивідуальної 
структури, компактності форми, у якій часто відсутність розробки робить зайвим 
додаткове розгортання. Часто замість гомофонічної форми із притаманною для неї 
поетапністю драматургічного розвитку використовується поліфонічна, у якій при-
сутня одночасність подій. Другою загальною тенденцією, що спостерігається у роз-
витку жанру камерної симфонії, є обмеження, скорочення інструментального складу, 
оскільки поліфонічна тканина потребує розрідженого звукового простору. Часто вжи-
ваним стає ансамбль солюючих інструментів, кількість яких є нестабільною і може 
варіюватися, відображаючи тенденцію індивідуалізації всіх рівнів структури твору» 
[3, с. 51]. 

Українська камерна симфонія починала свій шлях у 1960–1970-х роках від до-
сить оригінальних інструментальних творів І. Шамо (Перша симфонія для струнних, 
Третя симфонія «Пам’яті героїв Великої Вітчизняної війни» для струнних, «Симфо-
нієтта-концерт»), А. Штогаренка (Друга симфонія «Пам’яті товариша»), В. Бібіка 
(Четверта симфонія), І. Карабіца (Третя симфонія), А. Філіпенка (Симфонія для 
струнних). Важливим етапом розвитку камерної симфонії в українській музиці стали 
камерні симфонії Є. Станковича, які, орієнтуючись на стилістику неокласицизму, вті-
лювали ідею концертності як ту, що визначала оригінальність творчого задуму ком-
позитора (симфонії Є. Станковича написані для будь-якого інструменту з оркестром 
чи камерним складом). У творчому доробку В. Сильвестрова також присутній подіб-
ний жанрово-стильовий принцип («Метамузика» для фортепіано з оркестром), але 
індивідуально трактований відповідно до авторської концепції музичного мистецтва. 
На сучасному етапі камерна симфонія представлена у творчості багатьох українських 
композиторів (В. Рунчака, Г. Гаврилець, Ю. Гомельської та ін.). 

Як зауважує О. Гужва: «У пору зрілості, вже у XX ст., українська симфонія на-
буває глибини філософських узагальнень і вбирає в себе певні риси кіномистецтва, 
жанру роману. Все більше починає вона сприйматись як тип художнього мислення, 
що спонукає оновлення усіх засобів виразності, котрі відповідають новому характеру 
відношень між свідомістю митця і світом» [2, с. 25]. Той характер відношень, про які 
йдеться в наведеній цитаті, завжди втілюється в індивідуальній природі компози-
торського задуму, авторській концепції музичного твору. І тому особливості того чи 
іншого зразка камерного симфонізму, його глибинний сенс потрібно шукати у творчих 
установках композитора, якими він керується у процесі написання музики. 

Як відомо, композиторська творчість укладається в доволі ясну і логічну схему, 
яка відображатиме нерозривний зв’язок між життєвим досвідом композитора, його 
музичним мисленням і виконавською практикою, що забезпечує повну реалізацію 
композиторського задуму. Дослідники відмічають, що логіка музичного мислення 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



153    

композитора включає два рівні: конструктивний і образно-асоціативний. Ці два рівні 
представлені в музичному творі в органічній єдності. Образна логіка, конкретизована 
в музично-виразних засобах твору, у цьому випадку може бути співвіднесена з ком-
позиторським задумом. 

Формування і втілення композиторського задуму становлять процес композитор-
ської творчості, процес створення музичного твору. Наукові теоретичні уявлення про 
творчий процес створення музичного твору спираються на цілком логічні закономір-
ності взаємодії творчої уяви композитора і технічного боку його втілення. Цю вза-
ємодію традиційно розуміють як процес об’єктивізації художніх образів у музичному 
мистецтві: «В структурі музичного твору завжди міститься естетичне “повідомлення”, 
що реалізується в зовнішніх формальних ознаках» [4, с. 10].

Примітне, що композиторський задум як центральне явище музично-творчої діяль-
ності є вихідною точкою більшості теоретичних концепцій жанру і стилю в музиці, 
музичного мислення, музичної композиції і музичного сприйняття. Це пов’язано з 
тим, що саме творча установка композитора викликає до життя ті чи інші варіанти ор-
ганізації музичного матеріалу, той чи інший жанр, до якого звертається композитор, 
ті чи інші стильові параметри музичного твору. У кожній з фундаментальних праць 
Л. Мазеля, М. Арановського, Є. Назайкинского, ідея художньої реалізації у музич-
ному творі і в художній логіці задуму композитора присутня завжди, і є в деякому 
роді відправним пунктом побудови теоретичної концепції.

У контексті наших міркувань особливо важливим є той аспект формування і твор-
чої реалізації композиторського задуму, який пов’язаний з жанровим вибором автора. 
Адже жанр симфонії має свій, що складався протягом історичної еволюції, універ-
сальний зміст (жанрова семантика), яким активно «користуються» композитори ось 
уже кілька століть. Змістовно-смислова оснащеність симфонії є найбільш явною, ви-
димою стороною реалізації композиторського задуму, яка втілює художню ідею безлі-
чі музичних творів, смислове ядро самих різних індивідуально-авторських концепцій 
(які завжди про «великі» та «вічні» питання людського життя). При цьому важливим 
моментом є усвідомлення того факту, що творча воля композитора в позитивному 
сенсі «обмежена» законами жанру, жанровими нормативами, які відповідають (або не 
відповідають) композиторському задуму. З цього приводу Е. Назайкинський відзна-
чав, що «...як би художник ні розсовував кордону їх (жанрів) можливостей, він не 
вільний змінювати саму основу, як не вільний і змінити докорінно свій індивідуаль-
ний стиль» [5, с. 6].

Відмічаємо, що жанрові межі камерної симфонії нині є досить розмитими і мобіль-
ними, радше мова йде про жанрову ідею камерного симфонізму, що формує худож-
ній принцип афористичності висловлювання. Ця творча установка стає доволі плід-
ною для композиторських пошуків та індивідуально-стилістичних рішень. Саме тому 
творчий інтерес сучасних композиторів до камерної симфонії не згасає з плином часу, 
і сучасні досліди демонструють оригінальність творчих трактувань ідеї камерності в 
симфонічній музиці.

Прикладом сучасних інтерпретацій камерного симфонізму українськими компо-
зиторами може слугувати Камерна симфонія на вірші о. Іоанна Богомила («Перед-
світанкова»), автора публікації, що являє жанровий варіант симфонії, створений під 
впливом сюїти (за класифікацією М. Арановського [1, с. 180]. У двох частинах цього 
твору жанрово-структурні ознаки сюїти досить виражені, але ж вони є підлеглими 
до композиторського задуму, що долає сюїтність, об’єднуючи цикл у єдине симфоніч-
не ціле. 

Якщо симфонія втрачає драматургічну єдність окремих частин, вона набуває 
типових рис сюїтності, у той час як сюїта з ознаками такої єдності наближається 
до симфонічної концепції. Як зауважує О. Колісник: «У опозиції сюїта-симфонія 
відображені полярні тенденції у інтерпретації багаточастинного циклу за принци-
пом дискретність – внутрішньо подолана дискретність при збереженні її зовнішніх 
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ознак» [3, с. 52]. Отже, симфонічність – передусім семантичне явище, яке реалізуєть-
ся на різних рівнях художнього задуму композитора. 

Дві частини симфонії на тексти о. І. Богомила («На білому човні» і «У світовій 
ночі») утворюють єдину драматургічну концепцію, пов’язану з утіленням релігійної 
ідеї любові й молитви як вищих християнських чеснот. Їх об’єднує загальний настрій 
і емоційний тонус молитовного стану, що пояснює відсутність образного і тематичного 
контрасту, що посилюється також і прийомом attacca і загальною тональністю d-moll. 
До того ж наскрізними є тембри арфи і дзвони, які символізують образ храму і загаль-
не релігійне наповнення змісту твору. У цьому ж ключі варто розглядати і вокальний 
компонент симфонії: тембри низького (баритон) і високого голосів (тенор) уособлюють 
голоси священика і диякона, а хор чується як голос парафіян. Молитва як основна 
ідея текстів о. І. Богомила визначила і мелодійну специфіку вокальних і хорових 
партій, у яких відсутні великі скачки й інтонаційна напруга: вони не потрібні, тому 
що, коли ми слухаємо проповідь і присутні на богослужінні, ми занурюємося в за-
спокоєний стан, позбавлений яскравих емоцій. І цей стан є надзвичайно актуальним 
для сучасної людини, у динамічному ритмі життя якої часто втрачається сакральний 
вимір людського буття. Саме тому, на думку дослідників, у музиці «у значній мірі ви-
користовується медитативна форма вислову, що призвело до кристалізації нового для 
української симфонічної традиції типу “драматургії роздумів”» [6, с. 9].

Таким чином, темброва семантика і загальний тон авторського висловлювання, за-
кладені в образній текстовій основі музики, зумовлюють драматургічну єдність дво-
частинного циклу і надають композиції жанрових рис симфонії. У цьому ж напрямі 
працює й загальна ідея композиторського задуму, що пов’язана з музичним утіленням 
«великого» змісту, оскільки мова йде про загальнолюдські питання гармонії буття і 
діалогу Земного й Небесного. Принцип «великого в малому», показовий для камерної 
музики, тут з’явився визначальним для авторської концепції.

Подібна компактність музичної форми багато в чому відповідає установкам сучас-
ного слухача: нині часто в концертних залах можна спостерігати «втому» слухачів 
під час виконання великих музичних творів (4–5 частин на 40 хв.). Також має місце й 
ідея «відкритого фіналу» камерної симфонії, деяка «відкритість» її змістовного сенсу 
і структури: себто можливість створення циклу камерних симфоній, в основі якого 
загальна текстова основа, або загальна ідея.

Мінімізація структурна зумовила й мінімізацію виконавського складу симфонії: 
у нього включені провідні інструменти дерев’яної групи (гобой, кларнет, фагот), удар-
ні (литаври, дзвони і тарілка зі стукалками), а також струнні. Струнна група чіт-
ко диференційована в функціональному плані (перші та другі скрипки грають arco, 
а контрабас, віолончель і альт виконують роль другорядну, вони грають pizz), а та-
кож в інтонаційно-семантичному. Так, у першій частині симфонії першим і другим 
скрипкам доручено «слізний» тематизм: «стогони» – перші скрипки, а «плач» – другі 
скрипки (за принципом музичного тематизму і художньої образності «Lachrymose» 
Моцарта в «Реквіємі»). Струнні до того ж уособлюють світ земний, людський (вони 
«ставлять запитання» з землі), а тембр гобоя символізує мир вишній (він «дає відпо-
відь» з неба).

У такому ж діалозі перебувають дзвони і вокалісти, які в ході розвитку музичного 
матеріалу незмінно доповнюють, договорюють одне одного за принципом «питання-
відповідь». Результатом такої концепції камерного звукового простору є створення 
ансамблевого поєднання тембрів, тембрового багатоголосся, озвучує поетичний текст 
і відсутність фактурного типу «мелодія-акомпанемент» у чистому його вигляді.

Якщо ж говорити про глибинний сенс цього твору, то він, безумовно, звернений 
до духовних основ людського життя. Саме цей сенс закладений у поетичному тексті 
о. І. Богомила і позначений за допомогою образів-символів, які репрезентують хрис-
тиянську релігію і європейську культуру. Серед таких: імена Шопена і Чайковсько-
го – великих представників європейського музичного романтизму; Голгофа, Серафи-
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ми, Божа Матір – провідні біблійні образи; Свічка Мінне – символ вищої безумовної 
любові. Тріумфальна арка – символ перемоги; Лоенгрін і Ельза – персонажі оперного 
шедевра Вагнера та середньовічного німецького епосу, що уособлюють містичний сенс 
християнства. Творчий імпульс створення музичного твору виходив зі смислового 
багатства поетичного джерела, яке втілило в життя музичну відповідь на поставлені 
в тексті питання духовного життя людини. І цей фактор, на думку сучасних до-
слідників, часто був імпульсом пошуку нових творчих музичних концепцій: «Лише 
органічний зв’язок жанру симфонії з усіма формами духовної культури забезпечував 
її оновлення та поступовий відхід від застиглих стереотипів», – відмічає О. Гуж-
ва [2, с. 26]. Позначена новизна творчого розуміння жанрової природи камерного 
симфонізму притаманна більшості зразкам сучасної композиторської творчості, які 
представлені камерними симфоніями провідних українських авторів – Є. Станкови-
ча, В. Сильвестрова, В. Рунчака, О. Козаренка, Г. Гаврилець, В. Польової, К. Цеп-
коленко, автора цієї статті.

Висновки. Камерна симфонія є актуальним жанром для сучасних українських 
композиторів в силу своєї жанрової специфіки, перш за все, принципової «розмитос-
ті» жанрових норм. Цей фактор стимулює творчий інтерес до жанрових можливостей 
камерної симфонії і творчі пошуки в області структурних і музично-виражальних 
можливостей. Індивідуальні жанрові рішення зумовлені особливостями композитор-
ського задуму, який виступає найважливішим фактором процесу еволюції камерної 
симфонії та формування її жанрового розмаїття. Композиторський задум у цьому 
сенсі стає формою втілення взаємовідносин композитора, з одного боку, з жанровою 
традицією, з другого, – із сучасним світом. Жанрова семантика симфонії своєю чер-
гою виступає вихідною ланкою логіки формування композиторського задуму, яка так 
чи інакше спрямовуватиметься на художню реалізацію «великого» змісту в формі 
афористичного висловлювання. 
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SUMMARY

The purpose of the article is to consider the genre and stylistic features of modern Ukrainian 
chamber symphonies in terms of the artistic implementation of a composer’s conception. The 
methodology of this study is compiled based on an integrated approach to phenomena of musical 
culture, whose special methods are musical-culturological, systemic, and analytical. The scientific 
novelty of the study is determined by a special aspect of considering modern samples of chamber 
symphonies by Ukrainian composers, in which the category of composer’s conception stands out as 
a stylistic factor of a piece of music. Conclusions. The chamber symphony is a relevant genre for 
modern Ukrainian composers due to its genre specificity, primarily the fundamental fuzziness of 
genre standards. This factor stimulates a creative interest in the genre potential of chamber sym-
phony, as well as creative search in the field of structural and music-and-expression possibilities. 
Individual genre solutions are determined by peculiarities of a composer’s intent, which is the most 
important factor both in the evolutional process of chamber symphony and in its genre diversity’s 
formation. In this sense, a composer’s conception becomes a form of implementing a composer’s 
relationships, on the one hand, with a genre tradition, and on the other, with the modern world. 
Symphony’s genre semantics, in return, acts as the initial link in the logic of a composer’s concept 
formation, which (logic), one way or the other, will be aimed at the artistic implementation of 
a great content in the form of an aphoristic utterance.

Keywords: chamber symphony, chamber symphonism, genre, genre semantics, composer’s con-
ception, author’s idea, piece of music, artistic implementation, utterance’s aphorism.IM
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УДК 791.31:782.6(477) Тетяна Журавльова  
(Київ)

ОПЕРА «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» МИКОЛИ ЛИСЕНКА 
НА УКРАЇНСЬКОМУ ЕКРАНІ:  
основні проблеми інтерпретації  *

У статті розглянуто дві екранізації опери українського композитора М. Лисенка «Наталка 
Полтавка». Опера, створена за однойменною музичною п’єсою І. Котляревського, презентує 
не лише музичну культуру України, а й вітчизняне мистецтво в цілому. Довгі роки життя 
цього твору на професійній, академічній, оперній сцені й в аматорських колективах доводять 
стійкість та актуальність мотивів і характерів, які лягли в його основу.

Акцентовано увагу на питанні міжмистецької взаємодії, на узгодженості естетичних за-
конів різних мистецтв – музичного театру й кінематографа. Інтерпретація оперного твору в 
кінематографічний відбулася на підставі мелодраматичної основи – в обох екранізаціях збе-
режено жанрову домінанту фабули.

Ключові слова: опера «Наталка Полтавка», М. Лисенко, інтерпретація, кіномистецтво, 
екранізація, мелодрама. 

Two screen versions of the opera Natalka Poltavka by Ukrainian composer M. Lysenko are 
considered in the article. The opera is created according to Ivan Kotliarevskyi musical play of the 
same name. Both musical culture of Ukraine and also national art in general are reflected. Stur-
diness and relevance of the motifs and characters, that have formed its basis, are shown by long 
years of the work stage life at the professional, academic opera stage as well as in amateur groups. 

Attention is paid to the issues of interartistic interaction, the coherence of aesthetic rules of 
various arts – musical theatre and the cinema. An interpretation of the opera work into the cin-
ematographic one has taken place on the reason of melodramatic basis. The genre dominant of the 
plot is preserved in both screen versions. 

Keywords: opera Natalka Poltavka, Mykola Lysenko, interpretation, cinematography, screen 
version, melodrama.

Екранізована спадщина вітчизняного оперного мистецтва виявляє історичні тради-
ції нашої художньої культури, адже феномен української опери полягає у зверненні до 
особливостей національного менталітету, архетипів, що є його основою. Звернення до 
попередньої практики українських режисерів щодо створення такого явища, як фільм-
опера актуалізує унікальність української культури, її спроможність зберігати свої 
духовні та мистецькі засади у глобалізованому світі. Вітчизняний екран сьогодні по-
кликаний висвітлювати й популяризувати мистецькі традиції, а також осмислювати їх. 

Опера «Наталка Полтавка» М. Лисенка, створена за однойменною музичною п’єсою 
І. Котляревського, презентує не лише музичну культуру України, а й вітчизняне мис-
тецтво загалом. Довгі роки життя цього твору не лише на професійній, академічній, 
оперній сцені доводять стійкість та актуальність мотивів і характерів, які лягли в її 
основу. Сама героїня давно вже стала чи не символом української жінки – вольової, 
упевненої в собі, проте й здатної на жертовні вчинки. Її відмова вийти за багатія пе-
ред самим вінчанням засвідчує силу характеру, сміливість цієї дівчини та здатність 
пручатися обставинам. «Наталку Полтавку» нині ставлять у невеликих прифронто-
вих містечках України, і вистава, попри брак необхідного сценічного оснащення, че-
рез технічну неможливість відтворити виставу в належному оркестровому й хоровому 
оформленні, отримує овації глядача. 

* Робота виконана в рамках програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів на-
укових досліджень» (КПКВК 6541230).
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Екранізовані версії цієї опери акцентують увагу на проблемі інтерпретації оперно-
го мистецтва в українській екранній культурі. Створений за принципами інтермеді-
альності – перекодування, умовно кажучи, повідомлення одного мистецтва арсеналом 
виражальних засобів іншого виду мистецтва, новий твір урізноманітнює палітру ви-
ражальних засобів екрана, а також дає підстави для створення у своєму текстовому 
полі нових смислів. Саме останнє є ознакою сучасного мистецтва, яке живиться не 
стільки пошуком нових форм виразності, скільки компіляцією вже існуючих або кон-
цептуальним переосмисленням усталених у культурі змістів. 

Композитор в оперній виставі створює музичний текст на основі лібрето, саме 
музика є засобом відтворення драматичної дії. Поняття «музика» в цьому розумінні 
нерозривно пов’язане з вокальним мистецтвом, адже на синтезі вокальної й інстру-
ментальної музики побудована сценічна дія в опері. У драматичній виставі дія може 
бути підсилена, підкреслена музикою, проте сама музика безпосередньо не створює 
драматургії. Лише в музичному театрі, яким є опера, драма у прямому сенсі пишеться 
музикою. Коли персонаж чи група персонажів виконують вокальні партії, вони не 
співають, а доносять до глядача певні смисли сценічної дії (внутрішньої чи зовніш-
ньої, залежно від змісту сцени). 

У мистецтві кінематографа музиці, як правило, відведена допоміжна функція. 
В узгодженості виражальних засобів оперного мистецтва й мистецтва кіно, співісну-
ванні їхніх художніх умовностей, у пошуках стильової єдності кінцевого екранного 
твору і полягає складність оперної екранізації. 

Що стосується сюжетики оперного спектаклю, то система подій в опері, їхня міфо-
логізована умовність, гостра інтрига, відсутність зайвих побутових подробиць, як пра-
вило, чіткий розподіл на позитивних і негативних персонажів уподібнює цей музичний 
жанр до жанру мелодрами в літературі, театрі та екранних мистецтвах. Адже відомо, 
що жанр мелодрами експонує сюжети з «неодмінно емоційною основою, <...> де персо-
нажі потрапляють у ситуації, які неминуче породжують нагнітання почуттів. <...> Ха-
рактерно, що мелодраматичними сюжетними темами будуть випадки різкого порушення 
звичного зв’язку побутових явищ» [1, c. 31]. Висока емоційність як основа драматургії 
оперної вистави є наслідком генетичної спорідненості оперного мистецтва і жанру мело-
драми. Як відомо, поняття «мелодрама» буквально означає «драма з музикою, музична 
драма, драма, яка проспівується» (від грец. мелос – мелодія, пісня і драма – дія). 
У такому розумінні слово «мелодрама» вживалося в Італії, у ХVII–ХVIII ст., як сино-
нім одного із жанрів оперного мистецтва. Ще на межі ХVI–ХVII ст. набула поширення 
drama per musica (музична драма), яку ще називали favola in musica (музична казка), 
а згодом й opera in musica (музичний твір). «Народжена тугою за деякою естетичною 
утопією <…> ця ідея, здавалося, була приречена залишитися елітарним артефактом» 
[5, с. 141]. Проте опера стала явищем, яке відповідало потребі в емоційному перебіль-
шенні людських переживань і водночас у їхньому логічному впорядкуванні в межах ху-
дожнього світосприйняття. Оперні реформи у європейському театрі XVIII ст. остаточно 
відокремили власне оперу (оперу seria, серйозну, піднесену, побудовану переважно на 
класицистичних французьких трагедіях) від музичного театру, і мелодрамами почали 
називати виключно драматичні вистави, але з мелодекламацією, яка супроводжувалася 
музикою, або ж пантоміму з діалогами та музичним супроводом.

Опера «Наталка Полтавка» містить у своїй основі питомо мелодраматичний кон-
флікт – у яскравих сюжетних формах нам явлено протистояння інтересів бідної ді-
вчини Наталки та її матері, яка, разом з місцевим багатієм, наполягає на шлюбному 
альянсі. Фабула опери, емоційний градус багатьох сцен, цікаві ліричні та комічні пер-
сонажі спонукали кінорежисерів до екранного втілення цього твору. Можемо сказати, 
що інтерпретація оперного твору в кінематографічний відбулася на підставі жанрової 
основи самої історії. 

Проте інтерпретація опери в нове художнє явище становить основну проблему 
оперної екранізації. Тому й досі цей жанр уважається доволі суперечливим і недо-
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статньо дослідженим. Під час екранної постановки опери певні зміни неминуче торка-
ються не тільки її зовнішньої сторони, але й тонкої чуттєвої сфери – сфери змісту [4, 
с. 70]. Імплементація художніх прийомів одного мистецтва в інше неодмінно впливає 
на стильову, формальну єдність новоутвореного тексту. Зміст, у широкому розумінні 
цього поняття, піддаючись інтерпретації, або втрачає первинні смисли, або ж набу-
ває нові. Кінематографічні відтворення опер переважно демонструють кордони обох 
мистецтв – опери й кінематографа, що свідчить про відсутність художнього синтезу 
в жанрі фільму-опери.

Розглянемо екранізації «Наталки Полтавки» з метою дослідити діалог мистецтв, 
вдалі чи програшні моменти у спробі органічного поєднання художніх прийомів опе-
ри й кіно.

Стрічка режисера І. Кавалерідзе, знята 1936 року, вважається першою українською 
кінооперою (за оперою М. Лисенка). Режисер наголошував, що фільм «Наталка Пол-
тавка» був зроблений з явним наміром зберегти історичну театральну традицію в її 
постановці: «…ортодокси кінематографії не погодяться зі мною багато в чому. І, прав-
да, переводячи на кіномову п’єсу “Наталка Полтавка”, я думав більше про збережен-
ня тієї “Наталки Полтавки”, яка увійшла в кров і плоть широких мас, про фіксацію 
тих образів, які вже знайомі глядачеві і над створенням яких любовно трудилась 
ціла плеяда кращих українських акторів від Соленика, Щепкіна, Кропивницького, 
Садовського, Саксаганського до акторів сьогоднішнього дня – акторів, які, йдучи за 
традиціями своїх великих попередників, що вже зійшли зі сцени, внесли і своє нове й 
краще...» [2, с. 18]. Переслідуючи просвітницьку мету, «кіноглядач переживатиме на 
цей раз “Наталку Полтавку” так, як він її переживає в хорошому театрі, режисер усе 
ж усвідомлював, що створює у першу чергу кінематографічний твір, перевага в якому 
надається візуальному відтворенню драматургії п’єси. 

Екран, на відміну від оперної сцени, передбачає натуральність, життєву досто-
вірність акторської гри, тому в кіноопері до артиста висуваються інші вимоги, ніж у 
музичній виставі. Фізіологія академічного співу змушує виконавця зберігати пере-
важно статику: жести, міміка і пластика співака спрямовані на досягнення кращого 
співу» [3, с. 119]. Кіноекран, звісно, не нівелює рівень вокальної майстерності ар-
тиста, та, усе ж, повноцінне відчуття всіх тембральних нюансів людського голосу 
можливе лише за умови безпосередньої комунікації артиста і слухача. Не забуваємо 
і про інструментальну, оркестрову, складову оперної вистави, яка є одним з основних 
компонентів виразності цього музичного жанру і найповніше розкриває свої есте-
тичні властивості також у сприйнятті «наживо». Як і будь-яке сценічне видовище, 
опера характерна оригінальністю кожної вистави, неповторністю тієї атмосфери, яка 
створюється засобами театральної та музичної виразності саме в той час, коли триває 
дія. Кінофільм, навпаки, зберігає свою естетичну сталість незалежно від кількості  
копій. 

Перші кадри картини починаються арією Наталки «Віють вітри, віють буйні…», 
яку вона співає на самоті, біля криниці. Аби надати динаміки цій сцені, в оперній 
постановці всі, три, куплети пісні артистка співає, змінюючи мізансцени (за логікою 
освоєння театрального простору). В екранному ж варіанті такого ефекту можна до-
сягнути зміною планів і ракурсів зйомки. У стрічці І. Кавалерідзе, коли в ліричній 
композиції дівчина передає свою тугу за коханим на тлі мальовничого пейзажу, ми 
спостерігаємо фігуру незграбного чоловічка, який іде на звук Наталчиного голосу, 
і контрастує з тим персонажем, про якого співає героїня. Вочевидь не лише комедій-
ного ефекту прагнув досягнути режисер. Музичній драмі І. Котляревського властиві 
ознаки водевілю, комічної опери, вертепу та мелодрами. Образ Возного додає ситуації 
з можливим одруженням з молодою дівчиною особливого драматизму, зумовленого як 
комедійнім, так, майже, і трагедійним конфліктом. Класична мелодрама, як аналог 
сумного водевілю, уможливлює підсилення драматизму через категорію іронічного. 
Кінематограф, у цьому випадку, завдяки своїм виражальним засобам, зокрема поєд-
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нанню в одній сцені різних смислових навантажень, здатен повніше розкрити зміст 
сцени, яка є експозицією твору та значною мірою акцентує його ідею. 

За законами жанру мелодрами глядач співчуває Наталці, переживає разом з нею 
ввесь процес її душевних мук: від спротиву вийти заміж за пана до погодження на 
життя з нелюбом. У стрічці, правда, скорочені сцени діалогу Наталчиної матері, 
Терпилихи, і Наталки, які розкривають стосунки матері й доньки. Розпач Терпи-
лихи, картання, сумління подані у стрічці суто кінематографічним способом: стара 
мовчки, з понуреною головою, сидить біля хати в той час, як ми чуємо Наталчин 
спів: «Чого ж вода каламутна, чи не хвиля збила…». В оперному мистецтві, як уже 
зазначалося, музика й вокальне виконання є інструментом дії, тож спів часто вико-
нує функцію внутрішнього монологу героя, а не виконання пісні як такої. Зазначена 
сцена в кіно, ймовірно, мала на меті поєднати оперну і кінематографічну образності: 
Терпилиха чує не спів Наталки після їхньої нелегкої розмови, який лунає з хати, а її  
ридання. 

Появі в кадрі Петра, коханого парубка Наталки, також передує його спів, причому 
арія «Сонце низенько…» може сприйматися і як власне пісня, і як характеристика 
душевних переживань героя. Ще до появи середнього плану цієї дійової особи ми вже 
уявляємо його ліричний настрій, можемо ідентифікувати його молодий вік та факту-
ру. Під час звучання співу в цій сцені кадри мальовничої природи перемежовані із 
загальним планом іншого героя – односельця Наталки, Миколи, який відпочиває в 
полі і, ймовірно, чує голос невідомого чоловіка. Знову ж можемо говорити про нама-
гання режисера підлаштувати умовність оперного мистецтва під «реалізм» кіно, коли 
спів має сприйматися лише як пісня.

Пластичний простір цієї стрічки, її предметний світ вибудувані в суто реаліс-
тичній манері, з намаганням відтворити дійсність у максимально адекватних фор-
мах. Велика кількість натурних зйомок справляє враження, що глядач перебуває у 
справжньому українському селі, відчуває його колорит, ідилічну гармонію людини 
й природи. І. Кавалерідзе мислив як скульптор і живописець, тому візуальний ряд 
фільму підкорений художній умовності оперного мистецтва – усе, що ми бачимо, має 
дещо ідеальні, естетизовані форми.

Документальне фіксування довколишнього світу, напевно, зруйнувало б художню 
цілісність картини, її жанрову належність, як це нерідко трапляється з екранізаці-
єю класики, а оперної й поготів. Опера налаштовує на піднесеність, непобутовість 
сприйняття. Манера акторської гри у фільмі-опері також має бути мотивованою тими 
завданнями, які ставить режисер. У стрічці І. Кавалерідзе акторська виразність є 
збалансованою між вимогами академічного співу і психофізичним інструментарієм ар-
тиста драми. Зокрема, за актрису К. Осмяловську (Наталка) у стрічці співає відома 
оперна співачка М. Литвиненко-Вольгемут. Аби досягти високих регістрів чи більш 
потужного звучання голосу, артистка, яка виконує цю партію на сцені, має добрати 
повітря, її постава потребує певних зручностей для діафрагми тощо. У кіноверсії 
опери технічний момент звукоутворення та звуковедення відходить на другий план, 
підкорюючись драматургії сцени, тож цілком логічно, що Наталка, у розпачі, немов 
знесилена, сідає за стіл і кладе голову на руки в той час, коли голосом співачка пере-
дає цей момент високими нотами.

Режисер намагався не зламати класичної основи п’єси, хоча зрозуміло, що у стріч-
ку, яка триває трохи більше години, важко вмістити весь текстовий матеріал, тому 
довелося скорочувати деякі сцени, особливо хорові. Засоби монтажу звуку й дії пер-
сонажа, ритм компонування зорового матеріалу, зіставлення музичного образу одного 
персонажа з візуальним образом іншого переконують у суто кінематографічному ви-
рішенні музичних і сценічних умовностей. 

Утім, фінальну сцену кінорежисер прочитав інакше, аніж її зазвичай вирішува-
ли постановники оперної вистави, адже було змінено характер головного конфлікту, 
а тому і спосіб, у який його було вичерпано. Головний антагоніст у п’єсі І. Котлярев-
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ського, місцевий багатій Возний, у фіналі перетворюється на позитивного персонажа: 
відмовляється від молодої красуні Наталки і сприяє єднанню закоханих. Фільм де-
монструє якщо не протилежну версію вирішення ситуації, то принаймні переконливі-
шу, враховуючи гротескну основу цього персонажа. Тут Возний демонструє свою лас-
ку й доброту не стільки через внутрішні, глибоко приховані, чесноти, скільки через 
те, що п’яний, як чіп. Його комічна сутність у цій сцені досягає свого максимуму, що 
й сприяє позитивній розв’язці. 

Розгляньмо сцену сватання у другій екранізації опери «Наталка Полтавка», яку 
було знято 1978 року режисером Р. Юхименком на Українській студії телевізійних 
фільмів. Так само образ Возного було піддано певній корекції. У самій опері герой 
щиро висловлює свої побажання добра і щастя Наталці й Петру. А в цій екранізації 
суперечка між Возним і Петром за Наталку вирішується матір’ю Наталки – Терпи-
лихою: після погроз багатія на адресу Петра і самої Наталки жінка, немов наперекір 
пану, благословляє закоханих. У такій інтерпретації головного конфлікту – не між 
двома женихами, а між Терпилихою, з одного боку, та Петром і Наталкою, з друго-
го, – Возному відведене другорядне значення. Зовнішній колорит цього комічного 
персонажа, його кумедна лексика у стрічці (яскраво представлена актором Л. Перфі-
ловим) із самого початку налаштовують глядача на думку, що молода дівчина пов’яже 
своє життя з більш достойним героєм. Тобто Возний – не перепона на шляху до щас-
тя. Значно складніше переконати матір Наталки в безглуздості цього альянсу. 

Наталка Полтавка є тим персонажем, реакції якого на зовнішні обставини «ру-
хають» сюжет. У виконанні Н. Сумської цей образ динамічніший, переконливіший, 
аніж у попередній кіноверсії опери. Героїня представлена не лише в моменти страж-
дань і розпачу, її характер спрямований на спротив обставинам. Єдине, чому не може 
протистояти Наталка, це намірам власної матері. Актриса Н. Наум відрізняється, на 
перший погляд, доволі ліричним трактуванням образу Терпилихи, вона не змушує 
доньку підкоритися своїй волі, лише вмовляння змогли переконати доволі норовливу 
Наталчину вдачу. 

В екранізації І. Кавалерідзе матір Наталки – це доволі сурова, уже немолода жін-
ка. Вона небагатослівна, її репліки настільки лаконічні, що у фільмі не звучить жод-
на вокальна партія цього персонажа. У телесерії 1978 року Терпилиха потрактована 
доволі неоднозначно: після вмовлянь Наталки жінка, здавалося, уже майже готова 
була відмовитися від ідеї пошлюбити доньку з Возним, надто після арії «Чи ж я тобі, 
дочка, добра не бажаю» (ліричне сопрано В. Любимової). Терпилиха йде на хитрощі 
й згадує про Петра, який уже чотири роки не дає про себе звістки, що остаточно пере-
конує Наталку підкоритися долі. Ми спостерігаємо суто мелодраматичний сюжетний 
прийом – жертовність Наталки заради любові до матері. 

Образ Петра також цілком мелодраматичний. На перший погляд, він дещо но-
мінальний – ідеальний герой, який покірно сприймає обставини, і його функція в 
розвитку сюжету обмежена статусом Наталчиного коханого. Його зовнішня, сюжетна 
пасивність контрастує в цій історії з динамікою руху Наталки до власного щастя. 
Проте ключовий момент у розв’язці переконує нас у тому, що Петро – доволі сильна 
особистість, його намір відступитися від Наталки – не поступка Возному чи Терпили-
сі, а вчинок шляхетної людини. На думку авторки статті, сутність цього персонажа 
найбільш повно виявлена саме в кіноверсії і саме у стрічці І. Кавалерідзе. У п’єсі 
невелика кількість сцен, де б цей персонаж зміг проявити свою любов до Наталки аж 
до самозречення (про стосунки між ними дізнаємося лише з їхніх слів та висловів 
інших персонажів), лише наприкінці він умовляє Наталку підкоритися волі матері, 
полюбити свого нареченого і віддає їй усе, що заробив у наймах. 

Аби не знівелювати внутрішню дію, яка є більш вагомою характеристикою пер-
сонажа, ніж його слова, сценічне вирішення цього моменту вимагає особливого ху-
дожнього втілення. Зазвичай подібні сцени в художньому просторі оперної вистави 
представлені музичним матеріалом, а надто аріями (дуже часто це легко впізнавані 
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вокальні номери, які є візитівкою опери). У «Наталці Полтавці» М. Лисенка цьому 
сюжетному моменту в драматургії опери не надано такого важливого значення, тому 
все змістове навантаження лягає на акторські здібності виконавця цієї ролі. Петро 
(М. Платонов) у стрічці І. Кавалерідзе реплікою «Прощай! Шануй матір нашу, люби 
свого судженого, а за мене одправ панахиду» вподібнює цього персонажа до роман-
тичних героїв українських народних пісень чи балад, які помирали з туги за коха-
ними, його репліки розважливі та неквапливі. Наталку і Петра було знято середнім 
планом, сторонніх персонажів, які б могли розпорошити увагу глядача, знизити дра-
матизм (навіть трагізм) ситуації, у кадрі не було. Нерідко оперні вистави трактують 
цю, майже фінальну, сцену в суто оперетковому стилі, адже на авансцені наявні до-
волі гротескові персонажі (Возний і Виборний).

У кольоровому телефільмі, довшому за хронометражем, присутні майже всі хоро-
ві сцени цієї опери. Проте їхня наявність подекуди не досить мотивована сюжетно, 
а також візуальний простір фільму, знятий на натурі, пручається умовності поста-
новочних хореографічних і вокальних номерів. Уже мовилося про доволі гармонійне 
поєднання пластичного образу стрічки І. Кавалерідзе з вимогами оперного мистецтва. 
Кольоровий телевізійний фільм 1978 року унаочнив відсутність синтезу між твором 
для перегляду на телебаченні й оперним мистецтвом. Доволі часто такі постановки, 
навіть за наявності чіткої драматургії, уподібнювалися суто телевізійному жанру – 
фільму-концерту або ж фільму-вистави. Зйомки в музеях-скансенах характерні пев-
ною штучністю предметного світу фільму, ввесь побутовий антураж у необжитому 
художньому полі стрічки контрастує з наміром режисера достовірно відтворити події 
першоджерела. Тим більш невиправданими видаються переходи акторів зі звичайних 
розмовних діалогів чи монологів на вокальне виконання в одній сцені, які в опері 
мають природний вигляд.

Світова, зокрема європейська, практика взаємодії екрана й опери розмаїтіша у 
своїх формах. Наділені більшою творчої свободою, тамтешні режисери вбачали в 
оперному творі не стільки опертя для творчого задуму, скільки привід для реалізації 
на екрані нових мистецьких смислів. Саме останнє є ознакою модерного мистецтва, 
яке живиться як пошуком нових форм виразності, так і компіляцією вже існуючих 
або концептуальним переосмисленням усталених у культурі змістів. 

Приміром, знаний шведський режисер І. Бергман інтерпретував оперу «Чарівна 
флейта» (1975), здавалося б, доволі традиційним способом – на плівку було перене-
сено оперну виставу. Проте таке режисерське вирішення є оригінальним художнім 
прийомом, який поєднує дві умовності – оперне мистецтво («світ» театрального дій-
ства, яке розігрується на сцені, де є актори і глядачі, декорації, чудернацькі костюми, 
глядацька зала та залаштунковий простір) і суто кінематографічну умовність (адже 
події, які відбуваються, зняті на кіноплівку). Якоїсь миті ці «реальності» немовби 
міняються місцями, і актори, які вдають персонажів, починають жити їхнім життям. 
Глядач оперної вистави і глядач перед кіноекраном поринають у захопливий перебіг 
подій та починають співчувати героям. І. Бергман запропонував глядачеві своєрідну 
гру в здогадки – ми дивимося оперу на екрані чи фільм із залученням театральної 
естетики. Жанр фільму-опери в цій стрічці розкриває перед глядачами таємничий 
світ, у якому одночасно відбувається дія вистави, і вирує життя акторів за лаштунка-
ми театру. Ця лінія є моментом відсторонення від основної дії, дозволяє поглянути в 
таємничий світ закулісся і повідомляє всьому твору довірливість інтонації. Протягом 
усієї дії глядач спостерігає карколомні перипетії та перепони на шляху закоханих до 
щастя. Не в останню чергу, саме через структурований під мелодраму сюжет (І. Берг-
ман дещо змінив смислові акценти опери В.-А. Моцарта), цей фільм мав неабиякий 
успіх не лише в поціновувачів опери, а й серед масового, телевізійного глядача (стріч-
ку поло знято для показу на шведському телебаченні).

Враховуючи художній досвід знаних режисерів (І. Бергман, Ф. Дзефіреллі, 
Ф. Розі тощо), які продемонстрували вдалі приклади естетичного діалогу оперного 
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мистецтва і кінематографа українськими кіномитцями, варто було б звернути увагу на 
цю форму екранного мистецтва.

Сучасні аудіовізуальні можливості у сфері екранних мистецтв дають усі підстави 
сподіватися на нові пошуки українських режисерів у справі поєднання художніх 
можливостей опери і кіно. Досягнення українського оперного мистецтва, таким чи-
ном, підтвердили б свою естетичну цінність у більш популярних мистецьких формах.
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SUMMARY

Two screen versions of the opera Natalka Poltavka by Ukrainian composer M. Lysenko are 
considered in the article. The opera is created according to Ivan Kotliarevskyi musical play of the 
same name. Both musical culture of Ukraine and also national art in general are reflected. The 
screened heritage of Ukrainian opera art reveals historical traditions of our artistic culture, since 
the Ukrainian opera phenomenon lies in the appealing to peculiarities of the national mentality, 
archetypes that form its principles.

Attention is paid to the issues of interartistic interaction, the coherence of aesthetic rules of 
various arts – musical theatre and the cinema. An interpretation of the opera work into the cine-
matographic one has taken place on the reason of melodramatic basis. The genre dominant of the 
plot is preserved in both screen versions.

The film directed by Ivan Kavaleridze has been shot in 1936 and is considered as the first 
Ukrainian film opera. The director emphasizes that the film Natalka Poltavka has been created 
with a clear intention to preserve the historical theatrical tradition in its production. Although 
the plastic space of this black-and-white film is conveyed in a realistic manner, being abundant in 
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photography on location and landscapes, everything is subordinated to the opera artistic conven-
tionality and has somewhat aestheticized and ideal forms.

The television interpretation of this opera in 1978 yields to the screen version in a visual solu-
tion. Its world of subjects is too inclined to a naturalistic rendering of the Ukrainian countryside 
everyday life. The conventionality of opera resists such a combination, which finally likens an 
opera film to another genre – a concert film.

Acting is considered to be a strong side of the mentioned film. Dramatic artists, both celebri-
ties (Nataliya Naum and Lev Perfilov) and debutants (Nataliya Sumska) have coloured this film 
with their outstanding acting style. The characters created by them have caught the fancy of the 
audience for many years.

Appealing to the previous practice of Ukrainian directors concerning the creation of such a 
phenomenon as film-opera actualizes the originality of Ukrainian culture, as well as its ability to 
retain its spiritual and artistic principles in the globalized world.

The work is written within the programme Support of the Development of the Researches of  
Primary Importance.

Keywords: opera Natalka Poltavka, Mykola Lysenko, interpretation, cinematography, screen 
version, melodrama.
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УДК 792.82:792.071.2.027(477)″196/210″ Світлана Легка  
(Київ)

ОДНОАКТНИЙ БАЛЕТ ЯК ОДНА З ФОРМ  
РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Статтю присвячено вивченню особливостей творчого підходу українських балетмейстерів 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. до створення одноактних вистав як специфічної форми 
балетного спектаклю. У межах заявленої проблематики в публікації проаналізовано балет-
мейстерський доробок Генріха Майорова, Валерія Ковтуна, Анатолія Шекери, Віктора Яре-
менка, який став помітним явищем у сфері тогочасної класичної хореографії.

Ключові слова: український балетний театр, класичний танець, одноактний балет, експери-
ментальна хореографія.

The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of the creative approach of 
Ukrainian ballet masters of the second half of the 20th – the beginning of the 21st century to the 
creation of one-act plays as the specific form of the ballet performance. The ballet master achieve-
ments of Henrikh Mayorov, Valeriy Kovtun, Anatoliy Shekera, Viktor Yaremenko are analyzed in 
the paper within the stated problems. Their works have become a prominent phenomenon in the 
field of that time classical choreography.

Keywords: Ukrainian ballet theater, the classical dance, one-act ballet, experimental choreo-
graphy.

Від початку 1960-х років однією з важливих рис українського хореографічного 
театру стало захоплення його постановників специфічною формою вистави – одно-
актним спектаклем, який тривалий час залишався поза увагою радянських балет-
мейстерів. Наголосимо, що у 1930–1950-ті роки провідним жанром балетного театру 
СРСР вважався багатоактний балетно-драматичний спектакль, так звана хореодрама, 
що мала усталені риси композиційної побудови: літературне джерело як підґрунтя 
для створення балету, чітке розгортання дії, зрозуміла мотивація вчинків героїв, 
детально розроблені масові сцени тощо. Багатоактний спектакль цілковито позбавляв 
одноактну виставу можливостей для реалізації та розвитку, адже остання нібито по-
рушувала вкорінену традицію монументальності радянського мистецтва й «збіднюва-
ла» змістовність та ідейність балетних творів. 

Виникненню на радянській сцені малих хореографічних форм багато в чому спри-
яв час: закінчення сталінського періоду й настання «хрущовської відлиги», упро-
довж якої активізувалися творчі зв’язки між радянськими і зарубіжними майстрами 
балетної сцени, які привозили свої постановки на гастролі до СРСР (наприклад, 
у 1958 р. артисти балетної трупи Гранд-опера презентували на провідних сценах 
Москви і Ленінграда підбірку одноактних вистав у редакції С. Лифаря, серед яких 
були: «Варіації», «Сюїта в білому», «Дивертисмент», «Видіння», «Лицар і дівчи-
на» тощо) [3, с. 179–200]. Досвід зарубіжних митців сприяв значній популяризації 
одноактного балетного спектаклю. Мала хореографічна форма відкрила радянським 
балетмейстерам дорогу до експерименту, пошуку нових жанрів і виразних засобів в 
балеті. Актуальним стало звернення до хореографічного досвіду відомих попередни-
ків – Михайла Фокіна, Касьяна Голейзовського, Федіра Лопухова, Леоніда Якобсона 
та інших майстрів сцени.

Метою публікації є висвітлення особливостей творчого підходу українських балет-
мейстерів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. до створення одноактної вистави як 
специфічної форми балетного спектаклю, на прикладі мистецького доробку Г. Майо-
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рова, А. Шекери, В. Ковтуна, В. Яременка. Наголосимо, що проблематика не є новою, 
побічно вона висвітлювалася в монографіях і наукових розвідках вітчизняних та за-
рубіжних науковців, зокрема К. Бєлової [1], Н. Іванової-Георгієвської [2, с. 56–66], 
Р. Савченко [6, с. 143–149], Ю. Станішевського [7–8] та ін. 

Отже, поява у 1960-х роках на радянській сцені значної кількості одноактних 
хореографічних вистав стала певною формою творчого протесту митців проти уста-
леної структури багатоактних спектаклів, які переважно являли собою досить гро-
міздкі й помпезні видовища. Балетмейстери почали відмовлятися від хореографіч-
ної «багатослівності» й активно шукати власну творчий «мову», здатну «розповісти» 
про хвилюючі їх проблеми сучасності. Таким чином, тематика їх робіт насамперед 
була спрямована на розкриття духовного світу їхніх сучасників. Як слушно зазна-
чав вітчизняний балетознавець Ю. Станішевський, «в балетмейстерських шуканнях 
1960-х років домінуючим було прагнення знайти правильний шлях до художнього 
новаторства, правдивого хореографічного відтворення високих ідей, тем і образів, 
співзвучних сучасності» [7, с. 207]. 

Надзвичайно особистісна «інтонація» таких балетних творів вимагала особливої 
форми хореографічного викладу. І нею стала камерна постановка – мала форма з 
невеликою кількістю дійових осіб, кожна з яких подавалася балетмейстером немов 
у кіно – крупним планом. Варто додати, що авторам одноактних вистав було влас-
тиво звернення до невеликих симфонічних творів, інколи написаних без урахування 
специфіки балету. Мистецтвознавець К. Бєлова доволі слушно зазначала, що «опора 
на музичну, а не на сценарну драматургію з усією наочністю проявилася саме в од-
ноактних спектаклях, адже вони не вимагали обов’язкової фабули і тяжіли до мета-
форичності, умовності, символіки, і в кращих своїх зразках піднімалися до висоти 
хореографічних узагальнень» [1, с. 15].

На українській балетній сцені одним із перших балетмейстерів, який звернувся до 
форми одноактної вистави, був А. Шекера, який розпочав свій творчий шлях на сцені 
Львівського театру опери та балету ім. І. Франка (з 2000 р. – імені Соломії Крушель-
ницької). Учень відомого радянського балетмейстера, доктора мистецтвознавства – 
Ростислава Захарова (автора нового методу режисерської роботи в балеті), він при-
вніс в українську балетну культуру нові естетичні тенденції. У 1967 році у співпраці з 
хореографом М. Заславським А. Шекера створив на львівській сцені експерименталь-
ну трилогію «Досвітні огні», яка у своїй композиційній структурі містила три одно-
актних балети, лібрето яких спиралися на літературну творчість відомих українських 
письменників: «Відьма» (муз. В. Кирейка, за мотивами творчості Т. Шевченка), «До-
світні вогні» (муз. Л. Дичко, за Л. Українкою), «Каменярі» (муз. М. Скорика, за 
І. Франком) [7, с. 145]. Постановникам цілком вдалося створити оригінальне «про-
читання» музики сучасних українських композиторів і водночас розкрити засобами 
хореографії ідейний зміст творів майстрів вітчизняної літератури. Уже згадуваний 
театрознавець Ю. Станішевський відзначав, що «в поставлених А. Шекерою “Відьмі” 
й “Досвітних огнях” узагальнено-симфонічна танцювальна мова, пройнята «інтонаці-
ями» українського хореографічного фольклору, була драматично насиченою, психоло-
гічно виразною і пристрасно-експресивною» [8, с. 205].

Після переходу А. Шекери на сцену Київського державного академічного театру 
опери та балету ім. Т. Шевченка (далі – ДАТОБ ім. Т. Шевченка), хореограф про-
довжив свою експериментальну роботу і 1969 року поставив одноактний балет «Даф-
ніс і Хлоя» на музику М. Равеля. Робота хореографа не була зустріта однозначно 
позитивно. Низка рецензентів вважала, що балетмейстеру не вдалося повністю роз-
крити образний зміст музичної партитури; окрему критику викликало й хореогра-
фічне рішення вистави: з одного боку, – доволі оригінальне, з другого, – занадто 
 ілюстративне. 

Водночас із А. Шекерою над одноактною формою спектаклю працювали й інші 
українські балетмейстери. Відомим майстром, у творчості якого важливе місце посі-
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дав розвиток нових хореографічних форм, зокрема, одноактного балету та хореогра-
фічної мініатюри, став Г. Майоров. У 1973 році ним було поставлено одноактну балет-
ну виставу «Світанкова поема» на музику композитора В. Косенка, в якій органічно 
поєдналися «тенденції до використання внутрішніх і зовнішніх джерел збагачення 
класичного танцю, виражальних і зображальних елементів хореографічної образнос-
ті» [7, с. 221]. Основною темою балету стало протиборство Смерті й Кохання, пам’яті 
та забуття. Рецензенти відзначали, що балетмейстерові цілком вдалося передати дра-
матизм і водночас ліризм музичної партитури, розкрити оригінальними засобами хо-
реографії розвиток провідної героїко-романтичної теми балету «від її зародження в 
світлі тремтливих мрій до могутнього владного утвердження» [7, с. 222]. 

У 1975 році Г. Майоров закінчив роботу над одноактним балетом «Повернення» на 
музику Б. Лятошинського, що згодом увійшов до хореографічного триптиху «В ім’я 
життя» (у співпраці з А. Шекерою), присвяченому подіям Другої світової війни. Ві-
домо, що Г. Майоров побудував структуру балету таким чином, що кожній музичній 
темі спектаклю відповідав конкретний танцювальний образ, який так само розвивався 
за законами симфонізму, набуваючи поступового змістовного навантаження. Балет-
мейстер також зміг віднайти влучне пластичне втілення закладених композитором 
фольклорних музичних мотивів і побудувати на їх основі динамічну танцювальну 
дію. Авторитетний знавець вітчизняного балету Ю. Станішевський писав з цього при-
воду: «Глибоко відтворюючи у складних поліфонічних танцювальних композиціях 
образно-емоційний зміст масштабної симфонічної поеми, хореограф майже не запо-
зичував з фольклорної скарбниці конкретних рухів, інтонацій, намагаючись втілити 
місткий танцювальний образ, де фольклорні й етнографічні пластичні мотиви набули 
узагальнено-філософського змісту» [7, с. 225]. 

Як вже було наголошено, поряд з одноактною виставою Г. Майорова у триптиху 
«В ім’я життя» помітне місце посіли й одноактні спектаклі А. Шекери – «Балада про 
матір», в основу якої було покладено концерт для фортепіано з оркестром А. Што-
гаренка та «В ім’я життя» на музику фіналу П’ятої симфонії Д. Шостаковича. Так 
само як і Г. Майоров, А. Шекера продовжив роботу над пошуками спільної «мови» 
для класичної хореографії, українського народного танцю та сучасної пластики. Цен-
тральною героїнею «Балади про матір» стала жінка, через спогади якої на сцені від-
бувалася «розповідь» про події війни, підсилена пластичною «луною» кордебалету, 
який ще більше напружував її драматичну оповідь. Робота А. Шекери викликала 
одностайне схвалення критиків: «Продовжуючи пошуки органічного синтезу кла-
сичного танцю з національним хореографічним фольклором та інтонаціями сучасної 
пластики, <...> А. Шекера зумів передати народнопісенні, фольклорно-танцювальні 
інтонації музики в героїко-романтичних хореографічних композиціях, забарвлених 
елементами народного танцю» [7, с. 226]. 

На початку 1980-х років постановчі експерименти з одноактною виставою продо-
вжив відомий український балетмейстер В. Ковтун. У 1983 році на сцені Київського 
ДАТОБ ім. Т. Шевченка ним було представлено одноактні балети «Дует» і «Третя 
сюїта», поставлені на музику П. Чайковського. Основною тематикою першого з них 
стало спрямування людини до щастя, її пошуки прекрасного – як у зовнішньому, так 
і внутрішньому духовному світі. Театрознавець М. Кухарчук зазначав, що В. Ковтун 
«прагнув висловити думки, почуття, які хвилюють сучасника, показати його багатий 
і складний духовний світ» [5, с. 3]. Лейтмотивом другого балетного твору – «Третя 
сюїта» – стала розповідь про творця-художника, який шукає і нарешті знаходить 
бажану форму вираження. На думку одного з рецензентів вистави, виконаний немов 
на одному диханні, балет захоплював своєю блискучою віртуозністю, бездоганною 
чистотою форми, цілісністю й багатством асоціацій. «Головне для Ковтуна – віднайти 
співзвучність із сучасністю в самому класичному творі, не нав’язуючи йому зайвого. 
Але в той же час він використовує весь багатющий арсенал сучасної хореографії, і це 
дозволяє йому піднятися на новий щабель спілкування з класикою» [4, с. 3]. 
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У 1990-х роках, після здобуття Україною незалежності, розширилися й посили-
лися мистецькі контакти балетних колективів нашої держави із світовою, і зокрема 
європейською хореографічною спільнотою, залишилися в минулому радянські дирек-
тивні обмеження та заборони. Виникла творча необхідність в опануванні художнього 
досвіду зарубіжних балетмейстерів, передусім тих, які працювали в царині одноак-
тного балету. Засвоєнню нових мистецьких тенденцій сучасної західної танцювальної 
культури сприяло знайомство українських балетмейстерів з хореографічними творами 
Джорджа Баланчина, Сержа Лифаря, Джона Кранко, Вільяма Форсайта, Джона 
Ноймаєра, Іржі Кіліана, Ролана Петі, Мориса Бежара та інших майстрів театральної 
сцени. Великого значення набули постановки, створені зарубіжними балетмейстерами 
(Алексом Урсуляком, Йоргом Маннесом) на найбільших балетних сценах України. 
Як слушно зазначали мистецтвознавці, «все це суттєво активізувало пошуки україн-
ських хореографів, які, засвоюючи досягнення модерн-балету та різних течій постмо-
дерну, створювали власні вистави, пройняті бажанням оновити танцювальну лексику, 
збагатити її виразову палітру і традиційні пластичні структури» [7, с. 374–375].

На хвилі подібного творчого збудження на українській балетній сцені виникло 
нове ім’я хореографа, який активно реалізовував власний мистецький підхід до ство-
рення одноактних вистав. Ним став колишній соліст Київського ДАТОБ ім. Т. Шев-
ченка (з 1992 р. – Національна опера України) В. Яременко. У 2001 році він здійснив 
постановку одноактного балету «Шехеразада» на музику однойменної симфонічної 
сюїти М. Римського-Корсакова за мотивами арабського циклу казок «1001 ніч». Звер-
нення до хореографії М. Фокіна (уперше поставив цей спектакль у 1910 р. для га-
стролей трупи російських артистів на сцені Гранд-опера в Парижі) не було випадко-
вим. У 1993 році В. Яременко вперше виконав партію Раба у відновленому спектаклі 
М. Фокіна в постановці Андріса Лієпи у складі трупи Театру «Дягілєв-Центр» (кон-
сультантом проекту виступила внучка автора оригінальної версії вистави – Ісабель 
Фокіна, яка надала рідкісні відеоматеріали з фрагментами «Шехеразади»). Пере-
носячи на початку 2000-х років фокінську постановку на сцену Національної опери 
України, В. Яременко не став копіювати вже побачений ним спектакль, а створив 
власну оригінальну виставу, проте, дотримуючись першооснови хореографії великого 
майстра. Балетознавець Ю. Станішевський, який безпосередньо спостерігав за твор-
чим процесом, що розгортався під керівництвом В. Яременка, писав: «Симфонічна 
сюїта М. Римського-Корсакова оживала в монументальному симфонічному балетному 
полотні, де не було зайвих, суто ілюстративних епізодів, а кожна пластична деталь, 
танцювальний дует, ансамбль чи кордебалетна композиція підпорядковувалися роз-
виткові рельєфних, екзотичних, сповнених експресії музичних образів. Враховуючи 
неповторні індивідуальності провідних солістів, які готували головні ролі, балетмей-
стер винахідливо й переконливо створював їхні хореографічні партії» [7, с. 392].

У 2002 році В. Яременко представив київському глядачеві одноактний балет «Пе-
трушка» на музику І. Стравінського. Відомо, що вперше цей шедевр хореографії М. Фо-
кіна побачив світло софітів 1911 року в Парижі під час «Російських сезонів» Сергія 
Дягілєва. Проте балетна версія українського балетмейстера не була копією спектаклю 
його російського колеги й істотно відрізнялася від оригіналу. Приміром, на відміну 
від М. Фокіна, який переважно засобами пантоміми відобразив характер ярмаркового 
натовпу, В. Яременко створив справжні народні сцени, щільно насичені складними 
танцювальними партіями. «Його [Яременка. – С. Л.] трактовка “Петрушки” <...> дбай-
ливо зберігала сольні епізоди першоджерела і водночас по-новому, підкреслено танцю-
вально відтворювала численні масові пантомімічні картини <...>. Він вдало й органіч-
но поєднав поліфонічні масові композиції з сольними партіями головних персонажів, 
створених М. Фокіним, ніде не порушивши стильові особливості класичної постановки 
й демонструючи прекрасне розуміння музичної драматургії» [7, с. 395].

Отже, особливості творчого підходу українських балетмейстерів другої полови-
ни ХХ – початку ХХІ ст. до створення одноактних вистав полягали у наступному: 
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звернення до хореографічного досвіду відомих попередників; пошук власної творчої 
«мови», спрямованої на розкриття як історичних тем, так і проблем сучасності; ка-
мерний характер викладу хореографічного матеріалу, залучення до постановки міні-
мальної кількості танцівників; усталені часові межі для одноактної вистави – близько 
години; використання специфічної не балетної музики; тяжіння до метафоричнос-
ті, умовності, символіки та хореографічних узагальнень. Саме такий характер мали 
спектаклі провідних українських балетмейстерів Г. Майорова («Світанкова поема», 
«Повернення»), В. Ковтуна («Дует», «Третя сюїта»), А. Шекери («Відьма», «Досвітні 
огні», «Дафніс і Хлоя», «Балада про матір», «В ім’я життя») та В. Яременка («Шехе-
разада», «Петрушка»), у яких провідне місце посіли творчі спрямування щодо збага-
чення й осучаснення «мови» класичного танцю, з одного боку, засобами танцюваль-
ного фольклору, з другого, – досягненнями різних течій постмодерну.
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SUMMARY

Peculiarities of the creative approach of the Ukrainian ballet masters of the second half of the 
20th – the beginning of the 21st century to the creation of one-act performances include: use of 
the choreographic experience of famous predecessors; search for own creative ‘language’ aimed at 
the description of both historical themes and problems of the contemporaneity; chamber nature of 
the presentation of the choreographic material, the involvement of a minimum number of dancers 
to the staging; fixed time limits for one-act play, that is almost an hour; possibility to use specific 
non-ballet music; attraction to metaphoricity, conventionality, symbolism and choreographic gene-
ralizations.

This is exactly the nature of the one-act plays of the famous Ukrainian ballet master A. Sheke-
ra. The choreographer has created an original ‘reading’ of music of both modern Ukrainian and 
European composers, revealed successfully the ideological content of ballet performances, especial-
ly those written on literary sources, through choreography. These are such works, as ‘The Witch’, 
‘Dawn Lights’, ‘Daphnis and Chloe’, ‘The Ballad on Mother’, ‘In the Name of Life’.

The ballet master H. Maiorov also has managed to find new plastic sources of classical dance 
enrichment thanks to the original expressive and imaginative elements of the choreographic image-
ry in the one-act performances ’The Dawn Poem’ and ‘The Return’. He has proved able to find 
successfully the necessary plastic embodiment for the folklore musical motives, projected by the 
composer and to develop the dynamic dance action on their base.

Stage experiments with one-act ballet have been performed by the famous Ukrainian ballet 
master V. Kovtun. In the choreographic plays ‘Duet’ and ‘The Third Suite’ he has addressed first 
of all to the thematics of the person search for happiness, the improvement of own inner spiritual 
world. The modernized classical choreography has become the main instrument of a plastic embodi-
ment for the stage manager. It has allowed the choreographer to rise on a new level of communica-
tion with an academic art.

Creative trends as to the enrichment and modernization of the classical dance ‘language’ have 
also taken the leading place in the one-act ballets of V. Yaremenko ‘Scheherazade’ and ‘Petrushka’. 
The ballet master has avoided completely the illustrative episodes, inherent partly in the original 
versions of the performance of the 1910–1911, and created unsurpassed dance solo, duet and en-
semble compositions, subordinated to the development of expressive musical images.

Keywords: Ukrainian ballet theater, the classical dance, one-act ballet, experimental choreo-
graphy.
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УДК 78.071.2(477)Вен:792.54:782.1 Оксана Летичевська 
(Київ)

КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХОРОВИХ СЦЕН 
ОПЕРИ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДІ «НАБУККО»  
(на прикладі творчості Льва Венедиктова)

У статті проаналізовано виконавську інтерпретацію хорових сцен опери Дж. Верді «На-
букко» видатним хормейстером сучасності Л. Венедиктовим (1924–2017) у виставі Націо-
нального академічного театру опери та балету України. Використано власні спостереження 
авторки статті та її записи інтерв’ю з хормейстером. 

Ключові слова: виконавська інтерпретація, творчість Л. Венедиктова, оперний хор. 

The executing interpretation of chorus scenes in G. Verdi opera Nabucco by the outstanding 
contemporary choirmaster L. M. Venedyktov (1924–2017) in the performance of the National Aca-
demic Opera and Ballet Theater of Ukraine is analyzed in the article. The authoress own observa-
tions and her records of the interviews with the choirmaster are used.

Keywords: executing interpretation, L. Venedyktov works, opera chorus.

У сучасному глобалізованому світі Джузеппе Верді залишається найпопулярнішим 
оперним композитором. Його неповторному стилю, що виріс з традицій італійської 
опери, притаманна масштабність, експресивність і патетичність у зображенні драма-
тичних подій, і, разом із тим, увага до тонкого нюансування емоційно-психологічних 
станів, заглиблення у «мікросвіти почуттів» (термін Б. Покровського) оперних пер-
сонажів [3]. Для представників різних національних культур творчість композитора 
стає близькою завдяки яскраво-реалістичній емоційності його героїв, що передається 
через інтонаційну семантику вокального висловлювання – у сольних партіях, ансамб-
лях, хорових епізодах. Тут повною мірою втілилася задекларована свого часу Г. Га-
лем найпоказовіша, на його думку, ознака італійського оперного стилю: «Насолода 
звучанням красивого голосу завжди була основою закоханості італійців у музику, 
а опера – найсильнішим об’єктом цього кохання» [1, c. 18].

У творчому доробку головного хормейстера Національної опери України (у період 
1972–2013 років) Л. М. Венедиктова постановки Дж. Верді посідали вагоме місце: 
він брав участь у сценічному втіленні восьми опер композитора, поміж яких визнані 
шедеври «Отелло», «Аїда», «Макбет», «Трубадур», у концертних виконаннях «Рекві-
єму», здійснив в Україні прем’єру хорового циклу «Чотири духовні пісні» – одного з 
останніх опусів композитора, його «духовного заповіту».

Звучання хору Л. Венедиктова у вердівських виставах Національної опери Украї-
ни завжди викликало захоплення слухачів. Рецензії українських та зарубіжних фа-
хівців, що зберігаються в архіві театру, відзначають драматичну міць голосів та бурх-
ливий динамізм звучання, багатство тембрових відтінків хору та його окремих груп 
як у могутньому forte, так і в динаміці piano, тонке артикуляційне нюансування як 
важливі чинники втілення композиторської драматургії та стилю. 

Перша постановка на київській сцені опери «Набукко» (1993) стала підсумком ба-
гаторічного спілкування хормейстера з музикою видатного композитора. Ця вистава, 
що була підготовлена у співпраці міжнародного творчого колективу постановників 
(диригент В. Кожухар, французький режисер П.-Ж. Валентин, німецький художник-
сценограф А. Шалла), стала для театру також першим досвідом виконання західно- 
європейського твору мовою оригіналу – прикметою інтегрування у світовий куль-
турний процес. Опера, яку тривалий час не виконували в Радянському Союзі через 
єврейську тематику та біблійний сюжет, після падіння «залізної завіси» була трі-
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умфально представлена київською трупою на престижних міжнародних мистецьких 
фестивалях у Страсбурзі та Авіньйоні, відкрила творчому колективу шлях до участі 
у нових проектах на європейських оперних сценах.

Успіх вистави зумовила емоційна і динамічна інтерпретація В. Кожухаря, пре-
красний склад задіяних співаків-акторів (С. Добронравова, В. Пивоваров, І. Поно-
маренко, Л. Юрченко, О. Востряков), а особливо – могутнє і пристрасне звучання 
хорових епізодів. «З моменту підняття завіси хор Київської опери під керуванням 
Льва Венедиктова вразив як своєю чисельністю, так і силою звучання та різноманіт-
ністю виконавських нюансів, що в цілому справляло неповторне враження досконалої 
єдності», – писала французька газета «Grand Avignon» піcля показу вистави на Між-
народному театральному фестивалі [4]. 

«Набукко» стала третьою оперою, написаною молодим Дж. Верді 1841 року, 
і першою, що принесла йому загальне визнання. Не останню роль у цьому відіграла 
співзвучність твору політичній ситуації, у той час, коли італійці, так само як і єв-
реї у вавилонському полоні, прагнули звільнення та незалежності власної держави. 
Полум’яні патріотичні почуття Дж. Верді знайшли яскраве втілення в масштабних 
хорових сценах опери, а знаменитий хор «Va, pensiero…» дотепер вважають другим 
державним гімном Італійської республіки.

«Набукко» з розгорнутими хоровими сценами певною мірою наближена до старо-
винної традиції опер-ораторій на біблійну тематику, що незадовго перед тим пережи-
ла ренесанс у жанрі героїко-патріотичної опери у творчості знаменитого попередника 
Дж. Верді – Дж. Россіні («Мойсей у Єгипті»). Поміж новаторських рис «Набукко» 
дослідники відзначають особливу емоційність, пристрасність музичної мови, праг-
нення композитора об’єднати епізоди оперної дії в наскрізному розвитку, активно 
залучаючи до цього хоровий складник. Хор набуває значення одного з центральних 
персонажів твору. Відомо, що під час написання опери Дж. Верді особисто брав 
участь у редагуванні лібрето, збільшивши в ньому питому вагу хорових сцен, завдяки 
чому в опері на перший план виступає епічний конфлікт протистояння народу та його 
поневолювачів, який навіть дещо відсуває на другий план у загальному сприйнятті 
сюжетну лінію взаємодії героїв. Навіть традиційний у тогочасній оперній компози-
ції дует сопрано і тенора було замінено відомим хором рабів, який посів у структурі 
твору місце ліричної кульмінації. Позиція автора заявлена вже в увертюрі, де екс-
понуються основні хорові теми опери («Il maledetto» та «Va, pensiero»). Лейтмотив 
завойовника Набукко – оркестровий марш, інструментальний лейтмотив характеризує 
також образ «злодійки» Абігайль. Такий розподіл тематизму для Дж. Верді із влас-
тивим йому відчуттям мелодії як основного засобу втілення художнього змісту, без-
умовно, свідчить на користь вагомості хорової партії в драматургії опери. Показовим 
є також трактування композитором образу біблійного пророка Захарії, партія якого 
майже постійно супроводжується хоровим акомпанементом або оточується близькими 
за настроєм хоровими епізодами, що вказує на спорідненість з образом хору-народу. 

Драматургію опери «Набукко» формують три масштабні хорові сцени: інтродук-
ція – зав’язка конфлікту, знаменитий хор рабів «Va, pensiero» – кульмінаційна точка, 
та завершальний фінал – перемога та велична молитва Ієгові. Між ними розташовані 
інші хорові епізоди, що увиразнюють розгортання перипетій сюжету: хор agitatissimo, 
що передує появі Набукко в першій дії, унісонний чоловічий хор левітів у сцені з 
Ісмаелем, хоровий супровід у кульмінаційному квінтеті фіналу другої дії, хорова 
інтродукція третьої дії, що зображує «царський» статус інтриганки Абігайль. Прак-
тично всі хорові епізоди (за винятком пісенного «Va, pensiero») позначені динамічним 
характером фактури: експресивним мелодизмом, пунктирним ритмом, застосуванням 
поліфонічних прийомів (фугато, імітація), змінами складів (tutti, однорідний склад, 
соло окремої партії або групи).

Постановочне рішення опери підкреслювало епічну велич біблійного сюжету за 
допомогою виразних, проте лаконічних засобів сучасної театральної естетики, статич-
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ність яких відтінювала емоційність і пафос музичної складової частини. Скульптурна 
виразність одягнутих у чорно-біле єврейське вбрання хорових груп, та піщано-жовтий 
(колір пустелі) колорит оформлення підкреслювали епічність біблійної образності та 
сприяли концентрації слухача на художній силі хорового звучання.

Розгорнута хорова інтродукція – експозиція драматичного конфлікту – змальо-
вувала сцену в Єрусалимському храмі, де приречені жителі міста очікували нападу 
ассирійського царя Набукко (Навуходоносора). Цей епізод представлений компози-
тором у вигляді масштабної хорової «фрески», яка послідовно відтворює почуття й 
емоції народу та його окремих груп у драматичній і трагічній ситуації очікування 
вторгнення. Хормейстер-постановник Л. М. Венедиктов так змальовував це у своїх 
спогадах: «Перша хорова сцена одразу захоплює слухача надзвичайною експресією 
та яскравими контрастами: спочатку відчуття катастрофи, потім ліричний хор бари-
тонів, після того ліричний жіночий хор… Ми, постановники, після прем’єри намага-
лись, щоб ця вистава йшла не частіше одного разу на місяць. Тоді артистам хору було 
б легше зберегти свіжість усієї гами виконавських емоцій, відпрацьованих під час 
репетиційної роботи над виставою» [2].

Перші акорди суворого forte «Gli arredi festivi…» в інтерпретації Л. Венедиктова 
за силою трагедійного пафосу були наближені до звучання «Dies irae» вердівського 
«Реквієму». Для створення могутнього та майже жахливого у своєму трагізмі зву-
чання цього епізоду хормейстер приділяв велику увагу злиттю хорових тембрів у 
виконавському ансамблі, синхронній єдності звукової атаки і фразування, що, за 
визначенням хормейстера, здатна «подвоювати, потроювати силу звучання хору» [2]. 
Неабиякого значення для звучання цього епізоду набувало відтворення пунктирного 
ритму, одного з найпоширеніших вердівських засобів творення особливої експресії 
музичного висловлення: «У Дж. Верді дуже часто моменти сильної психологічної 
напруги втілюються за допомогою синкопованого ритму, де коротка «вісімка» за до-
вжиною більш наближена до «шістнадцятої», виконується не як затакт, а як ауфтакт 
до наступної ноти. Жест диригента має тут бути відповідним, звичайно. Якщо ви-
конувати саме так, то це створює напругу, стан конфліктності, передає гостроту тих 
подій, що відбуваються» [2].

Інтерпретація Л. Венедиктова демонструвала глибоке розуміння ще однієї важли-
вої ознаки індивідуального композиторського стилю Дж. Верді – побудови музичної 
драматургії на контрастах та неочікуваних ефектах, як-от несподіване вторгнення 
нового музичного матеріалу. Після «катастрофи», яку змальовувало масштабне хоро-
ве tutti неочікуваним контрастом було ліричне соло баритонів-левітів, уповільнений 
темп виконання увиразнював звучання чоловічої групи хору у скорботному супроводі 
духових інструментів в оркестровій партії. Хорова звучність у цьому епізоді набувала 
особливо шляхетного характеру, її доповнював вибудуваний хормейстером тембраль-
ний ансамбль, м’яка артикуляція штриха non legato (дуже поширеного у вокальних 
партіях опер Дж. Верді), трагічне забарвлення секундних інтонацій «зітхання».

Стримане, скорботне звучання баритонів змінювала тиха, але виразно чутна, про-
никливо-ніжна молитва жіночих голосів. У наступній, мажорній частині хорової ін-
тродукції звучала нова тема віри і сподівання, що поступово набувала кульмінаційного 
розвитку аж до молитовного екстазу. Уже знайомі затактні інтонації все пристрасніше 
лунали на тлі стишеної динаміки в жіночому хорі, поступово посилюючи напругу, 
готуючи могутнє fortissimo всього хору («Deh! l`empio non gridi…» – «Безбожний не 
сміє…»). Тут панували інтонації рішучого протесту, упевненості у власних духовних 
силах, звучання хору набувало забарвлення гімну. Інтерпретація хормейстера май-
стерно втілювала типовий для музичної драматургії Дж. Верді динамічний контраст 
несподіваного переходу на pianissimo sotto voce («il Dio d`Israello…» – «Невже Бог 
Ізраїля…»). Позначки в робочому клавірі Л. Венедиктова підкреслюють у цій речи-
тативній за характером репліці певні артикуляційні акценти, що надають чіткого, 
виразного звучання кожній смисловій інтонації. Емоційна напруга сягає апофеозу 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



174    

в завершальній хоровій кабалеті, де стрімкий темп, динаміка, ритмічна чіткість ви-
конання втілюють героїчну експресію. Відчай, страждання, чиста віра та сподівання, 
піднесене героїчне самоствердження – такою є експозиція образу народу, задумана 
композитором і відтворена Л. Венедиктовим у звучанні хорової інтродукції. Анта-
гонізм єврейського народу – провідника високих моральних і духовних цінностей 
(«глас народу – глас Божий»), та «безбожника» і тирана Набукко забезпечує гостро-
ту драматургії конфлікту, що розвивається в опері паралельно конфлікту «любовного 
трикутника», у якому задіяні інші персонажі опери: донька Набукко Фенена, Абі-
гайль, Ісмаїл.

Кульмінацією розвитку героїчного образу народу в опері є знаменитий хор єврей-
ських рабів «Va, pensiero…» («Полинь, думко…»). Його символічне розташування 
в точці «золотого перетину» композиції – наприкінці третьої дії, наспівна мелодія, 
прозора фактура увиразнюють значення цього фрагмента як своєрідного «духовного 
центру» твору, концентрації його художнього змісту. Поетичні рядки тексту лібрето 
Ф. Солера про «прекрасну втрачену Вітчизну» надихнули композитора на написання 
чудової музики, що стала духовним гімном італійського національного відродження.

У виконавській інтерпретації цього хору Л. Венедиктов зосередив увагу на від-
творенні кантилени хорового звучання, застосувавши для цього прийом ланцюгового 
дихання, що, завдяки безперервності, збільшує «об’єм» хорової звучності. Важливим 
засобом виконавської виражальності стала динамічна амплітуда. Указане композито-
ром на початку фрагменту tutti sotto voce хормейстер втілив як напружене, але трохи 
приглушене piano, що лунає немов здалеку. Цим також досягнуто ефекту своєрідного 
«збільшення» масштабу «звукової події», підвищення уваги виконавців і слухачів до 
її семантичного «наповнення». Виконавська інтерпретація хормейстера уважно від-
творювала детально виписані композитором динамічні нюанси, а також позначені у 
робочому клавірі рукою хормейстера невеличкі diminuendo, що увиразнювали гнуч-
кість вокального фразування. Особливого хвилювання хоровому звучанню надава-
ла жива, пульсуюча, динамічна артикуляція, що поступово набирала експресії на 
фоні загального стримано-зосередженого характеру виконання. Не менш виразною 
була штрихова артикуляція, що увиразнювала кожен рух образно-поетичної думки: 
martellato «колихання» хвиль далекого Йордану («Del Gіordano le rive saluta»), хви-
лююче staccato, при згадці про милий серцю Єрусалим («Di Sionne le torri alterrate»). 
Поступове нарощення виконавської динаміки та емоційної напруженості підносило 
кульмінаційне звернення хору до далекої батьківщини «O mia patria!» – смислову і 
драматургічну домінанту у першій частині двочастинної форми хору.

Звучання другої частини хору також було позначене виразними динамічними 
контрастами. Закличне звертання до древніх пророків з проханням надихнути народ 
Ізраїлю на перемогу раптово змінювалося приглушено скорботним pianissimo sotto 
voce. Контрастними були зміни виконавського артикулювання: після кантиленного 
звуковедення в першій частині, у другій частині було яскраво озвучено авторські 
акценти markato і вже знайомий нам вердівський штрих non legato, наближений в 
інтерпретації Л. Венедиктова до хвилюючого tenuto. Після невеличкого кульміна-
ційного зростання у коді звучання хору поступово стишувалося та вражало слухачів 
піднесеним згасанням pianissimo sotto voce.

Вагомість, глибина та багатозначність художніх сенсів найвідомішого вердівського 
хору «Va, pensiero…» завжди робило його центром музично-сценічного втілення «На-
букко», а його інтерпретація великою мірою визначала семантику і характер кому-
нікативних посилань усієї інтерпретації опери. Так, можна згадати виконання цього 
хору на уламках нескореної римськими легіонерами єврейської фортеці Масада, яке 
нагадувало слухачам героїчні і трагічні сторінки давньої історії, або покликання 
на трагедію новітніх часів – Голокост, коли хор у виставі віденської «Штатсопери», 
виконуючи «Va, pensiero…» тримав у руках фотографії жертв нацистського режи-
му. Мотив викриття геноциду набув провідного значення і в постановці «Набукко», 
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здійсненій у Львівському національному театрі опери і балету ім. С. Крушельницької 
(2000, диригент-постановник М. Юсипович, італійський режисер Д. Вішілія, хормей-
стер В. Коваль). 

У виставі Національної опери України звучання хору «Va, pensiero…» поєдну-
валося зі статичною хоровою мізансценою, що наголошувала епічність трактування 
образу народу у драматургії опери. Режисер і сценограф розташували артистів хору 
як велику скульптурну групу в центрі сцени, на їхнє становище полонених указували 
лише спущені з колосників канати, якими були зв’язані руки співаків-акторів. Умов-
но-символічне рішення хорової мізансцени увиразнювало спокійну могутню енергію 
хорового звучання, що набувало значення духовного гімну, декларування непохитнос-
ті віри, відданості й любові до рідної землі. 

Не менш важливим для втілення головної художньої ідеї опери «Набукко» хор-
мейстер вважав хоровий фінал опери – молитву «Immenso Jeovha» («Всемогутній 
Господь») – прославлення порятунку єврейського народу. «Коли ми виконували фі-
нальний хор у рідному театрі, нам аплодували, звичайно. Але коли співали на га-
стролях у європейських країнах – зал просто шаленів, люди сприймали це як щось 
надзвичайне», – згадував хормейстер [2].

Сакральну семантику цього епізоду підкреслює незвичний для опери склад вико-
навців – солісти і хор a cappella, а також фактура – репліки солістів та хорові «рес-
понсорії». Випробуванням і для хору, і для солістів стають непідготовлені модуляції, 
а також зміни динаміки в партіях, у репліках солістів та хору: чергування pianissimo 
з повнозвучним forte. У такій ситуації постійного чергування ансамблю, соло і хоро-
вих відповідей дуже гостро постає питання виконавського, насамперед інтонаційного 
та динамічного, ансамблю хору та солістів. 

«Найважче місце тут діалог Захарії з хором. Як я не раз пересвідчився, від того, як 
соліст заспіває свою репліку, дуже залежить, як хор заспіває у відповідь», – ділився 
думками хормейстер. «Якщо соліст співає свій висхідний хід занижуючи або сильно 
«вдаряючи» верхній звук, то хору вже важко правильно “відповісти”. А мені б дуже 
хотілося, щоб цей епізод звучав з особливим пієтетом, молитовним натхненням» [2].

Опера Дж. Верді «Набукко» посідає окреме місце в сучасному оперному репертуа-
рі. Її хорові сцени не лише формують архітектоніку та музичну драматургію тво-
ру, жанрове спрямування якого може бути означене як синтез героїко-романтичної 
опери та опери-ораторії, але й транслюють широкий діапазон смислів, актуальність 
яких у сучасному світі лишається незмінною. Виконавська інтерпретація видатного 
хормейстера продемонструвала засоби активізації потенційних можливостей комуні-
кативних функцій хорового звучання, розкриття глибини художнього змісту опери, 
однаково доступного і українцям, і європейцям, представникам різних конфесій і 
національностей. 
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SUMMARY

Giuseppe Verdi opera Nabucco with its famous choirs remains one of the most popular opera 
works in modern globalized world. The first production of Nabucco in Kyiv has become the result 
of many years work on the interpretation of the composer’s heritage for L. M. Venedyktov as 
the chief choirmaster of the National Opera of Ukraine in the period of 1972–2013. The perfor-
mance has been prepared in the collaboration of an international creative team of the producers 
(V. Kozhukhar as a conductor, P. J. Valentyn as a stage-director, A. Shalla as the scenographer). 
It has become for the theater a sign of integration into the world cultural process, been shown on 
European stages.

A special emotionality, passion of musical language, the composer aspiration for the integration 
of the episodes of opera action in the through development can be denoted as the characteristics 
of the opera Nabucco. The chorus acquires the significance of one of the central characters in the 
opera, the genre direction of which can be described as the synthesis of heroic-romantic opera and 
opera-oratorio. The dramaturgy of the work is formed by three large-scale choral scenes: the intro-
duction is a conflict opening, the famous slave choir ‘Va, pensiero’ is the culminating point, and 
the victory and the majestic prayer to Jehovah is the closing finale.

The executing interpretation of the choirmaster has demonstrated the masterly use of the means 
of choral expression in the reproduction of the musical dramaturgy of the opera and the composer 
individual style. It has activated the potential resources of the communicative functions of chorus 
sounding. The chorus scenes of Verdi opera Nabucco in the interpretation of L. Venedyktov have 
demonstrated the broadcast of a wide range of meanings, the relevance of which remains unchange-
able in the modern world.

Keywords: executing interpretation, L. Venedyktov works, opera chorus.IM
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УДК 75.071.1(477)Рад Оксана Ламонова  
(Київ)

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ  
У ТВОРЧОСТІ КАТЕРИНИ РАДЬКО

У статті проаналізовано графічні цикли сучасної київської художниці Катерини Радько – 
«Опис Києва» (1998), «Чоловіки з села Межиріч» і «Прогулянки в пралісі» (об. – 2001).

Ключові слова: Катерина Радько, українська графіка 1990–2000-х років, станкова графіка, 
офорт, «козацьке бароко».

The article analyses the modern Kyiv artist Kateryna Radko’s  graphic cycles Description of 
Kyiv (1998), Men from the Village of Mezhyrich and Strolling through the Untrodden Forest 
(both – 2001).

Keywords: Kateryna Radko, Ukrainian graphic works of the 1990s–2000s, easel graphic art, 
etching, Cossack Baroque.

Катерина Радько закінчила Національну Академію образотворчого мистецтва 
та архітектури, майстерню книжкової графіки (керівник – професор Г. Галинська) 
у 1998 році, згодом – аспірантуру стажування кафедри графіки НАОМА (керівник – 
професор Г. Якутович) у 2001 році. У 1994 році молода художниця створює ілюстра-
ції до казки Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король» (папір, гуаш), які 
стали початком цікавої авторської «Гофманіади» (у 2000 р. виникла графічна серія 
за мотивами роману «Життєва філософія кота Мура» (офорт), у 2003–2011 рр. – до 
новели «Дон-Жуан» (офорт, акварель, гуаш)); у 1996 році – оформлює комедію Мо-
льєра «Міщанин-шляхтич», де звертається до офорта. Надалі саме офорт, як чорно-
білий, так і кольоровий, стане улюбленою графічною технікою К. Радько 1. Але для 
дипломної роботи були обрані інші, дещо несподівані після такого щільного спілку-
вання із західноєвропейською класикою, тексти.

Отже, літературною основою диплому молодої мисткині стала поезія Феофа-
на Прокоповича – «богослова, письменника, поета, математика, філософа, пере-
кладача, публіциста, науковця-гуманіста, ректора Київської академії, архієпископа 
Псковсько-Великолуцького та Нарвського, пізніше Великоновгородського, визначно-
го українського діяча епохи бароко». Назва графічного циклу К. Радько – «Опис 
Києва» – є дещо умовною. У Ф. Прокоповича дійсно є вірш під таким заголовком, 
але художниця ним не обмежується 2. Завершений цикл складається з шести офор-
тів – «Опис Києва», «Схід», «Захід», «Муж Київський (Архангел Михаїл)», «Чесна 
женитва» і «Полум’яне серце». Що ж до «образотворчого» джерела натхнення, то 
ним – природно й органічно – стала українська барокова графіка. «Часом в них ви-
являється схожість з “тезами” – розкішними гравюрами, присвяченими знаменним 
подіям, а часом – з книжковими ілюстраціями», – цілком справедливо пише про 
офорти «Опису Києва» К. Липа [13].

З «тезами» дипломні аркуші К. Радько зближує й велика та важлива роль тексту. 
Його в «Описі Києва» не просто багато – йому нерідко належить, по суті, ключова 
роль. Наприклад, офорти «Опис Києва», «Схід» і «Захід» (тобто такий собі «вну-
трішній триптих» безпосередньо за віршем Ф. Прокоповича, який дав назву усьому 
циклу) – це, по суті, майстерно виконані та пишно прикрашені шрифтові компози-
ції 3. К. Липа взагалі називає весь цикл «єдиною «чистою» шрифтовою компози-
цією <…> – чарівною стилізацією під сторінку стародруку» [13]. Але це не зовсім 
справедливо. Наприклад, в офорті «Чесна женитва» тексту значно менше, а в офорті 
«Муж Київський» – і взагалі небагато. Але незмінним залишається гармонійний, 
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органічний зв’язок між шрифтовою, декоративною (орнаментальною) та, якщо можна 
так виразитися, «сюжетною» частиною кожної композиції.

Якщо розглядати «Опис Києва» не як «серію», аркуші якої пов’язані схожою 
стилістикою й «нанизані» на більш-менш умовний внутрішній «сюжет», а саме як 
«цикл», із чітким початком і не менш чітким завершенням, кожна складова якого має 
бути на своєму, однозначно визначеному місці, то «відкривати» його (як своєрідна 
«обкладинка») має саме аркуш «Муж Києвський» – урочиста, але не позбавлена 
при цьому певної простодушності, постать архангела Михаїла, охоронця і захисника 
стародавнього міста. Джерелом натхнення для нього стали українські барокові зобра-
ження – причому не лише графіка, але й живопис, і навіть скульптура. Саме від баро-
ко в «Мужа Києвського» – парадоксальне, але при цьому дуже органічне поєднання 
динамізму й монументальності, граційність і легкість, цілком логічна для істоти, яка 
здатна літати. Навіть зброю свою, меч і щит, Муж Київський тримає не лише міцно, 
але й елегантно. Одночасно його неприхований рух праворуч – це саме «обходження 
дозором» міста, ввіреного для захисту. Утім, до нас – прочан, мандрівників, словом – 
глядачів – небесний вартовий ставиться цілком поблажливо – і не лише «пропускає», 
але й запрошує всередину циклу. 

Місто «Мужа Київського» – дещо сюрреалістична, але виразна «архітектурна фан-
тазія». Її складові різномасштабні – споруди, в яких можна вгадати браму Видубиць-
кого монастиря і «будинок гетьмана І. Мазепи» (зараз Музей гетьманства) на Подолі, 
зображені значно більшими за оточений мурами ансамбль із численних соборів і цер-
ков (Києво-Печерська Лавра?). І, немов світила (тим паче, що справді у променях), 
сходять над містом герби старовинних українських родів. 

Продовженням циклу є той самий «внутрішній триптих» безпосередньо за віршем 
Ф. Проковича. Перший з аркушів – із назвою – є, по суті, майстерною шрифтовою 
композицією. Зображення – квітучі апельсинові дерева, потір, птах-сірін у намисті 
та очіпку, герби (серед яких, до речі, є й герб гетьмана Мазепи) – лише «прикраси 
на полях», такі собі графічні маргіналії, які, втім, не лише декорують аркуш, але й 
створюють певну атмосферу, «настроюючи» глядача (а радше читача) на потрібний 
лад – «бароковий», «український», «київський». 

Два наступні аркуші є і композиційно, і сюжетно симетричними 4. Масштабна па-
норама міста із високим берегом, укритим церковними спорудами (серед яких можна 
впізнати Лаврську дзвіницю, Успенський собор, дзвіницю Софійського собору та на-
віть, здається, Андріївську церкву, хоча вона в часи Ф. Прокоповича ще не існувала), 
і річкою, заповненою великими та малими кораблями, під захистом величезного та 
поблажливого Сонця – це «Схід». «Захід» із Місяцем, який вже потихеньку зникає 
за нижнім краєм гравюри, дає більш широкий план київського життя. Утім, якщо 
придивитися, йдеться зовсім не про «побутові сценки» на тлі лаврських стін – адже у 
«ролях» городян виступають персонажі відомих і навіть хрестоматійних творів укра-
їнського бароко. І якщо, наприклад, «Великомучениці Варвара і Катерина» (із колек-
ції Національного художнього музею України) 5 доволі органічно перетворилися на 
київських городянок, то інші сакральні сюжети – сходи Якова, а тим паче Розп’яття – 
з’являються радше як небесні видіння. Адже вечір не лише означає закінчення бу-
денного, «ділового» дня, але й «розмиває» кордон між реальністю й потойбіччям, 
життям і мистецтвом, земним і небесним. Утім, «перетинання просторів» відбувається 
в офорті К. Радько майже непомітно, цілком природно і не без м’якого гумору. Великі 
шрифтові фрагменти доповнюють і остаточно завершують обидві композиції.

Органічність і природність, з якими вписується в цикл аркуш «Чесна женитва», 
є дещо несподіваними. Адже «Женитва» – цілком побутова, більше того – відверто 
кумедна навіть не «сцена», а «сценка». Але численні «невидимі нитки» – образні, 
композиційні, сюжетні, що протягуються між нею, «Мужем Київським» і особливо 
«Сходом», виявляються надзвичайно міцними. Отже: в «декораціях», відверто на-
тхненних архітектурою київського бароко (передусім лаврськими спорудами) і при-
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крашених кількома «апельсиновими деревами», легко відкрокували – і зупинилися 
«на авансцені» абсолютно щасливі, захоплені одне одним і трохи сором’язливі «мо-
лодята». Відчувається нагальна необхідність у якихось репліках. Тексту, елегантно 
включеного в загальну композицію офорта, – нібито й досить, але на «молодят» особ-
ливої надії, здається, немає – в таку хвилюючу мить вони просто не здатні будь-що 
вимовити. Коментувати події мають священик ліворуч, служка поряд із ним – і по-
мітні у підніжжя апельсинових дерев три пари закоханих, які, треба розуміти, поки 
лише міркують над можливістю «чесної женитви». А в київському небі над ними 
усіма ширяють, поєднуючись, руки, а також палаючі серця та шляхетні герби.

Завершує цикл аркуш «Полум’яне серце» 6. 
Творчий «енергетичний заряд», закладений в «Описі Києва», виявився дуже силь-

ним – і вимагав безпосереднього продовження. Так виник цикл «Чоловіки з села 
Межиріч» 7. На перший погляд може здатися, що він надзвичайно близький до циклу 
за віршем Ф. Прокоповича і навіть є таким собі його графічним «сиквелом» (особли-
во це стосується офорта «Привид», якого прямо-таки не вистачає в «Описі»!). Але 
«Чоловіки з села Межиріч» – твір цілком самостійний і самодостатній, хоча й не по-
збавлений певних рис перехідності 8. 

Другий з «українських» циклів К. Радько є дещо загадковим. Справа в тому, що в 
різних регіонах України існує аж п’ять сіл під назвою Межиріч 9. Яке саме з них на-
дихнуло київську художницю? Шрифтова «вставка» в офорті «Полювання на дикого 
вепра» нібито дає на це питання вичерпну відповідь – «Село Межиріч Канівський 
район». Але чи відноситься це до усіх офортів серії? Можливо, мисткиня присвяти-
ла цикл різним Межиріччям, і задум її твору полягає саме в цьому? Тим паче, що 
«Привид» викликає асоціації радше із «Острозьким районом». Утім, за словами самої 
авторки, йдеться все ж таки про Межиріч Канівського району, обране це село з при-
чин суто особистих (сімейних), а головним джерелом натхнення для неї узагалі стала 
пісня «Привид з Гаю» групи «Кому вниз».

Розглянемо детальніше окремі офорти циклу.
«Полювання на дикого вепра», як і деякі інші гравюри К. Радько, існує в двох 

версіях – чорно-білій та кольоровій, кожна з яких має свої художні переваги. Як кур-
йоз можна згадати, що головний, сучасною мовою «бренд» с. Межиріч Канівського 
району – первісні житла мисливців на мамонтів 10, тобто «полювання» для тутешніх 
чоловіків – зайняття в буквальному значенні цього слова «споконвічне». Одночасно 
художниця дещо навіть демонстративно не приховує «цитати» зі славетного «Розкіш-
ного часослова герцога Беррійського», а саме свого звернення до мініатюри «Грудень», 
яка також зображує полювання на вепра. Одяг трьох мисливців К. Радько дещо умов-
ний (довгі пишні сорочки, металеві кіраси, шкіряні панчохи), а ось зачіски та вуса – 
точно як на барокових «сарматських портретах». Доволі умовною є також просторова 
побудова офорта: власне, сцена полювання, досить жвава і навіть не позбавлена ку-
медності (дякуючи позам і «міміці» численних мисливських псів, які беруть у бійці 
з вепром надзвичайно активну участь), виглядає зображенням на гобелені або настін-
ним розписом у бляклих «осінніх» тонах (ідеться, звичайно, про кольорову версію 
офорта, де панують жовто-зелений і різні варіанти брунатного кольорів, із численни-
ми «вспалахами» білого). Це враження посилюється і підтверджується тим, що бук-
вально поверх безпосередньо «полювання на вепра» розвішені різноманітні атрибути 
полювання – ягдташ, мисливські роги. Крім того, К. Радько зберігає вірність своїй 
симпатії до шрифтових композицій, включених у «тканину» зображення: це й назва 
офорта на тонкій білій стрічці, і «географічна адреса» на папірці під геральдичним 
нашоломником, і доволі урочиста «таблиця» в рамці, із викарбуваними на ній дещо 
загадковими рядками: «В Зеленім Гаю ніч, Бракує тільки снів» 11. Цей «коментар» 
привносить у трактування твору нові нюанси, перетворюючи його на нічний кошмар 
або епізод примарного «дикого полювання», причому несподіваність такого «відкрит-
тя» робить його особливо моторошним і більш загадковим. 
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Так чи інакше, порівняно з невинним, на перший погляд, але, як виявляється, до-
волі неоднозначним «Полюванням» – «Привид» викликає щось подібне на полегшен-
ня. Принаймні, тут все ясно вже з назви, тому – ніяких несподіванок! Нас попереди-
ли, що буде привид – отже, його ми й побачили. Більше того – прогулянка чорної тіні 
в лицарських обладунках сприймається як подія цілком природна та навіть звичайна. 
Тим паче, що Межирічський Привид, на відміну від більшості відомих людству при-
мар, зовсім не занурений у вічну тугу й не намагається когось налякати. Він має 
справи. Ця парадоксальна, але у своїй системі координат цілком життєздатна, залізна 
логіка надає графіці К. Радько дещо інших обертонів. Світ або простір її графіки ви-
являється зовсім не чудернацьким, а просто – іншим. Такий собі звичайний простір 
із п’ятьма чи шістьма вимірами, де діють власні (інші!) фізично-геометрично-часові 
закони й панує власна (інша!) логіка. А парадоксальні й чудернацькі тут вже – ми. 
Тому, до речі, тутешні герої й дивляться на нас, глядачів, з такою підозрою 12. Генія-
ми подібної «іншої логіки» були Льюїс Керрол і Едвард Лір, але К. Радько вона стане 
в нагоді передусім при ілюструванні Гофмана (особливо роману «Життєва філософія 
кота Мура» і новели «Дон Жуан»).

Але «парадокси інших світів» (до речі, в усіх значеннях цього словосполучен-
ня) – лише одна, хоча й важлива, складова «Привида». Друга складова і набагато 
видовищніша – це, звісно, українське бароко. Воно присутнє й у «Полюванні на ди-
кого вепра», але – у вигляді доволі тонких алюзій і натяків. У «Привиді» ж бароко 
виливається – майже буквально – потоком щедрим і нестримним: герби, корони, на-
шоломники, горностаєві мантії, важкі дорогі тканини, навіть, так би мовити, «колек-
ційна зброя» (старовинні пістолі). Справжнісінька «Ніч у музеї»! До того ж, якщо 
придивитися, уся ця розкіш раптом сюрреалістично проростає колючими стовбурами, 
розкидається гілками – й, урешті-решт, утворює Гай! До речі, привидів у цих бароко-
вих хащах чимало – і величний, як магнат, шляхтич (той самий, у якого «колекційна 
пістоль»), що, ймовірно, зійшов з «сарматського портрету», і маленький сумний «пи-
сар», і геральдичні фігури – складені з молитві долоні – які, якщо вже настав такий 
час, залишили свій герб – і ширяють у нічному повітрі разом із такою ж вільною 
тепер короною. Але того Привида, який, власне, і дав назву офорту – постать у чор-
них обладунках, із максимально простим (отже, гранично старовинним!) чотирьох-
частинним гербом, уся ця розвесела компанія чомусь не цікавить. Він прямує своїм 
шляхом – імовірно, в інший Гай, ледь означений на обрії тонкими напівпрозорими 
лініями. І про який з цих двох гаїв ідеться в пісні – чергова межигірська таємниця!

Також зазначимо: щедре використання геральдики певною мірою замінило у цьому 
офорті звичайну в К. Радько увагу до шрифтових композицій. Адже єдиний «текст» 
у «Привиді» – це назва графічної серії, уміщена тепер у пишний бароковий картуш 13. 

Якщо в «Описі Києва» можна помітити вплив естетичної системи барокових тез, то 
«Прогулянки в пралісі» (2001) є «найтеатральнішим» з українських циклів К. Радь-
ко. Це дозволяє протягнути певні образні та змістовні «зв’язки-містки» («помістки» – 
в значенні «кін»?) між ним та іншими «графічними театрами» художниці – «Міща-
нином-шляхтичем» і «Дон-Жуаном». Водночас «Прогулянка в пралісі» (так само як 
і «Чоловіки з села Межиріч») не має якоїсь літературної основи, тобто є виключно 
авторським «театром для себе».

Ми вже бачили, що, навіть використовуючи цілком конкретне «літературне першо-
джерело» із абсолютно зрозумілим сюжетом, К. Радько створює перш за все власний 
простір, насичуючи його особистими, іноді доволі суб’єктивними, хоча й незмінно 
виразними символами. У «Прогулянці в пралісі» її авторська свобода є необмеже-
ною. Цикл насичений гротеском та іронією, що нерідко балансують на межі «чорного 
гумору». І все ж таки неважко вбачити (а тим паче відчути), що саме стає для худож-
ниці об’єктом натхнення. Це знов-таки культура українського бароко. Можна було б 
сказати, що це – культура українського барокового театру, але, на жаль, ця сфера 
є добре знайомою лише вузьким спеціалістам. Утім, складно визначити, чи свідомо 
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К. Радько, тобто суворо науково, «за документами», «реконструювала» бурсацькі ви-
стави, чи то обрала інший, для митця зазвичай вигідніший і плідний шлях – і довіри-
лася головним чином художній інтуїції (що, звичайно, аж ніяк не виключає «роботи з 
документами»!). Так чи інакше, глядач бачить кінцевий, дуже виразний, хоча й дещо 
несподіваний результат.

Безпосередньо сценою з вистави здається офорт «Скорпіони! Ви оскаженіли!» 14. 
Вистава ця залишається назавжди невідомою, але вгадати її сюжет, здається, неважко. 
Це історія Героїні – напевно, навіть святої мучениці, яка зазнала тяжких випробувань 
і страждань, витримала їх гідно й мужньо, але тепер має бути страченою. Порятунку 
(тим паче помилування) вона не чекає – і назва офорта є, здається, її останньою реплі-
кою, як-то сьогодні кажуть, «слоганом» усієї історії. «Слоган» героїня супроводжує 
виразним, навіть красномовним жестом. Пояснює ж цю репліку візерунок на одязі 
ката – якщо сукня героїні (з довгим шлейфом) укрита зображеннями людей, то на його 
вбранні – саме чорні скорпіони. Символізм такого декорування не викликає сумніву, 
але – особливо стосовно героїні – залишається дещо загадковим. Що мають означати 
ці численні, на вигляд веселі та жваві персонажі, із високо до надмірності підібраними 
пеленами? Гріх блуду, в якому звинувачують героїню? Отже, вона ніяка не мучениця, 
а блудниця? Але «схрещення рук, схрещення ніг» на її одязі нагадує радше танок 
(хоча й дещо розкутий), аніж щось серйозніше. Не схожі ці персонажі й на демонів, 
якими розписували покаянне вбрання засуджених єретиків 15. До речі, і засудили ге-
роїню зовсім не до спалення живцем, а до страти шляхетної, навіть аристократичної – 
їй, немов королеві, мають відрубати голову мечем (саме так, нагадаємо, страчували і 
деяких святих, яким не змогли зашкодити будь-якими іншими тортурами) 16. 

Скорпіони ката, численні й нерухомі (майже незворушні – як і належить гераль-
дичним фігурам), ніяких питань нібито не викликають. Правда, якщо добре приди-
витися, одяг цього героя також не позбавлений деяких дивовижностей: каптур, який, 
за логікою, має завершуватися знов-таки скорпіоном (як «нашоломник»), прикрашає 
химерна фігура, що є водночас і постаттю крихітної людини, яка обіймає голову ката, 
і рукою, жест якої є не менш красномовним, ніж жест самої героїні. Утім, чимало 
питань викликає й сам кат, із його тонким й інтелектуальним (щоб не сказати про-
сто – вродливим) обличчям садиста. Отже – замість грубого насилля (шафоподібний 
і дурнуватий велетень у червоній масці з прорізами для очей – загальновідомий, тра-
диційний, «коміксовий» образ ката) маємо щось набагато складніше – і страшніше. 
Навряд чи йдеться і про варіацію на тему «Прости йому, адже не знає, що робить». 
Радше складається враження, що ката і героїню пов’язують якісь додаткові – крім, 
так би мовити, «професійних», для всіх очевидних і явних – стосунки, і це не ба-
нальна історія знедоленої любові, а щось зовсім інше, і саме в цьому – ключ до всієї 
історії про оскаженілих скорпіонів. Утім, усі ці надмірні психологічні тонкощі дещо 
нівелюють дуже умовні і суто декоративні квіти, схожі на візерунки для вишивки. 

Якщо «Скорпіони! Ви оскаженіли!» – безсумнівна «висока трагедія» (з елемента-
ми міраклю), то кольоровий офорт «Хоч би що не сталося, не піду на крайнощі» 17 – 
сцена «чорної комедії». Його герой, імовірно, такий собі прихильник учення про 
«непротивлення злу насильством» – потрапив у скрутну ситуацію й має змогу пере-
вірити шановану ним теорію безпосередньо практикою. Герой добре озброєний, біль-
ше того – озброєний аж ніяк не гірше (якщо не краще) своїх ворогів – страшенних 
велетенських ведмедів з «пралісу»: в них, звичайно, є ікла й пазури (причому й ті, й 
ті – доволі довгі й гострі), але герой має аж два кинджали, а також ікла. Звичайно, 
не такі довгі, як у суперників, але це все одно несподіванка (принаймні для ведмедів). 
Отже, всі дійові особи «озброєні до зубів». Чесного двобою, щоправда, не буде – вед-
медів все ж таки двоє. Але не відбудеться й битви – адже це ті самі «крайнощі», йти 
на які герой відмовляється. Що далі – сказати важко. Можна, звісно, припустити, що 
ведмеді також є прихильниками вищезгаданої теорії – чи ставляться до неї з повагою, 
але це припущення чомусь не здається переконливим. 
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Як не дивно, сюжети офортів «Скорпіони! Ви оскаженіли» і «Хоч би що не сталося, 
не піду на крайнощі» є насправді не просто дуже схожими. Вони фактично дублюють 
один одного: і там, і там герой стикається із сильним і озброєним Злом, але обмеж-
ується, так би мовити, «попередженнями». Ніхто не заважає глядачеві припустити, 
що героїня «Скорпіонів» уже наступної миті отримує – в той чи іншій формі – допо-
могу надприродних сил, а герой «Крайнощів» все ж таки використає свої кинджали 
та ікла за призначенням з такою професійністю, що ведмедям мало не здасться. Але 
подібні очікування викликані хіба-що підсвідомим бажанням «хепі-енду». Одночасно 
гранична подібність двох сюжетів лише підкреслює й навіть загострює різницю їх-
нього трактування. «Скорпіони» також не позбавлені певної іронії, але тут панує все 
ж таки драматизм (навіть романтичний). «Крайнощі» ж – це відвертий гротеск, який 
розпочинається вже в назві, занадто довгій і нуднуватій (це саме «голос героя», який 
замість того, щоб діяти, починає міркувати і філософствувати 18). До того ж останні 
залишки будь-якої «трагічності» (чи, принаймні, «кривавості») ситуації знімає її від-
верта театральність.

Офорт, який дав назву серії – «Прогулянка в пралісі» – виконано в дещо іншій 
стилістиці. Замість драматичних за своєю природою міраклю та фарсу тут пропо-
нується радше балет! Назва ж тепер – не ключова репліка головного героя, а щось 
подібне до гранично скороченого лібрето, що, як завжди у К. Радько, є дещо загад-
ковим. Адже зрозуміло, що ніяка це не «прогулянка». Тоді що? Полювання – оскіль-
ки головні герої зображують (знов-таки не приховуючи театральної умовності того, 
що відбувається) вовка і, приміром, оленя? Чи все ж таки битва, позаяк тло щільно 
вкрите тілами загиблих? Причому, якщо одяг загиблих воїнів – середньовічний, то 
зброя двох центральних постатей, – короткі мечі – відсилає до античності, у той час 
як безпосередньо подоба цих «вождів» – очевидно, первісні або радше, міфологічні 
часи (адже це, нагадаємо, все ж таки Праліс), коли якесь загадкове Плем’я вовка ого-
лосило тотальну війну не менш загадковому Племені оленя. Хто переміг – зрозуміло, 
хоча битва, здається, була жорстокою для обох сторін. Саме «сторін» – не армій! 
Адже, якщо придивитися уважніше, усі загиблі майже не відрізняються один від од-
ного – ані одягом, ані зброєю. Означати це може, приміром, нагадування про те, що 
усі вони – з гуманістичної точки зору – однакові: й ті, і ті – усього лише люди (хоча 
їхні лідери – тварини, більше того – люди, які хочуть стати максимально подібними 
до тварин). Але можливим є й інше трактування: ніякого Племені вовка взагалі не-
має, і проти армії на чолі з вождем-Оленем бився лише один надмогутній воїн – той 
самий Вовк. І саме він переміг. Узагалі, якщо придивитися, вожді володіють може 
й не однаковою, то дуже схожою зброєю. Мечі в них майже рівноцінні. Спис Оленя 
значно довший, але тонший – немов величезна стріла – і до того ж зламаний: зда-
ється, «вовк» його просто «перекусив». Крім того, в активі Оленя – швидкість, на 
яку він, здається, як на останній шанс, і розраховував, поки не отримав поранення 
у стопу тим самим «вовчим» списом, значно коротшим, але й набагато надійнішим: 
поранення не смертельне (хоча й неприємне), але в цій конкретній ситуації фаталь-
не. Отже, при всій гротескності й іронічності «вистави», ідеться в ній про остаточну 
перемогу тотального Зла. Наслідки ж, як то кажуть, – «див. вище», у «Скорпіонах» 
і «Крайнощах». 

Утім, можна «прочитати» цей дещо загадковий офорт і дещо інакше – саме як «по-
лювання» – численних мисливців-воїнів на звіра страшного й небезпечного – вовка 
(чи, можливо, ще гірше – напіввовка-напівлюдину, тобто вовкулака?). Якщо так, то 
закінчилося полювання загибеллю всіх його учасників, у той час як потенційна «здо-
бич», здається, зовсім не постраждала – лише не на жарт розлютилася. Щоправда, 
при такій трактовці абсолютно незрозумілим стає другий головний персонаж – люди-
на-Олень. Але висновки залишаються тими ж самими 19.

Якщо в основі «Скорпіонів», «Крайнощів» і «Прогулянки в пралісі» – певний сю-
жет, «дія», яку глядач може реконструювати чи, в усякому разі, зрозуміти на основі 
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фінальної, «підсумкової» репліки («Скорпіони» та «Крайнощі») або кінцевої ситуа-
ції («Прогулянка в пралісі»), то офорт «Поява сонця» (незважаючи на назву, в якій 
нібито згадується саме «дія») демонструє радше «стан». «Поява» тут також фігурує, 
причому виявляється вже навіть не умовно-гротесковою, а майже сюрреалістичною: 
диск сонця (у традиційному вигляді обличчя ) «відпускають» у небо руки дивної іс-
тоти: її можна було б вважати актором старовинного лялькового театру, якби вона не 
ширяла в повітрі! До речі, ефектність і виразність (і театральність!) цього загадково-
го персонажа К. Радько ще довго «не відпускали» – схожа, лише більш моторошна, 
«антропоморфна конструкція» виникне пізніше в «Дон Жуані» (але там вона все ж 
таки не ширяє, та ще й так комфортно). І все ж стан двох інших героїв офорта – во-
їнів – чомусь привертає значно більше уваги. Тобто сюжет композиції насправді – не 
«поява сонця», а реакція на цю появу. Чому так – зрозуміти важко. Одне з можли-
вих пояснень: воїни – люди, а виконавці законів «небесної механіки» (навіть якщо 
йдеться лише про барокову виставу) – істоти іншої природи, аналогічно, як і саме 
«світило». Співчувати «світилові», звісно, складно, у той час як на місці людей, які 
стали свідками неймовірного явища, кожен може уявити себе без надмірних зусиль.

Утім, явище, що відбувається, або, точніше, саме несподіваність цього явища для 
свідків є не зовсім зрозумілою. Що, власне, сталося? Сонце з’явилося вперше (адже 
це все ж таки «праліс»)? Або невчасно? Чи, наприклад, із заходу? Або, нарешті, 
з’явилося після не менш загадкового зникнення чи навіть викрадення? Але свідки 
демонструють не радість чи полегшення (логічніші при такому «сценарії»), а саме 
здивування. Більше того: свідки ці, озброєні воїни в середньовічному одязі, у смугас-
тих панчохах і з нашоломниками у вигляді вепрів, викликають очевидну асоціацію з 
іншими воїнами-свідками – тими, що стояли при хресті, і тими (можливо, тими ж?), 
що охороняли гробницю. До речі, довелося їм бачити і деякі небесні знамення, але 
протилежного характеру: не появу сонця, а якраз його зникнення. Так чи інакше, за-
гадковість офорта не відміняє його, так би мовити, позитивності. У всьому циклі про 
Праліс історія про появу сонця – найпозитивніша. Ніхто не гине. Усі в небезпеці. 
Правда, відбулися певні зміни, наслідки яких поки що остаточно незрозумілі. Але 
вистава вже розпочалася. Чи вже закінчилася 20. 

«Графіка Катерини Радько – дивний сплав усеосяжної казковості та елегантної 
іронії. Бажання осягнути зворотній бік існуючого, вміння заглядати за завісу реаль-
ності та відкривати чудесне в буденному <…> не перетворюється, однак, ані в абсо-
лют, ані в своєрідну догму. Можливе містичне перетворювання найпересічніших сю-
жетів <…>.» [11]. Ця характеристика творчості мисткині, надана 1997 року, є цілком 
слушною й нині. І роль «української складової» у її доробку залишається незмінно 
важливою. 

1 «Офорт – одна з найскладніших і трудоємких технік друкованої графіки. Але, вірогід-
но, й найвиразніша, бо дозволяє створювати напрочуд різноманітні ефекти – від напружених 
пластичних ліній до сріблястого серпанку сфумато. К. Радько володіє усіма технічними пре-
мудростями, що дає їй можливість створювати вельми своєрідні роботи, які впізнаються з 
першого погляду» [13].

2 «<…> там на кожному аркуші <…> йдуть ще й українські народні замовляння, пара-
лельно з академізмом віршів», – коментує «Опис Києва» К. Радько.

3 Про віртуозність і різноманітність шрифтів мисткині пише й К. Липа: «Катерина Радько 
порадувала ще однією дивовижею – чудовим використанням шрифтів. В наш нудний час, 
коли кожний персональний комп’ютер містить превелику кількість гарнітур, майстерність 
рукописного накреслення літер (а це цілий жанр графічного мистецтва) починає потроху за-
буватися – не тільки “користувачами”, але, схоже і самими художниками. Шрифти у роботах 
художниці, як правило, не є самоціллю – дотримуючись традицій української барокової гра-
вюри, витончено оформлений текст виступає і продуманим композиційним акцентом, і пояс-
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ненням зображення. Саме тому аркуші не потребують етикетажу – все, що потрібно повідоми-
ти на словах, самим вишуканим образом уплетене в зображення. В роботах Радько вишукано 
обігруються і барокова антиква, і стилізований під неї «нарбутовський» шрифт, і скоропис у 
дусі XVII–XVIII ст., що його часом називають “козацьким письмом”» [13].

4 «Опис Києва» Ф. Прокоповича розпочинається так: «В місті шумить плескіт вод Борис-
фена, де сходить Люцифер, Тягнеться місто до гір там, де волочить ніч день. Гострі вершини 
оточують західні міста квартали, Хвиля об берег б’є той, що до Аврори лежить» [2, с. 148]. 
У наступних рядках (усього вірш містить їх 40) продовжується це зіставлення-протиставлен-
ня східної (прирічної) та західної (гірської) частин міста, для чого використовуються міфо-
логічні образи, головним чином «ранкової» та «вечірньої» зірок (окрім Люцифера й Аврори, 
це Геспер, Фосфор («Той, що несе світло»), Титан (імовірно, титан Гіперіон («Той, хто йде 
зверху»), батько Геліоса (Сонця), Селени (Місяця) та Еос (Світанку)), які автор намагається 
не повторювати. Також згадується Фетіда («З заходу пасмо гірське захищає це місто велике, 
Знову ж зі сходу пливе близько Фетіда під ним») – напевно, як водне (морське) божество 
[2, с. 148–149].

5 Цей прийом, узагалі доволі розповсюджений, у цьому випадку несподівано перегукуєть-
ся зі сценарієм Сергія Параджанова до нездійсненного фільму «Київські фрески» («Фреска 
№ 10»): «…Пустая рама… с надписью «Веласкес». Натирают пол хранительницы музея… 
натирает пол юная инфанта Маргарита. Она улыбается спящей «женщине»… Кажется, что 
инфанта танцует «Галэрду»… Она кланяется «женщине», тянется к ней рукой… «Женщина» 
взрагивает» [14, с. 54].

6 Сама К. Радько ставиться до нього дещо критично, а тому детально ми його не розгля-
даємо.

7 Авторська назва, яка фігурує і на шрифтовій композиції, і безпосередньо в самому офор-
ті. Але правильно все ж таки «Межиріч».

8 «Художниці притаманне те відчуття історії, що виникає не від освіченості (в якій, звісно, 
важко сумніватися), а від емоційної або навіть світоглядної спорідненості з певною добою. 
Доба ця – українське бароко XVII–XVIII ст. І справа навіть не в тому, що К. Радько вдається 
розгледіти у сільських дядьках з Київської області їхніх веселих предків в розкішних жупа-
нах («Чоловіки з села Межиріч»). Уже в самій масштабності аркушів, композиційній будові, 
точному відчуттю деталей, м’яких переливах тонів (від глибокого чорного до сріблясто-сіро-
го), і в темах робіт прослідковується зв’язок з творами відомих граверів епохи бароко» [13].

9 Дніпропетровська область, Павлоградський район; Запорізька область, Пологівський ра-
йон; Рівненська область, Острозький район; Сумська область, Лебединський район; Черкась-
ка область, Канівський район.

10 Мамонти (як щитотримачі) потрапили навіть на герб села.
11 Насправді це рядки зі згаданої вище пісні «Привид з Гаю», але записані, так би мови-

ти, «на слух», по пам`яті. У групи «Кому вниз» насправді: «В Зеленім Гаю ніч Рахує кіль-
кість днів».

12 «Честертон сказав колись, що парадокс – це істина, яка встала догори ногами, щоб на неї 
звернули увагу. Графічні експерименти К. Радько, однак, дещо іншої природи – вони нічому 
не вчать, більше того – вони ні на що не натякають (знов-таки в «повчальному» плані), а іс-
тини, які викладає художниця, нагадують радше записки відважного вченого, який вирішив 
зафіксувати свої враження від знайомства з п’ятивимірним світом. Це не абсурд і антиутопія, 
а залізна логіка, тільки інша. Саме тому в найнеймовірніших офортах К. Радько (перш за 
все у розкішній серії, присвяченій українському бароко) панує дивна атмосфера природності, 
а також спокійної діловитості, якої сповнені навіть тутешні привиди [8, с. 47].

13 Зазначимо, що без спеціальних застережень з боку художниці, «Опис Києва» і «Чолові-
ки з села Межиріч» сприймаються іноді як єдина серія! Наводимо відповідні відгуки (ідеться 
про виставку 2008 р. в київській галереї «Майстерня»): «Её работы – гротескные, парадок-
сальные, ироничные и изысканные <…>. <…> это избранное в авторской редакции. Во вся-
ком случае, присутствует едва ли не всё самое лучшее и нашумевшее – “Косовский кроль”, 
удивительный цикл по мотивам украинского барокко (“Охота на дикого вепря”, “Скорпио-
ны! Вы взбесились”, “Призрак”, “Муж вооруженный”, “Честная женитьба”); иллюстрации 
к гофмановским “Житейским воззрениям кота Мурра”, среди которых прямо-таки блистает 
“Портрет Крейслера с котом Мурром” <…>. Немало и новых работ. В них Екатерина Радько 
интересно экспериментирует с цветом, а главное – обнаруживает неожиданную тягу к камер-
ности, почти интимности таинственных фантазий (“Ночные странствия”)» [11]; «Удивителен 
обширный цикл по мотивам (или скорее “на мотивы”) украинского барокко <…>» [10]. 
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14 До речі, походження дуже виразної та надзвичайно загадкової назви офорта має доволі 
кумедне пояснення. Сама К. Радько розповідає: «Фраза “Скорпіони, ви сьогодні оскаже-
ніли” – це просто почутий моєю сестрою гороскоп по радіо, який вдало вписався та завер-
шив концепцію композиції». Ось таке «літературне першоджерело»! І далі: «У “Скорпіонах” 
герої ня попереджає глядача, до чого може довести відсутність почуття міри; можна вивести з 
себе будь-кого (у цьому випадку, людину в плащі зі скорпіонами)». 

15 На «чоловічка з орнаменту у дами» К. Радько випадково натрапила в німецькомовній 
книзі («Щось до пророка Ієзекііля, до речі, про Страшний суд чи кінець світу») – «Це я вже 
усвідомила потім, коли використала. Тасується колода!». І далі: «Про “Скорпіонів”: плащ зі 
скорпіонами – це, здається, було у Фра Анжеліко на фресці з Голгофою».

16 Художниця згадує: «Мене в дитинстві дійсно вразило одне із зображень страти Святої – 
на першому плані страта, причому обличчя в усіх очужілі, нібито це не з ними відбувається, 
а на задньому плані відбувається звичайне нудне життя. Нічого неординарного». Безпосеред-
ньо у «Скорпіонах» художниця «відштовхнулася» насамперед від картини Ханса Бальдунга 
Гріна «Страта Святої Доротеї». До речі, мечем було страчено й іншу славетну святу – Кате-
рину Олександрійську.

17 Назва офорта – два рядки з пісні «Осінь» групи «Воплі Відоплясова». Утім, її сюжет 
(герой настільки захоплений красою осені, що готовий кинути «читати трилера» – і вистриб-
нути у вікно) не має з твором К. Радько ніяких перетинів. 

18 Це дещо нагадує аналіз роману Льва Толстого «Анна Кареніна» (а саме поглядів Ле-
віна) в «Щоденнику письменника» Федора Достоєвського: «Представим себе такую сцену: 
стоит Левин уже на месте, там, с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сла-
дострастно приготовляется выколоть иголкой глазки ребенку, который уже у него в руках. 
Семилетняя сестренка мальчика кричит и как безумная бросается вырвать его у турка. И вот 
Левин стоит в раздумье и колеблется:

– Не знаю, что сделать. Я ничего не чувствую. Я сам народ. Непосредственного чувства к 
угнетению славян нет и не может быть.

Нет, серьезно, что бы он сделал, после всего того, что нам высказал? Ну, как бы не осво-
бодить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчас же из рук злодея 
турка?

– Да, вырвать, но ведь, пожалуй, придется больно толкнуть турка?
– Ну и толкни!
– Толкни! А как он не захочет отдать ребенка и выхватит саблю? Ведь придется, может 

быть, убить турку?
– Ну и убей!
– Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку. Нет, уж пусть он лучше выколет глазки 

ребенку и замучает его, а я уйду к Кити» [3, с. 220]. 
19 Сама К. Радько так коментує цей офорт: «“Про Прогулянку”. Все та ж скандинавська 

тотемна тема, ну а прогулянка – Праліс сповнений небезпечностей, ось і прогулянка небезпеч-
на. Так, тема вовкулака також там є. <…> я фіксувала чисто красу процесу, чим закінчиться 
епізод – абсолютно неважливо». 

20 Коментар самої художниці до «Появи сонця» є доволі складним: «У “Крайнощах” і 
“Появі сонця” – це відсилки до скандинавської міфології і тотемів, у “Появі сонця” – воїни 
налякані, намагаються уколоти сонце своїми списами, у сонця “ноги” схрещені під кутом, 
складаються у “четвірку”, число стабільності і ґрунтовності. Я відштовхнулася від аркану 
“Повішений” у Таро (читала згодом, що це варіація на тему Одіна, який висить на ясені, але я 
на цю трактовку не спиралася, мене просто у свій час заінтригувала постать та її поза)». Важ-
ливим джерелом натхнення для мисткині стали також шведські золоті бляшки для пластин, 
що прикрашали шоломи (VIII ст.; відтворення див.: Мифы народов мира. Москва : Советская 
энциклопедия, 1987. Т. 1. С. 288).
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SUMMARY

Kateryna Radko graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture (work-
shop of book art and illustration supervised by Professor Halyna Halynska) in 1998, and then 
completed her postgraduate studies and probation at NAFAA’s Graphic Art Department (headed 
by Professor Heorhiy Yakutovych) in 2001. In 1994, the young artist created illustrations for 
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E. T. A. Hoffmann’s fairy tale The Nutcracker and the Mouse King (paper, gouache), which 
became the beginning of an interesting author’s Hoffmanniana. Thus, in 2000, a graphic series 
based on the Hoffmann novel The Life and Opinions of the Tomcat Murr (etching) appeared; 
in 2003–2011, she designed book illustration for the short story Don Juan (etching, watercolour, 
gouache). In 1996, she illustrated Moliere’s comedy Le Bourgeois gentilhomme, with applying 
etching. Later on, etching, both black-and-white and coloured, would become a favorite graphic 
technique of Kateryna Radko.

However, the literary basis for the artist’s degree thesis, the cycle Description of Kyiv (1998, 
etching), was a piece of poetry by Theophan Prokopovych of the same name (apart from it, other 
texts were also used). The cycle stands out by the artist’s fascination with the Ukrainian graphic 
works of the Cossack Baroque era, namely the genre of theses. In their composition, she skillfully 
combined images (topic, allegorical and purely decorative ones) and a text written by hand and 
stylized as Cossack writing. Numerous additional allusions to masterpieces of Ukrainian pain-
ting, sculpture and architecture of the XVIIth–XVIIIth centuries were well intertwined with the 
artistic composition of the work. The series Men from the Village of Mezhyrich (2001, etching) 
has become a kind of continuation of her postgraduate thesis’ cycle. The culture of the Cossack 
Baroque era is here interlaced in a paradoxical way, yet interestingly and fruitfully, with the lyrics 
of modern Ukrainian songs (e.g., lyrics of the group Komu Vnyz, whose genre musicologists define 
as Gothic rock). The series Strolling through the Untrodden Forest (2001, etching, watercolour) 
is full of irony, sometimes even grotesque, as well as accentuaued theatricality. There are allusions 
to the Cossack Baroque (such as the seminarian performances) too; however, they grow to be more 
subtle and complicated, being once again complemented by realities of modern national culture 
(conf. songs of the group Vopli Vidopliasova) and even pseudo-culture (horoscope texts). In gene-
ral, Kateryna Radko’s graphic works are a highly interesting example of interpreting a national 
tradition in the Ukrainian art of the 1990s and 2000s.

Keywords: Kateryna Radko, Ukrainian graphic works of the 1990s–2000s, easel graphic art, 
etching, Cossack Baroque.
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УДК 739.4(477.86)″20″ Наталія Качковська  
(Більшівці / Галич)

РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНОГО КОВАЛЬСТВА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті окреслено загальні тенденції розвитку художнього ковальства в архітектурі Івано- 
Франківська на сучасному етапі. Зроблено спробу виявлення чинників, що сприяли відро-
дженню ковальського ремесла в регіоні, творчим пошукам ковалів у створенні нових форм, 
звернених до мистецьких національних традицій.

Ключові слова: Івано-Франківськ, архітектурне ковальство, сучасні мистецькі тенденції, 
збереження національних традицій, О. Бойков, ковальські фірми, фестиваль «Свято ковалів». 

The general tends of the development of artistic forging in the Ivano-Frankivsk architecture 
at the present stage are described in the article. An attempt is made to find out the factors that 
contributed to the farriery revival in the region, blacksmiths creative search in the making of new 
forms appealed to artistic national traditions.

Keywords: Ivano-Frankivsk, architectural forging, modern artistic tends, preservation of na-
tional traditions, O. Boikov, farriers workshops, ‘The Blacksmiths Holiday’ festival.

Метою статті є окреслення загальних тенденцій розвитку художнього ковальства в 
архітектурі Івано-Франківська на сучасному етапі.

Дослідження історичного архітектурного ковальства регіонів України є актуаль-
ною науковою проблемою, передусім з огляду на загрозу втрати цінних автентичних 
структурних елементів, на їх естетичну вартісність, важливу роль у формуванні іс-
торичного середовища міст, вулиць, окремих будинків, а також на значний попит на 
ковальські вироби на сучасному етапі, для використання його як декору в оздобленні 
громадських і житлових будинків. Особливо цікавим є кований архітектурний декор 
міст і містечок Західної України, зокрема, Івано-Франківська, де збереження тради-
цій ковальського мистецтва тісно поєднане з пошуком нових, сучасних форм.

Висловлена на початку 1980-х років доктором архітектури А. Мардером теза про 
роль металу в архітектурі, на нашу думку, залишається актуальною донині: «Сучасна 
архітектурно-будівельна практика розкриває конструктивно-опоряджувальні і декора-
тивно-художні якості металу в широкому діапазоні форм – від утилітарних огороджу-
вальних конструкцій, в яких естетичні якості проявляються лише як одна із сторін 
функціонального призначення, до творів мистецтва, в яких метал служить виключно 
матеріальним субстратом художнього образу» [4, с. 180].

У радянський час ковальська справа перебувала в занепаді, ковалі були зайняті 
головним чином в сільському господарстві чи промисловості, а декоративне кування 
розвивалося тільки в локальних творчих осередках. До 1980-х років традиції ху-
дожньої обробки металу зберігав художній комбінат Івано-Франківського обласного 
осередку Національної спілки художників України. Майстри переважно займалися 
карбуванням металу – холодним куванням із застосуванням міді, алюмінію, чорної 
жерсті. Здебільшого виготовлялися предмети екстер’єрного призначення, в інтер’єрі 
кований метал з’явився наприкінці 1980-х років. Так, у 1970–1980-х роках у техніці 
виколотки (в основному в алюмінії, міді) працював Володимир Сервін, який зосеред-
ився на виготовленні пам’ятних дощок малих архітектурних форм. Одним із знакових 
його творів є зображення жіночого обличчя в екстер’єрі головного корпусу арматур-
ного заводу, виконане в цій техніці. 

На початку 1990-х років, у період національного пробудження, у національному 
мистецтві відроджуються і прояви неоромантизму, посилюється інтерес до давніх 
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українських національних традицій, зокрема й у техніці кування. Появу романтизму 
як стилю пов’язують із серединою ХІХ ст., періодом так званої «весни народів» на 
середньо- та західноєвропейських теренах, куди входить і наш ареал. З особливою 
потужністю він проявився двічі: уперше – наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у 
рамках сецесії; вдруге – у 1960–1970-х роках, коли в архітектурі Івано-Франківська 
відбулося поновлення прав історико-культурних асоціацій. У цей період у регіоні по-
ступово формується архітектурна школа, яка культивувала національні особливості 
в архітектурі [6, с. 250–258].

У 1980-х роках поштовх до відродження і розвитку сучасного ковальського мис-
тецтва в Івано-Франківську дав Олег Бойков (1949–1994), який віртуозно володів 
багатьма методами художньої обробки металу та природним відчуттям матеріалу. 
Унесені ним у формоутворення прийоми і форми дають підстави вважати їх іннова-
ційними в контексті закономірностей розвитку тогочасного архітектурного ковальства 
в регіоні, що, на нашу думку, є діалектичною взаємодією художньої спадкоємності, 
традиції і новаторства.

За фахом О. Бойков – спеціаліст із художньої обробки шкіри (випускник Ко-
сівського технікуму народних художніх промислів ім. Василя Касіяна, нині – Ко-
сівський  інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної 
академії мистецтв, далі – КІПДМ ЛНАМ). Перші уроки майстерності отримав у 
сільського коваля – мешканця с. Стриганці Івано-Франківської області та впродовж 
життя працював тільки в цьому напрямі. У ранніх роботах майстра простежується ін-
терпретація мотивів української народної вишивки, втілена у металі. Проте більшість 
авторських композиційних рішень, які О. Бойков упродовж усього періоду творчості 
застосовував у творах, виконаних з металу, створені ним на основі гуцульських на-
родних орнаментів і декоративних композицій, що використовуються здебільшого в 
художній обробці шкіри. Застосування такої естетичної спільності, на нашу думку, 
є органічним, оскільки етнічний момент у художній обробці металу як і в гончарстві, 
ткацтві тощо пов’язаний зі стійкістю, своєрідністю, знаковістю мотивів, естетичністю 
практичних функцій [3, с. 186].

Звернення О. Бойкова до традиції і традиціоналізму, як методу її засвоєння, за-
безпечує творчу спадкоємність як майстрів-ковалів ХІХ – початку ХХ ст., так і на-
родних майстрів інших видів декоративно-ужиткового мистецтва, а в ширшому ро-
зумінні – сприяє збереженню колективного культурного досвіду українців, зв’язку і 
взаєморозумінню поколінь.

Одночасно у творах автора прослідковується прагнення персоніфікації компози-
цій. Переважна більшість його робіт, виконаних за авторськими проектами, відзнача-
ється пошуком нових індивідуально-самобутніх форм для втілення одвічних символів 
людського буття: 1) об’ємних і просторових, наближених за характером до природних 
в’юнких або видовжених стебел із бутонами й розпуклими квітами; 2) фронтальних, 
площинних рішень, де природні мотиви зазнають геометричної стилізації, поєдную-
чись із традиційними етнічними мотивами. 

Перші твори О. Бойкова датують 1986 роком, який умовно вважаємо початком 
відродження ковальства Івано-Франківська. О. Бойков був добрим товаришем і вчи-
телем, протягом трьох-чотирьох років залучив до роботи і навчив майстерності учнів, 
серед яких – Сергій Полуботько (1962 р. н., нині – голова заснованої ним 2005 р. 
Спілки ковалів України), Зиновій Геренда (1950 р. н., випускник Львівського інсти-
туту декоративно-прикладного мистецтва, майстер художньої обробки металу), Любо-
мир Полянський (1960 р. н., випускник Івано-Франківського педагогічного інституту, 
філолог), Євген Веляник (1947 р. н., кераміст). Також серед учнів чимало працівників 
приватних майстерень, зокрема, ковальської фабрики «Арма», ТзОВ «Коруна» та ін. 

У 1986–1993 роках О. Бойковим виконані роботи з оздоблення інтер’єрів, екстер’єрів 
та благоустрою в Івано-Франківську, Трускавці, Вигоді, Львові, Долині. Масивний 
ковальський метал, поєднання сталі, алюмінію, позолоти прикрашали інтер’єри сана-
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торіїв «Молдова» в місті Трускавець (декоративні перегородки, 1989 р.; композиція 
«Всесвіт», 1993 р.), інтер’єри й екстер’єри будинку урочистих подій у смт Вигода 
Долинського району (віконні решітки, портал, люстра, 1987 р.), вуличні декоративні 
світильники-бра міста Долина (1989 р.), декоративна перегородка в інтер’єрі облас-
ної лікарні міста Івано-Франківська (1988 р.), оздоблений металевий каркас лавиць 
для благоустрою центру Івано-Франківська (1991 р.) [8, с. 6], оформлення інтер’єру 
римо-католицького костьолу Христа Царя (перегородка, світильники-бра, а також ма-
кети нереалізованих люстри та в’їзної брами, 1992–1993 рр.). 

Крім того, автором виконано низку віконних решіток для громадських і житлових 
будинків, вивіски магазинів, кафе Івано-Франківська. У міському парку імені Т. Шев-
ченка збереглися декілька найбільш значимих малих архітектурних форм: конструк-
ційно-декоративні ковані деталі лавиць, вуличні ліхтарі (1989–1990), проте, більшість 
творів зникла, а світильники замінені пластиковими торшерами [2, с. 79–85].

Декоративна перегородка в римо-католицькому костелі Царя Христа в Івано-Фран-
ківську (іл. 3) гармонійно вписується в модерністичний інтер’єр споруди (1930-ті рр.). 
Декоративна решітка приваблює вишуканістю і стриманістю композиційного рішен-
ня з мистецьки переплетених ліній металевого прута й накладних декоративних 
елементів. 

Ілюстрація 2 репрезентує інший приклад творчості О. Бойкова – один зі 
світильників-бра у костелі Царя Христа. Загалом, у художньому ковальстві метале-
вих структурних елементів цієї сакральної споруди автор дотримувався певних тради-
ційних (канонічних) вимог, таких, як ошатність і стриманість, застосування темного 
кольору в поєднанні з підкресленням краси і пластики матеріалу і традиційним для 
О. Бойкова намаганням збагатити естетичні канони творів інших майстрів сучасними 
технологічними та художньо-стилістичними засобами.

Переважну більшість творів художньої металопластики О. Бойков виготовляв для 
громадських будівель Івано-Франківська та інших міст регіону. На ілюстраціях 4 і 
5 представлено його твори 1987–1990 років. Ковані елементи порталу будинку селищ-
ної ради смт Вигода Долинського району Івано-Франківської області, а також люстра, 
декоративні решітки вікон гармонійно поєднані із дерев’яними елементами столярки, 
дверним полотном, цегляними стінами, дахівкою (замінена металочерепицею). Ці ви-
роби засвідчують високий естетичний смак і фаховість івано-франківського майстра, 
особлива заслуга якого полягає в тому, що в період занепаду ковальства він першим 
на теренах Івано-Франківщини розпочав відродження архітектурної металопластики. 
Твори О. Бойкова за своїм змістом не є чистим мистецтвом, а радше художнім ремес-
лом, яке піднялося до рівня естетики і впритул наблизилося до фундаментального 
мистецтва з національною ознакою.

У кованих просторових та інтер’єрних творах О. Бойкова проявилися знахідки 
оригінальних конструктивно-пластичних рішень, які вирізняє гармонійне відчуття 
архітектоніки й орнаментальної ритміки.

Загалом майстер продемонстрував віртуозне володіння різноманітними техніками 
художньої обробки металу: кування, торсування, гнуття, витягування, насічки, штам-
пування, нанесення фактури, розсікання, заклепування, а також уміння виконувати 
токарні роботи тощо. Професійна майстерність, талант автора є підставами вважати 
О. Бойкова засновником сучасної івано-франківської школи архітектурного коваль-
ства, яка продовжує і розвиває мистецькі традиції ковалів ХІХ – початку ХХ ст. Як 
бачимо, О. Бойков розумів свою важливу місію трансформації міського середовища 
Івано-Франківська, зокрема його центральної частини, що, як вважають дослідники, 
є особливо актуальним на сьогодні через високу ймовірність втрати сформованого ба-
гатьма епохами історичного характеру середміських осередків [5, с. 252–256].

Художнє ковальство відродилося не тільки як ремесло, а передусім як мистецтво. 
Переважна більшість зразків сучасного архітектурного ковальства Івано-Франківська 
виконана з почуттям міри, що в мистецтві є одним з показників високого смаку май-
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Іл. 3. О. Бойков. Декоративна перегородка.  
Костел Царя Христа. м. Івано-Франківськ. 1992 р.

Іл. 1. О. Бойков. Ліхтар. Костел 
Царя Христа.  

м. Івано-Франківськ. 1992 р.

Іл. 2. О. Бойков. Світильник-бра.  
Костел Царя Христа.  

м. Івано-Франківськ. 1992 р.
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Іл. 4. О. Бойков. смт Вигода 
Івано-Франківської обл. 
1990-ті рр. (За: [8])

Іл. 5. О. Бойков. Ковані елементи (віконні решітки, люстра над входом) порталу 
будинку селищної ради смт Вигода Долинського р-ну Івано-Франківської обл. 

1987 р. (За : http://ua.trip-impressions.com/2016/05/vyhoda.html)
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стра і художника. У творах декоративно-прикладного характеру це знаходить відо-
браження в делікатній манері наповнення предмета змістом [7, с. 23].

Сучасні ковалі проектують і встановлюють металеві ковані вироби на фасадах 
будинків, в інтер’єрах, у міському середовищі. Проте основна частина їхніх робіт є 
ексклюзивною – від проекту до виконання; це вироби, спроектовані й виготовлені 
для конкретних замовників, з урахуванням персональних уподобань клієнтів. Часом, 
у прагненні задовольнити смаки замовника, ковалі звертаються до історичних цитат, 
не завжди гармонійно поєднуючи різностильові елементи, унаслідок чого на фоні 
еклектичного поєднання виникає перевантаження твору деталями, які не сприйма-
ються органічно, надають образові ознак «кітчу». 

Проте в більшості випадків у роботі сучасних майстрів простежується прагнення 
досягти бездоганного результату за рахунок застосування різноманітних ковальських 
технік. Оскільки форми з металу відрізняються відносною візуальною «холодністю», 
ковалі вдаються до поєднання в панно і тривимірних композиціях кованих виробів з 
іншими матеріалами, зокрема деревом, цеглою, керамікою, склом тощо [1, с. 97–203]. 

Свідченням справжнього розквіту ковальства на Івано-Франківщині є щорічний 
міжнародний фестиваль «Свято ковалів», який уперше відбувся в 2002 році в Іва-
но-Франківську. Головним організатором фестивалю є С. Полуботько (заслужений 
художник України, учень О. Бойкова), який працює в галузі орнаментального й ар-
хітектурного ковальства, а також кованої скульптури.

Провідні ковальські фірми Івано-Франківська «Гефест», Ковальська фабрика 
«Арма», «Коруна» та міський осередок Національної спілки художників України до-
кладають зусиль для відродження давньої традиції ремісничого свята, популяризації 
ковальського мистецтва в регіоні, відродження цехових традицій, розвитку та зміц-
нення дружніх професійних взаємин між ковалями різних фірм, міст і країн. 

Розвитку художнього ковальства в регіоні сприяють також відділення художньої 
обробки металу Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський університет» імені Ва-
силя Стефаника, КІПДМ ЛНАМ, Вище професійне училище № 21  Івано-Франків-
ська, де навчають ковальству молодих людей, бережуть традиції кращих майстрів 
різних часів, вивчають багатовіковий досвід, збагачують надбання новітніми рішення-
ми, прийомами, технологіями, враховуючи, що художнє ковальство виконує як деко-
ративну, так і утилітарну функцію – від декоративного оформлення до забезпечення 
захисних та функціональних потреб.

Аналізуючи вибрані твори архітектурного ковальства Івано-Франківська, слід від-
значити провідну ковальську фірму «Гефест», яка однією з перших у місті й області 
ініціювала творчу роботу в сфері художнього ковальства. Ковальським виробам май-
стрів цього закладу притаманна неабияка професійність, оригінальність, індивідуаль-
ність. Майстри «Гефесту» звертаються як до мистецької спадщини різних стильових 
епох від готики, бароко – до постмодернізму, стильової поліфонії початку ХХІ ст., 
так і до надбань традиційного, народного мистецтва. Одним із прикладів творчості 
митців досліджуваного архітектурного металу є серія кованих вуличних ліхтарів, які 
прикрашають низку вулиць і майданів міста, виконаних майстрами цієї фірми на по-
чатку 2000-х років (іл. 1).

Загалом, ковальські майстерні міста традиційно займають активну позицію у про-
цесі збереження архітектурно-мистецької спадщини Івано-Франківська, її впливу на 
формування архітектурного середовища та принципів застосування художнього мета-
лу в історично сформованому середовищі. Твори архітектурного ковальства провід-
них ковальських фірм прикрашають численні громадські та житлові споруди Івано-
Франківська.

Висновки. Підсумовуючи, можемо стверджувати, що здобуття Україною незалеж-
ності супроводжувалося динамічним розвитком мистецтва, зокрема архітектурного 
ковальства, особливо активно – у західних регіонах держави, приміром, в Івано-
Франківську. На початку 1990-х років відновлюється інтерес до традицій декора-
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тивно-ужиткового мистецтва, художнього металу в архітектурі. Сучасне ковальство 
демонструє збереження традицій і новаторські тенденції, розвиває професіоналізм, 
збагачує стильове розмаїття, продовжує традиції мистецтва й архітектури Галичини 
кінця XIX – початку XX ст. 
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SUMMARY

An attempt to reveal typical artistic features in the forms of forged architectural metal decora-
tion of Ivano-Frankivsk is made in the article. It develops in the race of modern artistic trends on 
the background of the national traditions preservation. During the last two decades the develop-
ment of artistic forged metal in the city architecture has been with the significant raising with 
some downturn in the last few years, that is explained with the social-political factors.

In the middle and the second half of the twentieth century the forging has been in decline, and 
artistic farriery develops only in the local professional creative centres.

In the early 1990s, after the time, when Ukraine has gained independence, the interest in origi-
nal Ukrainian traditions, including forging, increases sharply, which is accompanied by its dynam-
ic development, especially in the Western regions of the country. The preservation of forging art 
traditions in the combination with the search for new forms and innovatory tends are typical for 
forged architectural decor of the cities and towns of Western Ukraine, especially Ivano-Frankivsk.  

One of the most famous artistic schools of architectural forging has been formed in Ivano-
Frankivsk region. It is found out, that O. Boikov (O. Boiko, 1949–1994) has been at the sources 
of the revival and development of modern blacksmithing in Ivano-Frankivsk. In his works he has 
combined the basic methods of forging, the experience gained in the Kosiv school of decorative 
crafts with the natural sensation of metal aesthetics.

Current city farriers’ workshops take an active part in the development of artistic forging. The 
works of modern masters are distinguished by professionalism, artistic taste, desire to achieve 
harmony, tectonic and elegance of the form with the use of various forging techniques. An in-
ternational festival ‘The Blacksmiths Holiday’, which takes place annually, testifies the forging 
prosperity in Ivano-Frankivsk region. The development of artistic blacksmithing in the region 
is also promoted by the Department of Artistic Metal Processing at the Institute of Arts of the 
State Higher Educational Institution Vasyl Stefanyk Ciscarpathian National University. Artistic 
blacksmithing performs both decorative and utilitarian functions in architecture and design – from 
decorative design to the providing of security and functional needs. Today the typology of archi-
tectural forging is branched enough, forged products decorate residential and public buildings and 
the streets of Ivano-Frankivsk.  

Keywords: Ivano-Frankivsk, architectural forging, modern artistic tends, preservation of na-
tional traditions, O. Boikov, farriers workshops, ‘The Blacksmiths Holiday’ festival.
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УДК 793.3:792.02(73)(091)″190″ Марина Погребняк 
(Полтава) 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
ВИНИКНЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ФОРМ ДЖАЗ-ТАНЦЮ В США  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті виявлено й систематизовано культурно-історичні передумови виникнення теа-
тральних форм джаз-танцю в США на початку ХХ ст. З’ясовано загальні риси африканської 
культури й наслідки її асимілювання в Новому Світі. Розглянуто танцювальні складові мене-
стрельної естради та виявлено характерні особливості менестрельних танців. 

Ключові слова: театральний танець, джаз-танець, спіричуел, музичний театр менестрелей, 
регтайм, блюз, кейкуок, брейкдаун, соціальні джазові танці. 

Cultural and historical premises of the emergence of jazz dance theatrical forms in the USA at 
the beginning of the 20th century are revealed and systematized in the article. The general features 
of African culture and the consequences of its assimilation in the New World are shown. The dance 
components of the minstrel variety art are considered and the typical peculiarities of the minstrel 
dances are found out. 

Keywords: theatrical dance, jazz dance, spirituals, minstrelsy musical theatre, ragtime, blues, 
cakewalk, breakdown, social jazz dances. 

Актуальність дослідження. Джазовий танець як явище хореографічної культури 
має афроамериканське коріння й еволюціонував саме в США. Пройшовши шлях від 
фольклорного ритуального до соціального (побутового), сценічного й різноманітних 
форм театрального танцю, він на початку ХХ ст., у період прагнення до радикаль-
ного оновлення виразних засобів доби романтизму і класицизму, стає одним з нових 
стильових напрямів хореографічного мистецтва. Сьогодні, на початку ХХІ ст., джаз-
танець використовується як танцювальна складова українських мюзиклів, драматич-
них вистав, у навчальному процесі вищих навчальних закладів, тому виникає потреба 
в теоретичній підтримці митців і навчального процесу. І звернення авторки до означе-
ної теми є досить вчасним та актуальним. Актуальність даної проблеми посилюється 
невизначеністю його стильової типології. 

Аналіз досліджень. Проблемам теорії та історії нових напрямів театрального 
танцю присвячені нечисельні наукові праці дослідників пострадянського простору 
(П. Білаш, О. Верховенко, К. Добротворська, О. Левенков, В. Пастух, О. Плахот-
нюк, М. Погребняк, О. Чепалов, О. Шабалина, Д. Шариков). Серед вищезазначе-
них науковців лише О. Плахотнюк робить спробу розглянути феномен джаз-танцю 
в системі зв’язків художньої культури і торкається окремих «соціокультурних за-
сад становлення джаз-танцю» [7, c. 51–56]. О. Верховенко розглядає композиційні 
прийоми окремих російських балетмейстерів при побудові танцювальної складової 
мюзиклів. Також дослідниця характеризує пластичне вирішення лібрето декількох 
українських мюзиклів, створених на основі творів української літератури [1]. Дотич-
ним до проб лем нашого дослідження є наведені в дисертації Ф. Сафронова [8] факти, 
що стосуються шляхів переміщення американського музичного джазу до Європи, по-
єднання джазу з театральним мистецтвом оперети, музичних ревю та тісного зв’язку  
з танцем. 

Однак поза межами існуючих розробок залишається виявлення і систематизація 
культурно-історичних передумов виникнення театральних форм джаз-танцю у США 
на початку ХХ ст., що і є метою даної наукової розвідки. 
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Виклад основного матеріалу. З аналізу джерел [2; 3], присвячених джазу як яви-
щу музичної культури авторкою виявлено низку культурно-історичних передумов ви-
никнення театральних форм джаз-танцю в США на початку ХХ ст. 

Однією з них стала відсутність у країні до кінця ХІХ ст. розвиненої аристократич-
ної культури, балетної традиції зокрема, і як наслідок, – театрів, оперних і концерт-
них залів, консерваторій. 

З другого боку, – обмеженість і консервативність світогляду вихідців з «низів» за-
хідноєвропейського суспільства, що протягом тривалого часу прибували до північних 
британських колоній з відповідними художніми смаками.

По-друге, загальновідома непримирима пуританська атмосфера, що проявлялася 
в ненависті до світського і церковно-католицького мистецтва, особливої агресивності 
до театру («храму диявола»). У поєднанні з високим політичним авторитетом і фак-
тичною владою, вороже відношення пуритан до мистецтва набуло форми закону. За 
колоніального періоду будь-яке мистецтво, що не мало відношення до богослужіння 
(у якому нічого, крім псалмів і гімнів не допускалося), ставало нелегальним. І навіть 
тоді, коли установки пуритан втратили свою законодавчу силу, душі американців за-
лишалися під владою їхніх моральних норм. 

По-третє, виникнення так званого underword («підвального світу») з ницими фор-
мами діяльності й загальною бездуховністю внаслідок територіальної експансії на 
Захід, Південь і Південний Захід, територій, що межували з латинською культурою. 
Тут, у шинках, кублах, борделях, народжувалася особлива художня виразність, яку 
можна назвати протилежністю виразності «цивілізованого» європейського мистецтва.

По-четверте, підвладність мистецтва законам комерції, яке, відтак, тяжіло до вуль-
гарності, елементарності, а не до вишуканості і складності.

Для виявлення інших чинників, що сприяли виникненню сценічних форм джаз-
танцю, формуванню його естетики, розгляньмо загальні риси африканської культури 
та наслідки її асимілювання в Новому Світі. З’ясовано, що на Африканському конти-
ненті (за площею він учетверо більший за площу США) є безліч різних природних 
і культурних зон. При всій різноманітності африканських культур у більшості з них 
є загальні риси, серед яких виділяється особлива соціальна організація, властива 
племінним товариствам і майже незнайома західній цивілізації. Африканець же фак-
тично не відокремлює особисте життя від суспільного. Багато подій, які ми звикли 
розглядати як «особисті» або «сімейні» – народження, смерть, одруження, для афри-
канця пов’язані із життям усього його роду.

Є весільні, поховальні, мисливські та сільськогосподарські обряди. Є обряди і для 
більш звичайних подій, на зразок щоденної молитви або навіть оброблення м’яса. 
Тому африканська музика здебільшого має ритуальний або громадський характер 
[3, c. 17]. 

Коли протягом трьохсот років, з XVI до XIX ст., чорних рабів везли з Африки до 
країн Латинської Америки і США, то, потрапивши до Америки, вони досить швидко 
відновлювали свої свята і звичаї. Однак в Америці різні племена змішалися в єдине 
ціле. Так, з одного боку, на колишній латинській землі, яка стала лише в 1803 році 
північноамериканським штатом Луїзіана, на площі Конгo («Place De Beauregard»), що 
в Новому Орлеані, майже до кінця XIX ст. продовжувалося інтенсивне життя танців і 
музики африканських племен («Кraels» «Minakes», «Conder» та ін.) у їхньому майже 
первісному вигляді, яке вирізнялося непристойним еротичним виглядом. Новоорле-
анські «оргії» слугували головним джерелом негритянського світського фольклору на 
Півдні США [14, р. 135].

Одночасно йшов й інший процес. Оскільки основний контингент населення США 
складався з ірландських, шотландських й англійських переселенців, то танці саме 
цих національних культур були важливою складовою мистецтва в повсякденному 
житті. Ці танці можна розділити на дві великі групи. До першої належали так звані 
«кантрі данс» – сільські танці, позначені фольклорним характером, які виконували 
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групою або дуетом. Ірландські танці «Джиг» і «Клогі» виконували у спеціальному 
дерев’яному взутті, за допомогою якого вистукували ритм. До другої групи танців, 
популярних у цей час, можна віднести менует (XVIII ст.), котильйон, контрданс, ка-
дриль і галоп (XIX ст.) [5, c. 5].

Ці два напрями музичної і танцювальної культури – європейський і африкан-
ський – у Новому Світі впливали один на одного. Асимілювання відбувалося на осно-
ві африканської культури, ритмів і танців фольклорного характеру, на які накладали-
ся різні нашарування – етнічні, релігійні, естетичні, геополітичні. Цей процес можна 
вважати однією з передумов зародження сценічного джаз-танцю. 

Наступною (однією з важливих) передумовою народження художніх форм те-
атрального джаз-танцю стало виникнення в північному Новому Світі в ХІХ – на 
початку ХХ ст. нових видів музики, так званої переджазової епохи, а саме: спі-
ричуелу, музичного театру менестрелів, регтайму і блюзу, що народилися зі «схре-
щування негритянського фольклору й суто американських художніх традицій» [3, 
c. 36] і були нерозривно пов’язані з різноманітними формами танців імпровізаційного  
характеру.

Ці попередники джазу і сам джаз, за твердженням В. Конен, «цілком відносяться 
до позаєвропейських видів музики» [3, c. 38], у яких власна самостійна образна сис-
тема, свої прийоми формотворення і композиції, виконавча манера, інструментальне 
звучання, музична мова. 

Так, спіричуел / «Spiritual» (анг. духовний) – архаїчний духовний жанр хорового 
співу північних афроамериканців. У негритянському фольклорному спіричуелі вияв-
ляються багатохарактерні виражальні засоби і прийоми афроамериканської музики: 
імпровізація, лабільне інтонування та інше, що поєднуються з європейською основою 
і запозиченою з християнського гімну мелодією. Як і блюз, спіричуел вважається од-
ним з головних витоків джазу [6, c. 373].

Спів спіричуелів супроводжував так званий «ринг-шаут» («ring shout») – негри-
тянський релігійний круговий танець екстатичного характеру [6, c. 370].

Згідно опису цього танцю Дж. Коллієром, босоногі дівчата встають посеред при-
міщення і з першими звуками спіричуелів починають рухатися слідом за «провідним» 
по колу. Їхні ноги майже не відриваються від підлоги, рух відбувається ривками, 
іноді танцюристи підхоплюють приспів спіричуелів і навіть виконують всю пісню ціл-
ком. Спів групи з кращих співаків слугує «базою» іншим. Співають вони, плескаючи 
в долоні або ударяючи руками по колінах» [2, c. 29].

Нами з’ясовано, що деякі жанри американської національної музики – менестрелі, 
регтайм, блюз – невід’ємні від самостійного осередку розвитку професійного мистец-
тва в США – легкожанрового комедійного театру в його естрадних різновидах. Саме 
цей різновид музичного театру проявився і закріпився в США. 

Усі традиції пуританства, з його духовними прагненнями, тяжінням до інтелек-
туалізму, виявилися безсилими перед масовим наступом американського пересічного 
споживача, котрий вимагав від мистецтва лише легкодоступної розважальності. Через 
проникнення негритянського фольклору в музику легкожанрового театру і народило-
ся мистецтво менестрелів. 

Найбільший американський дослідник мистецтва менестрелів Ханс Натан оголив 
саму суть естетики менестрелів, у задумах яких не було нічого, крім наміру дати пуб-
ліці бездумну розвагу із сильним присмаком вульгарності [12].

За твердженням В. Конен, мистецтво чорних менестрелів походить від естетики 
характерного кола образів типової музично-драматичної структури баладної опери 
Англії – єдиного різновиду музичного театру, який відомий як національний зразок 
англійського мистецтва. На противагу «великій опері», яка мала глибоке аристокра-
тичне коріння, баладна опера стала носієм загальнодоступного народного начала і 
встановила нові принципи, що відповідали психології середнього класу. Найбільше 
вплинули на художній рівень баладної опери комерційні форми її існування. Уже 
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в 20-х роках XVIII ст. для неї стало характерним: 1) зниження стилю, порівняно з 
високою літературою і драмою; 2) сатира, карикатура, пародія як головна художня 
особ ливість; 3) відсутність наскрізного музичного розвитку; 4) композиція театраль-
ної п’єси з епізодичними музичними вставками. 

Саме на англійській сцені другої половини XVIII ст. встановилася умовність коме-
дійно-бурлескного трактування негритянського образу.

У цьому ж трактуванні відомі: танець дикунів в опері-балеті Ж.-Ф. Рамо «Га-
лантна Індія» (1735), опері Рудольфа Крейцера «Павло і Віргінія» (1791) та інші у 
французькому музичному театрі ХVII–ХVIII ст. [3, c. 47–60; 13].

З’ясовано, що у взаємодії з баладною оперою особливий різновид сценічного мис-
тецтва США під назвою sights (видовища) породив особливий американський різно-
вид естради легкожанрового стилю, у рамках якого народилася музика – попередник 
джазу (продукт африканської і європейської генеалогічної гілки), а також виникли 
форми сценічного танцю – попередники театральних форм джаз-танцю. 

До середини XIX ст. сформувався стиль американського шоу з грубим гумором 
і простонародним характером. З проникненням до нього образу чорного невільника 
народився театр менестрелів – самобутня форма американського музичного театру. 
Спочатку це були короткі комедійно-ексцентричні імпровізовані сценки – скетчі, ви-
конувані мандрівними «білими» музикантами-менестрелями, які, загримувавшись 
під африканців, пародіювали їхні манери, повадки, мову, пісні і танці. Згодом на 
їхній основі розвинувся особливий тип закінченої багатоактної шоу-вистави за учас-
тю професійних акторських труп і музичних ансамблів. Період найвищого розквіту 
менестрель-шоу – 1840–1870-і роки. Після закінчення громадянської війни в США 
(1865) з’явилися негритянські гурти, які продовжували традиції «білих» менестрелів 
[6, c. 367–368].

З’ясовано, що фактично життя менестрельного шоу почалося в лютому 1843 року в 
приміщенні театру «Bowery Amphitheatre» з дебюту гурту Дена Еммета «Вірджинські 
менестрелі», який складався із чотирьох артистів (Эммет, Уїтлок, Пелхем, Брайєр). 
Загримовані під негрів, вони показали незвичайний спектакль із музичних і розмов-
них сцен у комічній і гротесковій манері. Усі четверо учасників були одночасно авто-
рами-імпровізаторами і виконавцями текстів, музики й танців [16].

Зважаючи на той факт, що перша серйозна праця про музику невільників у США 
була оприлюднена 1867 року [9], а публічне виконання народних негритянських хоро-
вих пісень почалися тільки після Громадянської війни, американська публіка на час 
народження менестрельного шоу не мала уявлення про справжнє мистецтво «чорних», 
тому була «легенда про нього, створена уявою “білих”» [3, c. 76].

Менестрельна естрада в менестрельних танцях, зокрема, досягла гострого коміч-
ного ефекту, гіперболізуючи невластиву білим американцям манеру ходи негрів, бу-
дову їхнього тіла, жестикуляції і тому подібне, створюючи гротесково-перебільшений 
умовний образ. 

Особливо символічним був образ під назвою cakewalk («кейкуок»), що поширився 
в пізніх менестрельних шоу. Кейкуок народився з негритянських танців на плантаці-
ях, у яких раби насміхалися з манер білих хазяїв. Це були сцени, де розцяцьковані 
негри-денді під руку з модно вдягненими «дамами» передражнювали урочисті не-
дільні прогулянки білих леді і джентльменів. Ці пародії подобалися рабовласникам, 
а кращі танцюристи одержували нагороду у вигляді пирога. 

У менестрельних шоу гротескний танець кейкуок у виконанні «чорношкірого» ден-
ді став центральним номером. Верхня частина тіла виконавця трималася непорушно 
і поважно, а ноги виробляли каскади кроків, замахів, стрибків і поворотів на на-
півзігнутих ногах імпровізаційного характеру. Основний крок нагадував класичний 
стрибок ambuatte.

В. Конен уважає, що «деякі форми фольклорної поліритмії тому і закріпилися в 
кейкуоці, що містили виразні риси, здатні адекватно передати мовою музики ключо-
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ву ідею... – глузування, приховану за маскою простодушних веселощів і механічної 
ляльковості» [3, c. 168].

Лексика й естетика «перекривляння» цього танцю мала сценічне втілення при по-
будові танців бісів і диявола в «диявольському кейкуоці» [15].

Саме з кейкуоку почався американський танцювальний бум початку XX ст. Він дав 
життя низці нових соціальних танців – грізлі-бер («Grizzli Bear»), бані-хаг («Bunny 
Hug»), тексас томмі («Texas Tommy»), таркі-трот («Turkey Trot») та інші, які виріз-
нялися особливою дводольністю кейкуоку і його характерним ефектом «гойдання» 
[3, c. 149].

Їхня еволюція завершилася тустепом (two step) і фокстротом (foxtrot). Назви май-
же всіх цих танців пов’язуються з рухами тварин (або птахів): «бурий ведмідь», «за-
ячі обійми», «індичий крок», «лисячий крок».

Менестрельний спектакль Дена Еммета спочатку мав два відділення. Згодом вста-
новилася тричастинна композиція концерту, кожний розділ якого мав свої музично- 
образні акценти. Танцювальна складова вирізнялася особливою віртуозністю вико-
нання в 2-й частині (olio) і фінальною масовою сценою, основою якої були групові 
швидкі негритянські народні танці breakdown («брейкдаун»), побудовані на вільній 
колективній імпровізації всіх учасників [6, c. 360].

Розглянемо детальніше танцювальну складову менестрельної естради. На перших 
порах менестрельна естрада культивувала і пародіювала різні види танців, у тому 
числі – народні хороводи з Британських островів, танки матросів, річкових вантаж-
ників та волоцюг. І вже на ранній стадії розвитку менестрельного мистецтва репер-
туар заповнили африканські танці, зокрема jubai («джуба») і прийоми breakdown 
(«брейкдауна»), і, що є особливо важливим, танці часто були представлені у вигля-
ді самостійних сольних номерів. Характерними особливостями менестрельних тан-
ців стали: 1) гротесково-фарсова спрямованість; 2) надзвичайно висока віртуозність; 
3) підкореність організації сценічного матеріалу.

За словами Х. Натана, «на відміну від імпровізованих екстатичних танців невіль-
ників, менестрельні танці були суворо продумані і розроблені відповідно до естети-
ки естради <...> Від танцівника вимагалося високе володіння технікою – точність і 
швидкість рухів, майже акробатична гнучкість <...> Він мав умисне підкреслювати 
моменти клоунади і наївних веселощів...» [12, р. 71].

Стандарт сольного менестрельного танцю, що привів до розриву з традицією, був 
знайдений актором Брауером, учасником «Вірджинських менестрелів». Характерні 
ознаки цього танцю (який став попередником Atep dance – однієї з театральних 
форм джаз-танцю ХХ ст.) такі: точні синхронні акценти, виконані п’ятою і пальцями 
ступні, вистукування за допомогою дерев’яних підошв (clog); біг на п’ятах уперед; 
човгання (shuffle), іноді гра рук (плескання по тілу, ритмічні оберти), використання 
капелюха. Різноманітність прийомів цього танцю була надзвичайною. Так, танцівник-
менестрель Джон Даймонд у своєму танці «Зміїна жига» («Rattle snake Jig») вико-
ристав більше 120-ти па. 

У другій половині ХІХ ст. танці, народжені в Новому Орлеані на площі Конго – 
калинда (calinda), чакта (chakta), бабуй (babouille), принесли в народну музику і в 
естраду ускладнені ритми, які встановилися на менестрельній сцені і, зокрема, визна-
чили ритмічні особливості кейкуоку [3, c. 109–112].

«Веселі 90-ті роки» («the day nineties»), як зазвичай називають у США останнє 
десятиріччя ХІХ ст., позначене розквітом розважальних установ певного роду, широ-
кою увагою користувався інструментальний жанр танцювального походження «джиг-
тайм», близький за характером до кейкуоку і регтайму (до 1897 р. останній частіше 
називали «джигтайм»).

Оскільки на менестрельній сцені за будь-яким танцем у супроводі банджо закріпила-
ся ця, узагальнена, назва, то назва «регтайм», на думку В. Конен, народилася із злиття 
асоціацій, пов’язаних і з менестрельним танцем, і з глузуванням, і зі синкопуванням.
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Регтайм – єдиний вид афроамериканської музики «передджазової доби», який не 
культивує імпровізаційність. Це музика моторно-фізіологічного складу, пронизана 
відчуттям танцю і «штучною емоційністю» [3, c. 134–136].

Досліджено, що вибух популярності соціальних джазових танців афроамерикан-
ського походження імпровізаційного характеру з 1890 року також мав вплив на ви-
никнення сценічних форм джазового танцю.

Ці танці виконували на джазову музичну форму регтайму і «чарльстону», мали 
сольну («Black Bottom») [10] і здебільшого дуетну форму («Big Apple», «Two Step», 
«Drag», «Шиммі», «Black Bottom», «Конго», «Фанкі Бам»). Деякі з них, наприклад, 
побутовий танець «Big Apple» походив від ритуального ринг-шауту і тому, окрім пар-
ної, має ще кругову форму [11, р. 81].

Імпровізаційна лексика цих танців на той час не була різноманітною, але викорис-
тання імпровізації як методу творчості, без сумніву, мало потужний вплив на подаль-
ший розвиток джаз-танцю та його театральних форм зокрема. Наприклад, «Шиммі» 
часто використовувався в оперетах, при цьому в його сценічному варіанті побуто-
ва форма поєднувалася зі стрибками у І arabesques, grand battements, поворотами 
soutenu, елементами чарльстону і т. ін. [4].

У 1899 році Скотт Джаплен здійснив постановку міні-балету на тему регтайму 
«Regtime Dance» («Танок у стилі регтайму»). Мотиви регтайму також широко пред-
ставлені в танцювальних епізодах його опери «Three monisha» («Три моніша»).

Зі спіричуелів і цілого ряду негритянських фольклорних жанрів, серед яких уфк-
сонг, холлер і негритянська балада, за твердженням В. Озерова, розвинувся блюз. 
Блюзова традиція представлена майже в усіх основних джазових стилях; до неї звер-
талися у своїй творчості провідні академічні композитори ХХ ст. (зокрема М. Равель, 
Д. Мійо, Дж. Гершвін, А. Онеггер та ін.); під її впливом виникло багато форм і жан-
рів сучасної популярної і танцювальної музики [6, с. 359].

Якщо тексти спіричуелів, майже без винятків, тяжіли до біблійної поезії, їхні 
фольклорні риси і побутова лексика не суперечили їхньому піднесеному настрою і 
багатій символіці, то блюз є діаметрально протилежним спіричуелу за своїм задумом. 
«Це – лемент самотнього страждальця, загубленого в байдужому світі» [3, c. 197–198].

У ХХ ст. спіричуели і блюзи відповідного змісту використовували в хореогра-
фічних творах, які розповідають про любов і страждання, заспокоєння і звільнення 
духу: Една Гей (1930-ті рр., «Негритянський театр мистецтв»), А. Ейлі (1960 р., «Од-
кровення»; 1958 р., «Сюїта блюзів») та ін.

Усе сказане дає змогу зробити висновок і систематизувати виявлені культурно- 
історичні передумови виникнення театральних форм джаз-танцю в США на початку 
ХХ ст. Ними стали: 1) відсутність у країні до кінця ХІХ ст. розвиненої аристократич-
ної культури, балетної традиції зокрема, і, як наслідок, – театрів, оперних і концерт-
них залів, консерваторії; 2) загальновідома непримирима пуританська атмосфера, що 
проявлялася в ненависті до світського і церковно-католицького мистецтва, особливої 
агресивності до театру («храму диявола»); 3) виникнення так званого underworld 
(«підвального світу») з ницими формами діяльності і загальною бездуховністю вна-
слідок територіальної експансії на Захід, Південь і Південний Захід, що межували 
з латинською культурою; 4) підвладність мистецтва законам комерції, яке тяжіло до 
вульгарності, елементарності, а не до вишуканості і складності; 5) асимілювання в 
Новому Світі музичної і танцювальної культури африканських племен; 6) виникнен-
ня в північному Новому Світі в ХІХ – на початку ХХ ст. нових видів музики, так зва-
ної переджазової епохи, а саме: спіричуелу, музичного театру менестрелів, регтайму 
і блюзу, що народилися зі схрещування африканського фольклору й американських 
художніх традицій та були нерозривно пов’язані з різноманітними формами танців 
імпровізаційного характеру; 7) вибух популярності з 1890 року соціальних джазових 
танців афроамериканського походження імпровізаційного характеру. 
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SUMMARY

Jazz dance as a phenomenon of choreographic culture has African-American roots and has been 
developed just in the USA. It has passed the way from folklore ritual to social (everyday), stage 
and diverse forms of the theatrical dance. At the early 20th century, in the period of the aspira-
tion for the radical renewal of the expressive means of the Romanticism and Classicism epochs, 
it has become one of the new stylish trends of the choreographic art. The investigation is aimed 
at the detection and systematization of cultural and historical preconditions for the emergence of 
jazz dance theatrical forms in the USA in the early 20th century. The research methodology is 
based on the use of culturological and art studies methods to reveal the results of the assimilation 
of musical and dance culture of Africa in the New World and factors contributing to the forma-
tion of aesthetics of stage jazz dance. Scientific novelty is in the identification of a set of causes, 
assisting the emergence of various forms of theatrical jazz dance in the USA at the beginning of 
the 20th century. They include: 1) the absence of developed aristocratic culture, ballet tradition, 
in particular, in the country till the end of the 19th century and as a result – theatres, opera and 
concert halls, conservatories; 2) the well-known irreconcilable Puritan atmosphere, manifested in 
the hatred to secular and ecclesiastical catholic art, in special aggressiveness to the theatre (‘the 
temple of the devil’); 3) emergence of the so-called ‘underworld’ with mean forms of activity and 
general lack of spirituality as a result of territorial expansion to the West, South and South-West, 
bordering on the Latin culture; 4) art subjection to the laws of commerce, which has tended to 
vulgarity, elementariness, and not to the elegance and complexity; 5) assimilation of musical and 
dance culture of African tribes in the New World; 6) the emergence of new types of music, the 
so-called ‘pre-jazz era’ in the Northern New World in the 19th – at the beginning of the 20th cen-
tury. Namely: spirituals, the minstrelsy musical theatre, ragtime and blues, born of the crossing 
of African folklore and American artistic traditions and connected indissolubly with various forms 
of dances of improvisational nature; 7) the burst of popularity of social jazz dances of African-
American origin of improvisational nature in the 1890. 

Keywords: theatrical dance, jazz dance, spirituals, minstrelsy musical theatre, ragtime, blues, 
cakewalk, breakdown, social jazz dances. 
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УДК 78.072(477)Гор Михайло Бялик 

МРІЇ ВЕЛИ ЙОГО ЗА СОБОЮ… *

Вельмишановні колеги, дорогі друзі, щиро вітаю вас в урочистий та знаменний 
день відкриття наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Ми-
коли Гордійчука – одного з гідних будівельників української національної культури.

Микола Максимович закінчив Київську консерваторію (нині – Національна му-
зична академія України імені П. І. Чайковського) у 1947 році. Я тоді перейшов на 
другий курс. Отже, нас розділяли чотири курси і 10 років: мені було 18, йому – 28 – 
це велика різниця, яка, насправді, була ще більшою, бо він воював, а кожен рік на 
фронті справедливо вважають за кілька років. Я був юнаком, він – зрілою людиною. 
Згадую його кремезну, міцно збиту фігуру, грубувато виліплене обличчя з не дуже 
правильними рисами – великим ротом, широким носом, що не зовсім поєднувалося 
з романтичним уявленням про служителя муз. І, як контраст, – голос теплого, трохи 
глухуватого, матового тембру, який звучав незмінно щиро, і красиву, за своєю при-
родою, мову. Коли Микола Максимович говорив про важливі для нього речі, чим він 
жив (наприклад, у тісному приміщенні Спілки композиторів на вул. Володимирській 
розповідав про оперу М. Леонтовича «На русалчин великдень», яку, на його думку, 
потрібно було завершити й сценічно представити), виявлялося, що він і сам романтик. 
Так, він був людиною тонкого душевного складу, вразливим і співпереживав чужим 
нещастям. Був схильний до мрій, і вони вели його за собою.

Це були важкі часи абсурдних діянь й ідіотичних формул. Скажімо, мистецтво 
вважали національним лише за формою, але не за змістом. Слово «націоналізм», 
тобто відданість своїй нації, неодмінно випереджали прикметником «буржуазний», 
що сукупно вартувало осуду. До слова «інтернаціоналізм», як правило, додавали 
прикметник «пролетарський» і цим виразом характеризували щось вельми позитивне. 
Натомість слово «космополітизм», яке означає те ж саме, що й «інтернаціоналізм», 
разом із прикметником «безрідний» звучало надзвичайно тяжким звинуваченням, 
майже прокляттям. Я згадую з неприязню тодішні кампанії: українізація – русифіка-
ція – знову українізація – і знову русифікація. Ті, хто йшов услід за партією (а дехто 
намагався бігти поперед неї), втрачали совість і репутацію. Аби зберегти те й інше, 
потрібно було мати власний ідейний стрижень. У М. Гордійчука він був: прагнення 
всіма силами сприяти розвиткові вітчизняної культури. Вірячи в нерозривність тра-
диції, митець ретельно збирав творчу спадщину своїх попередників – М. Грінченка, 
К. Квітки, Д. Ревуцького – і вірив, що настане пора для публікації та вивчення цього 
здобутку.

Познайомившись, ми перейнялися симпатією і довір’ям один до одного. На жаль, 
наші зустрічі були нечастими. Проте я знав, що завжди можу розраховувати на до-
помогу Миколи Максимовича. Коли-небудь, у відповідних обставинах, я розповім 
смішну історію про те, як, ще студентом випускного курсу, мене прийняли до Спілки 
композиторів – без заяви з мого боку і необхідної документації – спонтанним рішен-
ням правління республіканської творчої організації. Дізнався про це згодом, коли 
рішення схвалила Москва. Я тоді працював за призначенням у Дніпропетровську 
(нині – м. Дніпро). Гадаю, що М. Гордійчук мав безпосереднє відношення до цієї 
історії.

* Привітання від відомого музикознавця М. Бялика, надіслані з Німеччини для учасни-
ків конференції, присвяченої 100-річчю видатного українського музикознавця, багатолітнього 
співробітника ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ М. Гордійчука.
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Прийнятий через три роки в аспірантуру в Ленінграді, я на півстоліття пов’язав 
свою долю з містом на Неві. Однак не втрачав зв’язку з рідною мені Україною та її 
музикантами. Про деякі події та деяких осіб я писав статті. Мною керувало не лише 
бажання самому розібратися в складних ситуаціях і залучити до їх упрозорення ін-
ших, – тут був наявний і певний тактичний розрахунок. Річ у тім, що українським 
партійним чинушам, які намагалися вершити долі мистецтва в республіці, важливо 
було не стільки, хто пише, скільки, де опубліковано. І якщо матеріал з’являвся в 
журналі «Советская музыка», що іменували «всесоюзною трибуною», він ставав для 
них своє рідною директивою, яку брали до уваги. Таким чином, коли я писав, напри-
клад, про виконання Є. Мравінським у Ленінградській філармонії (нині – Санкт-
Петербурзька академічна філармонія ім. Д. Д. Шостаковича) нової редакції Третьої 
симфонії Б. Лятошинського або про поставлену в Одесі й Києві оперу «Загибель 
ескадри» В. Губаренка, або про демонстрацію творів молодих тоді українських аван-
гардистів, я мав реальну можливість допомогти всім їм (згадавши авангардистів, ко-
трі стали нині класиками, з вдячністю відзначу альбом їхніх фортепіанних творінь 
колишніх років, записаний видатним інтерпретатором сучасної, і не тільки сучасної, 
музики Є. Громовим). 

У 1972 році М. Гордійчук захистив докторську дисертацію про українську радян-
ську симфонічну музику (роботу перед тим було видано як монографію). Мені приєм-
но згадати, що в журналі «Советская музыка» (1972, № 1) уміщено мою рецензію на 
цю книгу – звісно, схвальну. З тих пір ні моя стаття, ні книга Миколи Максимовича 
не потрапляли мені на очі. Можливо, з погляду сьогодення, я би дещо сприйняв і 
висловив по-іншому, проте і нині переконаний, що це дослідження є наріжним ка-
менем українського музикознавства. До слова, раніше, якщо не помиляюся, у респу-
бліці було лише двоє докторів наук за спеціальністю «музикознавство» – старійшина 
української музики Л. Ревуцкий (dr. honoris causa) і Г. Таранов, який під час війни 
представив як дисертацію розроблений ним «Курс чтения партитур». М. Гордійчук 
виявився чи не третім. У тому, що число музикознавців-докторів згодом зросло, – чи-
мала заслуга Миколи Максимовича як педагога і наставника.

Як відомо, існують різні тлумачення відомих біблійних виразів «час розкидати 
каміння» і «час збирати каміння». Я дотримуюся найбільш поширеної версії – «час 
руйнувати» і «час творити». Зараз в Україні киплять політичні пристрасті. Є чимало 
відчайдушних вояків, готових знести все, що існувало раніше, і на плацдармі збуду-
вати нове. Однак майбутнє не виникає з нічого – воно постає з минулого. Минуле ж, 
як усе на світі, – суперечливе (адже гегелівську діалектику наразі ніхто не скасував). 
Потрібно обережно відокремити зерна від полови і засіяти ними родючий ґрунт. Як 
це втілити представникам нашої спеціальності, може підказати, поряд з іншим, досвід 
М. Гордійчука. IM
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УДК 78.071.1(477)Рев Валентина Кузик 
(Київ)

«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬ…» 
(до 130-річчя українського композитора-класика  

Левка Ревуцького)

Стаття присвячена культурно-мистецьким подіям, пов’язаних з відзнакою 130-річчя укра-
їнського композитора-класика Л. Ревуцького, зокрема, з віднайденням уртексту (першого 
тексту) Симфонії № 2 – знакового твору в історії української симфонічної музики.

Ключові слова: українська музика, симфонічна музика, симфонія, Л. М. Ревуцький.

The article is dedicated to cultural and artistic events related to the celebration of the 130th 
anniversary of the Ukrainian classical composer L. Revutsky, in particular, with the discovery of 
the urtext (the first text) of the Symphony no. 2 – a significant work in the history of Ukrainian 
symphonic music.

Keywords: Ukrainian music, symphonic music, symphony, L. M. Revutskyi.

Яка краса! Усе життя 
В акорди перелить, 
З високих дум і почуття 
Нове життя творить!

 Микола Вороний

Наприкінці 2019 року надійшов час підсумувати зроблене в ювілейне 130-річчя 
композитора-класика й академіка Льва Миколайовича Ревуцького, який створив в 
Україні потужну композиторську школу, здійснив значний внесок у розвиток націо-
нального теоретичного музикознавства, віддав понад 40 років педагогічній праці в 
Київській консерваторії ім. П. І. Чайковського (нині – НМАУ ім. П. І. Чайковсько-
го) та був майже 20 років членом вченої ради Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнографії АН (нині – ІМФЕ НАНУ), що зараз носить ім’я М. Т. Риль-
ського – щирого багаторічного друга композитора. 

Варто одразу зазначити, що попередній ювілей на честь 125-річчя майстра, як і 
200-річчя генія нації Тараса Шевченка (у березні), відбувався у надзвичайно склад-
ний для нашої країни час – розпал протистояння у дні Революції Гідності. Саме 
19–20 лютого 2014 року (а 20 лютого – день народження митця) точилися воєнні дії 
проти мирних протестувальників. Київ пережив справжнє «криваве Водохреще» (бо, 
крім пострілів спецназівців, протестувальників поливали ще й крижаною водою), 
коли кожен свідомий громадянин гостро переймався долею і тих, хто стояв на лінії 
зіткнення, і всієї країни. Однак, попри всі складнощі тогочасного соціального кон-
флікту, культурне життя не завмерло: вдалося випустити тематичний номер журналу 
«Музика» – перший із серії, що повністю присвячений життю і творчості композито-
ра (головний редактор О. Голинська) [20], який одразу набув значення раритетного, 
а згодом і два наукових збірника, підготовлених силами ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 
а саме: «Музична україністика: сучасний вимір. До 125-річчя від дня народження 
Л. М. Ревуцького» (Київ, 2014) [21] та «Українське мистецтвознавство: матеріали, 
дослідження, рецензії: збірник наукових праць» (Київ, 2015) [22]. На сторінках на-
званих видань виступили провідні науковці й діячі культури України та зарубіжжя: 
В. Кирейко, М. Бялик, Б. Фільц, І. Гамкало, А. Терещенко, Н. Кашкадамова, І. Сі-
корська, О. Таранченко, В. Грабовський, А. Калениченко, В. Тольба, О. Кушнірук, 
О. Летичевська, Я. Горак, А. Азарова, С. Василик, І. Шаремета та інші, а також 
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правнук композитора Т. Ревуцький та авторка запропонованої статті. Було зазначе-
но, що творчий доробок митця вже в новому столітті поповнився раніш незнаними 
його творами – Струнним квартетом [27] і мішаним хором «Серце музиќи» на слова 
М. Вороного, написаним до 10-річчя смерті М. Лисенка [16]. Справжнім порухом упе-
ред стало повернення в Україну з Данії, майже через 70 років, оригінального тексту 
(urtext) Концерту для фортепіано з оркестром F-dur, що навіть самим автором музики 
вважався назавжди втраченим [12].

За наступні п’ять років найбільш систематизовану роботу вів Чернігівський му-
зичний коледж, що носить ім’я Л. М. Ревуцького, де щорічно відбуваються конкурсні 
змагання молодих композиторів (майже всі роки журі очолював видатний композитор 
Л. Колодуб). А ревуцькознавство – новий напрям українського музикознавства – 
збагатилося дуже цінною книжкою композитора, професора А. Коломійця «Пам’ятні 
записки. Розмови з учителем» [4], виданою стараннями Вс. Коломійця на пошану 
пам’яті про брата і його вчителя – Л. Ревуцького [23]. Доповнили список літератури 
про митця і нові розвідки щодо його громадянської позиції [15], особливостей худож-
нього мислення [13], ставлення й осмислення поезій Т. Шевченка [9; 18], роботи над 
новою редакцією опери «Тарас Бульба» М. Лисенка [14], взаємин з Б. Лятошинським 
[5], родоводу [17] тощо.

До 130-ї річниці в Чернігівському музичному училищі пройшли наукова конфе-
ренція, конкурси молодих композиторів та виконавців (переможцям було подаровано 
вищеназвану книжку, передану до музучилища В. Коломійцем, племінником ком-
позитора). У стінах НМАУ ім. П. І. Чайковського до цієї дати зробили тематичну 
фотоекспозицію. 

У програмах багатьох концертів звучали твори Л. Ревуцького [7], зокрема і ново-
знайдений Струнний квартет (1920) [8]. За ініціативи талановитого композитора і 
блискучого віолончеліста цей квартет виконавців-струнників 2018 року було перейме-
новано на «Квартет імені Левка Ревуцького», до складу якого ввійшли три лауреати 
мистецької премії ім. Л. М. Ревуцького для молодих музикантів – Маріанна Скрипа 
(І скрипка), Андрій Тучапець (альт), Золтан Алмаші (віолончель) – та ще один ви-
конавець – Едуард Скрипа (ІІ скрипка). Вони достойно представляють українське 
камерне виконавство, з успіхом виступають як у нашій країні, так і за кордоном. Ві-
домий піаніст Роман Рєпка, першовиконавець повернутого уртексту Концерту, зіграв 
його із симфонічними оркестрами ряду обласних філармоній. Талановита піаністка 
Діна Писаренко (також лауреатка премії імені Л. М. Ревуцького) на врученні премії 
блискуче виконала здійснене нею «віртуозно карколомне» фортепіанне перекладення 
знаменитої Увертюри Л. Ревуцького до опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. Вона ж 
досконало й продумано зіграла цикл із Трьох прелюдій, ор. 5 і виклала їх в інтернет 
для загального прослуховування (надалі планує розширити свій репертуар іншими 
творами майстра) [4].

Однак саме тепер хочу написати і про неймовірну долю композиторської спадщи-
ни майстра, яка не випала жодному з його попередників (можливо, за виключенням 
В. Барвінського, але то було вже в 1940-х рр.). Її особливість полягає в тому, що 
майже всі твори крупної форми Л. Ревуцького – рукописи Першої симфонії, Пер-
шого (присвяченого Р. Глієру) і Другого (F-dur) концертів для фортепіано з орке-
стром, Струнного квартету, монументального хору «Серце музиќи» – згоріли чи то 
в буржуйках у холодні зими в окупованому Києві на вулиці Банківській, чи то від 
потрапляння авіабомби у вагон, який перевозив архіви Радіокомітету з Уфи до що-
йно визволеного від ворога Києва. Втрата партитури Третьої симфонії в 1951 році й 
донині оповита таємницею. 

Нагадаю: назагал відомо, що в композиторському доробку Л. Ревуцького жодного 
квартету не зазначено. Однак, опрацьовуючи рукописний архів композитора-класика 
в листопаді 2011 року, я віднайшла чернетки запису Струнного квартету з авторською 
позначкою «№ 1, Прилуки, 1920 р.». Нотний текст трьох частин було представлено 
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по-різному: 1 частина – у клавірному вигляді не повністю – до репризи форми, 2 час-
тина – партитура експозиційного фрагмента (обидві писані олівцем), а от 3 частина – 
партитура з повністю викладеним матеріалом (писано чорнилом). Можливо, чернетки 
перших частин були написані під час навчання в музучилищі (?). З біографічних 
нотаток митця відомо, що в 1920-х роках у Прилуках існував камерний квартет, який 
брав участь у концертах Прилуцької філії Музичного товариства імені М. Д. Леонто-
вича. А керівник Прилуцької хорової капели і добрий товариш композитора Олекса 
Фарба (репресований у 1930-х рр.) був гарним скрипалем і навіть грав партію першої 
скрипки у квартетах Л. Бетховена. 

Однак, як це характерно для Л. Ревуцького при написанні більшості творів цикліч-
ної форми, він повернувся до завершення й остаточного опрацювання тексту Квартету 
влітку 1926 року, закінчивши його в останні дні 1927 (про що повідомляє Я. Юрмас у 
дописі від 5 січня 1928 р. [26]). Стимулом для повернення і продовження роботи, що 
розпочалася 1910 чи 1912 року, стало створення восени 1927 року при Київській філії 
струнного квартету на чолі з відомим скрипалем М. Вольфом-Ізраелем (щоправда, 
його через кілька місяців запросили на посаду професора Київської консерваторії, 
однак він залишився художнім керівником згадуваного струнного квартету) [24].

Прем’єра нового твору митця відбулася 24 червня 1928 року в малій залі Музично-
го товариства ім. М. Леонтовича [26]. Це був перший, «пробний» (закритий) концерт 
Струнного квартету ім. М. Леонтовича в такому складі: О. Гдешинський (І скрипка), 
Р. Рибчак (ІІ скрипка), О. Грабовський (альт) та Кушаков (віолончель). У програмі 
прозвучали також Квартет № 4 Л. Бетховена і Квартет, ор. 27 Е. Ґріґа. 

Здебільшого камерна музика видатних майстрів (а до неї чи не насамперед на-
лежать квартети, квінтети) автобіографічна, вона розповідає про світ переживань 
митця, породжений життєвими реаліями. Гадаємо, що відображенням трагічних по-
дій 1919 року стала друга частина циклу, адже саме того року Л. Ревуцького як 
«особу непролетарського походження» заарештувала ВНК й засудила до страти… 
Композиторські рефлексії на ті події виразно вчуваються в музиці Квартету. За зна-
йденими чернетками талановита композиторка Вікторія Польова (лауреатка премій 
ім. Л. М. Ревуцького, Б. М. Лятошинського, мистецької премії «Київ» імені Артемія 
Веделя та Національної премії України імені Тараса Шевченка) у грудні 2011 – січ-
ні 2012 року здійснила реконструкцію нотного тексту, який нині з успіхом звучить 
з філармонічних естрад, а також його введено до учбових репертуарів українських 
музичних академій [8]. 

Проте віднайдений у журналі «Музика» за 1927 рік цікавий факт про виконання 
Квартету Л. Ревуцького в концертній програмі (принагідно зазначу, що партію альта 
тоді виконував Олександр Грабовський – батько видатного композитора Леоніда Гра-
бовського) свідчить, що рукописний нотний текст усіх трьох частин існував у повному 
комплекті. Невже аркуші з першою та другою частинами «пішли» на розпал буржуй-
ки? Можливо, тоді ж згоріли і сторінки монументального хору «Серце музиќи», який 
мені вдалося реконструювати за поголосниками, віднайденими у фондах Всеукраїн-
ського товариства ім. М. Леонтовича [16, с. 96]. На ці запитання нині важко віднайти 
відповідь, адже час невловимо стирає хвилі людської пам’яті.

Однак однозначно відомо, що полум’я знищило рукопис партитури і Першої, і Дру-
гої симфоній митця. Сталося це під час пожежі у приміщенні Київської філармонії 
наприкінці 1920-х років. «Українська музична енциклопедія» повідомляє, що першо-
виконання цих творів відбулося під батутою видатного тогочасного диригента В. Бер-
дяєва (хоча ця інформація ще потребує додаткової перевірки) [2, с. 117]. Зрозуміло, 
що така втрата для композитора була дуже болючою. Він, попри розпач, вирішив 
поновити твори, здебільшого з пам’яті реконструювавши нотний текст. Першою роз-
почалася робота над поновленням Другої симфонії, як більш «свіжої» за часом напи-
сання, а ймовірно, і більш любимої за музикою, адже в історії світової музичної куль-
тури Симфонія № 2 Л. Ревуцького визнана кращим твором української симфонічної 
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музики першої половини ХХ ст. [1, с. 100]. Одразу після створення, її виконували не 
тільки симфонічні оркестри Києва, Харкова, Одеси, Чернігова й галицького Львова 
(останній тоді територіально не входив до колишньої УРСР), але й за кордоном – 
у Польщі, Литві, Латвії, Німеччині, США, Канаді та інших країнах. Звідусюди над-
ходили схвальні рецензії, які особливо підкреслювали напрочуд вияскравлений на-
ціональний колорит тематизму та високу професійну майстерність композиторського 
письма молодого українського автора.

Загальновідомо, що появі нового симфонічного твору в скарбниці української 
музики безпосередньо сприяло «соціальне замовлення» – оголошення наприкінці 
1926 року Музичним товариством ім. М. Леонтовича Всеукраїнського музичного кон-
курсу до 10-х роковин Жовтня (такі були реалії ідеологічно спрямованого розвитку 
тогочасної культури). За вимогами конкурсу, твори надсилали під гаслами. Викону-
вали музику на роялі, симфонічні партитури представляли в перекладенні на чотири 
руки. Першою премією були відзначені Симфонія під гаслом «Будуймо» і Фантазія 
(увертюра) на чотири українські теми під гаслом «Новому українському мистецтву 
потрібна симфонічна музика». Коли ж розкрили конверти з прізвищами авторів, то 
з’ясувалося, що переможці – Л. Ревуцький, який обрав вельми лаконічний девіз, і 
Б. Лятошинський, його талановитий товариш [10, с. 41]. Тобто, з-поміж поданих до 
конкурсного змагання творів Симфонія як циклічний жанр, була лише одна 1.

Архівні матеріали засвідчують, що новий твір Л. Ревуцький опрацьовував довго, 
і оголошення конкурсу лише прискорило його завершення. Ще наприкінці «Клопо-
тання» Д. Ревуцького (вересень 1923 р.), у списку творів молодшого брата міститься 
згадка про «симфонічні ескізи для великого оркестру Е-moll [тут явна помилка, адже 
літера «Е» велика – так позначають мажор. – В. К.]». Ситуація з’ясовується, коли 
зі сторінок «Музики» за 1924 рік (№ 1–3. С. 51) дізнаємося, що Л. Ревуцький має 
у своєму доробку «ескізи для симфонічного оркестру: а) c-moll; b) E-dur». За тим 
у рукопису автобіографії композитора 1925 року в поданому списку творів читаємо: 
«І. Ескіз e-moll; II. Ескіз E-dur – 1915 р. (не закінч.)». Тобто, осмислення тематично-
го матеріалу, загальної концепції масштабного твору можна віднести аж до 1915 року. 
Ймовірно, саме ці ескізи послугували базовим матеріалом для написання партитури 
[10, с. 43–44]. Симфонія Л. Ревуцького – № 2, E-dur – стала етапним явищем; у ній 
гармонійно поєдналися два, зазначених автором, крила творчості: «українізація» і 
«європеїзація». Симфонію згодом визнали як перший національний твір у цьому 
жанрі [1, с. 100]. Музика її наскрізно просякнута народнопісенними джерелами, од-
нак не тільки за рахунок цитування, а через пронизування кожного елемента музичної 
тканини – від структурних «цеглинок» до тембральних звукосполучень – національ-
ним мелосом. Цей твір, мабуть, є чи не найяскравішим відображенням української 
ментальності в музиці – з безмірною закоханістю в рідну природу, тремтливим очі-
куванням здійснення мрій, гордістю за героїчне минуле та вірою в щасливе майбут-
тя. У цій «звуковій краплині буття» виявився ввесь духовний космос українського 
митця – від образів батьківської хати в маленькому Іржавці до огрому всього україн-
ського краю, а то й ширше – Всесвіту. Симфонію № 2 Л. Ревуцького можна сміливо 
назвати вершинним явищем українського духовного відродження ХХ ст. в музичному 
мистецтві.

Структурно драматургія Симфонії № 2 задумана як тричастинний цикл («фран-
цузька симфонія»). Головною темою першої частини стала ніжна й примхлива у своїх 
абрисах мелодія веснянки (чуємо рідко вживаний локрійський тетрахорд), яку ком-
позитор особисто записав 1912–1913 року від О. Бондаренка в Іржавці («текст пісні 
вже давно втрачено»). Друга тема – побічна – «Та не жаль мені ані на кого» (зі збірки 
К. Квітки). У повільній ліричній другій частині, де автор намагався відтворити ве-
чорову ідилістичну картину безмежного українського степу та стишений відстанню 
спів дівочого гурту, звучать мелодії «Ой у полі сосна, під сосною корчма», «Ой Ми-
кито, Микито, чи є рілля на жито» (К. Квітка) та «Що в Києві на ринку» (зі збірки 
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Д. Ревуцького). Скерцозно-танцювальний фінал вихором вривається одразу по закін-
ченні другої частини, як кажуть музиканти, – atacca. У його тематизмі чуємо давні 
обрядові наспіви «А ми просо сіяли, сіяли» і «При долині мак» (К. Квітка), які ніби 
випромінюють одвічну енергетику народу.

Композитор вибрав цікаве за драматургією завершення твору: в коді фіналу він 
проводить усі головні теми Симфонії № 2 у їх контрапунктичному переплетінні та 
динамічному укрупненні. Цей прийом використовували Г. Берліоз, К. Сен-Санс, 
О. Бородін, П. Чайковський; чи не найяскравіший зразок – знаменитий фінал Сим-
фонії № 9 Л. ван Бетховена. Формотворча аналогія Л. Ревуцького виявилася емоцій-
но вражаючою та напрочуд доречною. «Варто зазначити той момент, – писав Б. Ля-
тошинський, – що Ревуцький ні в першій, ні в третій частинах симфонії не пішов 
шляхом механічного пристосування всього симфонічного розвитку до сонатної схеми. 
Йдучи за логічним розвитком змісту свого твору, він сміливо відступив від канонів і 
штампів старої сонатної схеми, підкорив усю свою технічну майстерність яскравому, 
виразному розкриттю головної ідеї...» [19, с. 24]. 

Преса кінця 1920 – 1930-х років засвідчує, що Cимфонія № 2 Л. Ревуцького зву-
чала в багатьох симфонічних концертах, переважно саме її виконанням відкривали 
нові філармонічні сезони. Твір охоче брали у свій репертуар провідні диригенти Ки-
єва, Харкова, Одеси – В. Бердяєв, М. Радзієвський, А. Маргулян, А. Рудницький, 
Й. Вейсенберг, молодий Н. Рахлін, а М. Канерштейн (учень М. Малька) диригував 
її напам’ять. На закритті літнього сезону 1928 року Cимфонію № 2 Л. Ревуцького й 
Увертюру Б. Лятошинського грав унікальний за своєю виконавською практикою ки-
ївський Симфанс (Симфонічний ансамбль – оркестр, який виступав без диригента). 
Cимфонія № 2 Л. Ревуцького нині звучить у репертуарі багатьох світових колективів, 
хоча, на жаль, в Україні її почуєш не кожного сезону. 

Високо поцінували твір і в історії української музики. «Друга симфонія Ревуць-
кого, – писав учений М. Гордійчук, – належить до композицій, де вагомий задум 
правдиво й глибоко втілено в яскраву національну форму. Народність у широкому 
розумінні, майстерне перетворення фольклорних мелодій, високий професіоналізм 
дають право поставити цей твір у ряд етапних, які відіграли основоположну роль у 
національній музиці, визначили один з провідних напрямів її розвитку» [3, с. 242].

Орієнтуючись на загальні музикознавчі праці з історії української музики, може 
виникнути природний висновок, що йдеться про одну й ту ж саму партитуру цього 
видатного твору. Насправді, ситуація не така проста. На сьогодні ми маємо три (!) 
редакції партитури. І тільки третя з них здійснювалася з бажанням віднайти нові 
темброві сполуки у вже існуючих звукових лініях та акордових вертикалях. 

Одразу, після оголошення переможців раніш згаданого музичного конкурсу 
1927 року, відбулося концертне виконання симфонічних творів Л. Ревуцького і Б. Ля-
тошинського – спершу в Харкові, потім у Києві. Як уже було зауважено, першовико-
нання відбулося під батутою відомого диригента В. Бердяєва (у 1927–1928 рр. – голов-
ний диригент Київського театру опери та балету, водночас і філармонії). У 1928 році в 
Київській філармонії сталася велика пожежа – згоріло понад 30 музичних інструмен-
тів і нотна бібліотека. Пригнічений такою подією, В. Бердяєв дав свої останні, чоти-
ри, «прощальні» симфонічні концерти в Києві (грали «Тіля Уленшпігеля» Р. Штрау-
са і «Шехеразаду» М. Римського-Корсакова) та назавжди полишив наддніпрянське 
місто (з 1930 р. працював у Варшаві, Польща).

У тій пожежі згоріли й рукописи партитур Л. Ревуцького (у довоєнні часи їх 
публікація в УРСР не відбувалася, це здійснювалося лише в Москві). Композитор 
тільки 1939 року закінчив реставрувати з пам’яті втрачений текст, щоправда, мав для 
допомоги кілька окремих партій, не повернутих своєчасно музикантами оркестру до 
бібліотеки. Реконструйовану партитуру митець позначив як «Редакція 2-га» (угорі 
рукопису посвята дружині – С. А. Ревуцькій). Цей твір був удостоєний Державної 
премії на початку 1941 року (колишня Сталінська), хоча автор відмовлявся від наго-
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роди [10, с. 60]. Саме партитуру 2-ї редакції надруковано в «Повному зібранні творів 
у 11-ти томах» (Київ: Музична Україна, 1981. Т. 2; муз. редактор Г. Майборода), вона 
звучить у симфонічних концертах.

Утім, викладена в Інтернет музика 1-ї частини Симфонії № 2 (без зазначення 
виконавців) вразила мене невідповідністю звучання до усталеного тексту. Почалися 
пошуки іншої партитури. Це не була третя редакція, яка, зрештою, є тільки в руко-
пису та відома досить вузькому колу дослідників. Учений-енциклопедист і диригент 
Іван-Ярослав Гамкало дав мені цінну пораду – «пошукати» її в бібліотеці Львівської 
філармонії. Думка була слушною, адже є відомості, що з 1928 року симфонію ви-
конували насамперед у Львові, а згодом – у кількох західноєвропейських країнах і 
США. Логічне припущення могло бути єдине: композитор зробив рукописну копію 
партитури і передав її за кордон кимось із знайомих музикантів (як було з urtext’ом 
Концерту F-dur [12, с. 9]). Такою людиною міг бути тільки диригент Антін Рудниць-
кий (1902–1975; родом зі Східної Галичини, з 1938 року переїхав до США). Він у 
1927–1930 роках працював диригентом оперних театрів у Харкові, у 1930–1932 – у 
Києві, був особисто знайомий з Л. Ревуцьким (що засвідчують спільні фото). Імо-
вірно, саме йому композитор віддав другий примірник рукопису своєї симфонії, і з 
А. Рудницьким вона потрапила за кордон. 

Пошук привів до бібліотеки Львівської філармонії. Перший його етап не мав успі-
ху. Однак, завдяки наполегливості Ніни Дикої – доктора філософії мистецтва, до-
цента Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, яка спеціаль-
но познайомилася з багатолітньою хранителькою бібліотеки Уляною Синківською, 
справа зрушила з місця. Серед стосів нотних аркушів було віднайдено рукопис пар-
титури Симфонії № 2 Л. Ревуцького з переконливими ознаками, що це – першо-
основа (urtext): а) виписані дати виконання: 13.ІІІ.1928 – Харків, Державна опера; 
27.ІV.1933 – Львів, свято Івана Франка, філармонія; 28.V.1933 – там само, Вели-
кий театр; 4.ІІІ.1934 – Варшава, філармонія; 30.ІІІ.1935 – Варшава, Польське радіо; 
б) в Архівних наукових фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України зберігається унікальний документ – 
аналіз партитури Симфонії № 2, власноручно писаний композитором у 1927–1928 ро-
ках (ф. 36, од. зб. 524, 6 арк.; аркуші формату А3, автоматична ручка із чорним 
чорнилом). Рядки слів пересипано нотними прикладами, розписано інструментарій, 
позначено всі цифри проведення тематизму, зазначено музичну форму кожної із час-
тин тощо. І саме цей аналіз дозволив уточнити деталі, що різнять другу редакцію 
від першооснови: інша метрична будова, інші фігуративні контрапунктні лінії, інша 
оркестровка кульмінації тощо [11, с. 179–198].

Що ж, справді: «рукописи не горять…». Тепер, з майже столітнього забуття, може 
повернутися до нас справжнє звучання Симфонії № 2 Л. Ревуцького, яке дасть від-
чуття тієї епохи, що нині називають Українським відродженням ХХ ст., де в єдиному 
логосі переплелися і національне коріння, і загальносвітове музичне мислення. 

В особі директора Львівської філармонії, активного члена НСКУ Володимира 
Сиво хіпа я знайшла серйозне бажання до співпраці над публікацією партитури. 
Вельми зацікавила знахідка й народного артиста України, лауреата Національної 
премії України імені Тараса Шевченка, видатного українського диригента Володими-
ра Сіренка. Сподіваються потримати в руках urtext Симфонії № 2 відомі диригенти 
І.-Я. Гамкало й І. Юзюк, який 2002 року, на прохання представників конгресу укра-
їнської діаспори, диригував цей вір за авторським рукописом. 

Задум Державного нотного видавництва «Музична Україна», очолюваного відо-
мим композитором Богданом Кривопустом – лауреатом премій ім. Л. М. Ревуцького, 
Б. М. Лятошинського та М. В. Лисенка, може втілитися в унікальному виданні, де, 
окрім нотного тексту, буде переповідано неймовірну історію «згорілого рукопису» ви-
датного українського композитора-класика і докладний музикознавчий аналіз, писа-
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ний рукою самого майстра. Можливо, саме такий «дарунок» нинішньому поколінню 
музикантів підготував митець на завершення відзнаки свого 130-річчя…

Останні грудневі дні 2019 року принесли ще одну звістку про поширення в су-
спільстві шанобливого ставлення до пам’яті видатного українського майстра музики. 
Чернігівською обласною держадміністрацією було прийнято рішення утворити дві 
спеціальні премії імені Л. М. Ревуцького за вагомий внесок у розвиток музичної куль-
тури в області. Вирішено вручати ці премії щорічно 20 лютого – у день народження 
славного земляка. Першими лауреатками стали Маргарита Демиденко – композитор-
ка й викладачка музичних теоретичних дисциплін, завідувачка естрадного відділу 
музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького, і Людмила Осадча – багатолітня дирек-
торка Меморіального музею-садиби Л. Ревуцького в Іржавці (село Ічнянського р-ну), 
яка щиросердо й віддано служить славі роду Ревуцьких, зберігає в чудовому стані 
меморіальні цінності кількох поколінь сім’ї та проводить блискучі лекції-екскурсії 
для відвідувачів музею з різних куточків України й зарубіжжя.

1 Другу премію отримав В. Золотарьов за 2 увертюри (надіслані з різними гаслами), тре-
тю – Л. Лісовський за кантату «Слава Україні» (тільки за музику) та Ю. Мейтус за романс 
«Життя». Зазначено, що конкурс на хорові твори і романси не дав жодного яскравого зразка 
[див.: Музика. 1927. № 4. С. 35].
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SUMMARY

The article is dedicated to cultural and artistic events related to the 130th anniversary of the 
Ukrainian classical composer L. Revutskyi. It is aimed at the summing up of the achievements of 
the last five years in this field. The authoress notes that the previous celebration in honour of the 
125th anniversary of the Master has taken place, as well as the 200th anniversary of the nation’s 
genius Taras Shevchenko (March), at an extremely difficult time for the country – the height of 
the confrontation in the days of the Revolution of Dignity. It was on February 19–20, 2014 (and 
the artist’s birthday is the 20th), when that military action against peaceful protesters have been 
in progress. Despite all the difficulties, we have managed to publish a thematic issue of the maga-
zine ‘Music’ – the first of such series, entirely devoted to the life and work of the composer, and 
then two scientific collections prepared by the NASU M. Rylskyi IASFE.

The most systematized work for the last five years has been carried out by L. M. Revutskyi 
Chernihiv Music College. The competitions of young composers take place there annually. And 
Revutskyi Studies as a new trend of Ukrainian musicology, has been enriched with a very valuable 
book by the composer, professor A. Kolomiyets ‘Memoirs. Conversations with a Teacher’ and other 
investigations about the artist’s civic position, relations with B. Liatoshynskyi, genealogy, etc.

The composer’s creative heritage has been enriched by newly discovered works – the choir ‘The 
Heart of Music’ to the verse of M. Voronyi (1922) and the String Quartet (1920). The latter is in-
cluded into the repertoire of the quartet of young performers led by the composer and cellist Zoltan 
Almashi. They have decided to take the title ‘L. Revutskyi Quartet’. The Master’s piano works are 
now represented worthily by the pianists Roman Riepka (the first executor of the returned urtext 
of the F-dur Concerto) and Dina Pysarenko.

In 2019 the discovery of the urtext of Symphony no. 2 (1927) has become a real revelation. Its 
score has been considered the lost in a fire at the Kyiv Philharmonic Society. This work is signifi-
cant in Ukrainian music and is awarded the world fame rightfully. The music of the symphony is 
imbued throughout with folk song sources, however, not only through citation, but through the 
penetration of every element of the musical material – from structural ‘bricks’ to timbre sound 
combinations – national melody. Symphony no. 2 has been included gladly into the repertoire of 
the leading conductors of Kyiv, Kharkiv, Odessa – V. Berdiayev, M. Radziyevskyi, A. Marhulian, 
A. Rudnytskyi, J. Weissenberg, young N. Rakhlin, M. Kanerstein (student of M. Malko). 

But ‘manuscripts do not burn…’.  Now, from almost a century of oblivion, the sound of L. Re-
vutskyi Symphony no. 2 can return to us. It will give a feeling of the epoch that is now called 
the Ukrainian revival of the twentieth century, where both national roots and universal musical 
thinking are intertwined in the single logos. The Musical Ukraine publishing house, with the 
support of the Ukrainian Cultural Foundation, plans to publish the urtext of Symphony no. 2 in 
2020 and introduce it into the repertoire of the symphonic orchestras. Such a worthy completion of 
the 130th anniversary of the artist’s birthday affirms a real recognition of the significance of his 
musical heritage by the Ukrainian cultural community.

Keywords: Ukrainian music, symphonic music, symphony, L. M. Revutskyi.IM
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УДК 323.28(47+57) Мія Марченко 
(Київ)

СЕМЕН ТКАЧІВСЬКИЙ:  
журналіст, історик, воїн 

 Нам обирати, про кого пам’ятає наш час.
 Таня Малярчук

У статті на матеріалі архівної справи, родинних спогадів та автобіографічних матеріалів 
уперше розглянуто життя і діяльність Семена Ткачівського, українського січового стрільця, 
журналіста, історика, члена літературного об’єднання «Західна Україна», його внесок у бурх-
ливий розвиток української культури доби «Червоного Ренесансу» 1920–1930-х років, а також 
у боротьбу за незалежність України. 

Ключові слова: Семен Ткачівський, українські січові стрільці, літературне об’єднання «За-
хідна Україна», Мирослав Ірчан, Федір Палащук (Конар), Дмитро Загул, Василь Атаманюк, 
розстріляне Відродження, «повторники», політичні репресії в Україні радянської доби, укра-
їнський буржуазний націоналізм. 

Submitted article is based on the archival documents, family reminiscences and autobiographi-
cal materials. The life and activities of Semen Tkachivskyi are considered for the first time. He 
is known as Ukrainian Sich Rifleman, journalist, historian, member of the ‘Western Ukraine’ 
Literary Society. His contribution to the rapid development of Ukrainian culture during the ‘Red 
Renaissance’ period of the 1920s–1930s and also in the struggle for independence of Ukraine du-
ring the times of Soviet occupation are described. 

Keywords: Semen Tkachivskyi, Ukrainian Sich Riflemen, ‘Western Ukraine’ Literary Society, 
Myroslav Irchan, Fedir Palashchuk (Konar), Dmytro Zahul, Vasyl Atamaniuk, Executed Renais-
sance, repressed repeatedly, political repressions in Ukraine of the Soviet period, Ukrainian bour-
geois nationalism.

19:30, 10 листопада 1952 року, кабінет старшого слідчого УМГБ Станіславської 
області, капітана держбезпеки Нікітіна. Перед ним сидить арештований, він висна-
жений десятиденним арештом, неголений і похмурий. Блакитні очі майже втратили 
колір, між густими темними бровами, мов навічно викарбувана, оселилася глибока 
зморшка. Це його другий арешт, тож він добре знає: ті десять днів ув’язнення, що 
проминули – ніщо. Все лише починається. Його вже допитували сьогодні вранці – 
шість годин, щоб уточнити місце перебування всіх родичів і коротко переповісти жит-
тя. О 19:15 допит розпочато знову, завершиться він о другій ночі – ще сім годин на те, 
щоб слово до слова підтвердити постанову про обвинувачення. І в’язень підтверджує, 
безбарвно і майже знуджено: «Визнаю себе винним у тому, що контрреволюційну 
націоналістичну діяльність проводив з перших років громадянської війни, з метою 
відриву УРСР від Радянського Союзу… Був поборником незалежної соборної Украї-
ни… Проникнув до компартії Галіції, підтримував зв’язки з відомим українським 
націоналістом Конаром… За моїми матеріалами у 1923 році у газеті “Діло” у Львові 
вміщено ряд статей про провал політики українізації… Входив до складу Об’єднання 
західно-українських письменників… Протокол допиту мені зачитаний. З моїх слів 
записано вірно. Ткачівський» [2, с. 32–35].

Арештований підписував кожен аркуш протоколу, чітко і рівно, руки не тремтіли 
навіть після 13-годинного допиту. Немає через що сперечатися. Адже все це й справді 
було – він був cічовим cтрільцем, мріяв про незалежну Україну і активно боровся за 
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неї, писав статті, передавав листи, зустрічався зі знайомими, друзями, побратимами, 
працював в Академії наук. Жив, сміявся, виховував доньку, говорив і писав рідною 
мовою. Та виявилося, що це – злочин. 

На жаль, історія розпорядилася так, що про долю цієї яскравої особистості – жур-
наліста, історика, людини, яка понад усе мріяла жити у незалежній Україні, нам те-
пер свідчать лише три джерела – кримінальна справа (друга за рахунком), порушена 
1 листопада 1952 року МГБ Станіславського району, його власна книжечка спогадів 
«Сіро» і скупі родинні оповідки. 

Отже, Семен (Семань) Олексович Ткачівський, народився 1897 року в селі Вік-
торів Станіславівського повіту (на той час територія Австро-Угорської імперії). Чет-
вертий син у родині з вісьмох дітей, хлопець зростав кмітливим і здібним. Ймовірно, 
саме через це батько вирішив віддати сина, першого з усіх дітей, до щойно заснованої 
1909 року приватної української гімназії в Рогатині. 

У книзі «Сіро» – крихітній брошурці спогадів, виданій у Києві в другій полови-
ні 20-х років, під час роботи в Академії наук, Семен Ткачівський «з болем згадує 
тата-сердегу, що на кукурудзянім коржі з водою косив цілу днину за 30 крейцарів і 
синові допомагав вчитися на пана» [4, с. 41]. Однак бунтівний і свавільний юнак «на 
пана не вийшов», «бо якось приїхав до Станіславова театр із [Катериною. – М. М.] 
Рубчаковою та [Василем. – М. М.] Юрчаком, [театр товариства “Руська бесіда”, те-
атр Стадника. – М. М.], то я продав молитовник антикварові за білет до театру, а на 
“еґзорті” 1 молився з нотеса. За це мені дали “консиліум абеунді” 2 (тобто прогнали 
зі школи), а директор педагогічної гімназії сказав “іди сину пасти свині”» [4, с. 41].

На жаль, навряд чи дізнаємося, заради якої п’єси молодий і гарячий підліток зва-
жився на такий учинок. Заради Ібсена, Стріндберґа, Ростана, Мольєра, Винниченка 
чи «На дне» Горького? А можливо, то було «Украдене щастя» чи «Назар Стодоля»? 
Хай там як, а палке бажання глянути, як промовляють зі сцени українські актори про 
небезпеку захоплення ілюзіями, вартувала юному Семену незавершеної гімназійної 
освіти і обманутих батьківських сподівань. Додому до Вікторова юнак не повернувся 
(сумніваюся, що батьки взагалі колись дізналися про його виключення). Починаючи 
з 1914 року, перебравшись до Станіславова, хлопець провадить цілком самостійне 
життя, заробляючи на прожиток репетиторством: «мусив вчити попівських синків за 
півтора карбованця на місяць» [4, с. 41]. 

У липні цього ж року спалахнула Перша світова війна. Відмова стати «тірольцем 
Сходу, підпорою Габсбурзького трону» [4, с. 41], русофільські погляди і прихильність 
ідеї, що «Україна не прийде з Відня, а десь із другого боку» [4, с. 41] призводять до 
того, що підліток опинився в списках «політіш фердехтіґ», тобто політично неблаго-
надійних, і підлягав депортації в «Талергоф» 3. Юнак уже був на етапі, коли 6 серп-
ня 1914 року пролунав заклик Головної Української Ради. У складі Австро-Угорської 
армії формується добровольчий легіон Українських січових стрільців, і Семен разом 
із багатьма своїми колишніми однокласниками, а також викладачами Рогатинської та 
Станіславівської українських гімназій входить до його складу.

Про перші роки його служби у лавах УСС, зі спогадів поета Юрія Шкрумеляка, 
відомо, що вісімнадцятирічний юнак брав участь у «прогульці до Семиківець», тобто 
у Семиківській битві. До осені 1918 року місцем його служби був розвідувальний 
відділ 25-го корпусу австрійської армії, де капрал Ткачівський виконував обов’язки 
перекладача російської мови.

У книзі спогадів «Сіро» свою службу в австрійській армії Семен описав переважно 
з іронією: «я сидів у кадрі, пив пиво в кантині [військова крамниця]. Пив, бо фун-
дував майбутній кум народного малахія [Миколи Куліша. – М. М.] Юзьо [Йосип. – 
М. М.] Гірняк у подяку за те, що колись, як були ще малими хлопцями, я вчив його 
їздити на татовій конячці. Пив пиво і читав «Самохотника», в якому писав придабаш-
ки прийдешній автор «Трагедії Першого травня», «Підземної Галичини» та «Родини 
Щіткарів» [Мирослав Ірчан. – М. М.]. Було бідно, весело, мрійно, нудно» [2, с. 42].
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Додому, до Вікторова, Семен Ткачівський повернеться лише зимою 1918 року, на 
початку Громадянської війни, уже хорунжим УГА, для того, щоб підняти якомога 
більше односельців на боротьбу за незалежну Україну. Ось як описав цей момент у 
своїх спогадах Олекса Пушик, небіж Семена Ткачівського: «У 1918 році вуйко Се-
мань прийшов до нас додому і запропонував батькові йти на війну, бо, як казав він, 
коли будемо всі сидіти вдома, то України в нас не буде» [3]. Разом із Семеном на той 
час пішов на фронт не лише чоловік його сестри, а також і його рідний брат Василь 
Ткачівський, щоб у березні 1919 року загинути на польському фронті. 

Молода українська держава формує структуру військових частин, і «здібний че-
тар» Семен Ткачівський входить до складу Пресової квартири УСС, «батьком» якої 
по праву вважають його викладача з Рогатинської гімназії, глибоко освіченого ота-
мана Никифора Гірняка. У 1919 році, у віці двадцяти двох років, чотар Ткачівський 
очолив інформаційний відділ УГА. За допомогою радіоприймача та часописів відділ 
опрацьовував новини і готував інформацію для армійської преси, підтримвав бойовий 
дух вояків. 

З наступом поляків УГА відступила до Кам’янця-Подільского, де спочатку відбуло-
ся об’єднання з ешелонами УНР та петлюрівськими військами, а далі, після відходу 
Петлюри до Польщі, а Петрушевича до Румунії, з’єднання з частинами Червоної Армії. 

У цей період амбітного юнака не полишає розпач, досада і злість через крах іде-
алів УНР. Він не може не бачити, не відчувати, що більшовики виявляють себе на-
багато кращими організаторами і управлінцями. Улітку 1920 року, коли 12-та армія 
командирувала його до Кам’янця-Подільського з наказом обладнати вагон-друкарню, 
молодий журналіст отримав пульманівський вагон, найкраще обладнання з друкарень 
і «10 кіп хорошого паперу» у подарунок «молодому господареві галицької землі». 

«Я не міг вийти з дива, – згадував Семен Ткачівський у книзі «Сіро». – Як легко це 
все сталося і чогось згадав часи “двох Україн – ЗОУНР і УНР”, коли у Волочиськах 
була кордонна варта, коли писалися договори між цими двома одиницями [ЗУНР і 
УНР. – М. М.], коли комендант міста Станіславова виселяв назад за Збруч всякого, хто 
приїздив без спеціального паспорта з Придніпрянщини, а щоби перевезти п’ятифунтову 
булку з Кам’янця до Скали треба було, здається, ухвали ради міністрів» [4, с. 43].

Вражений успіхами більшовиків, натхненний політикою українізації, а також праг-
ненням радянської влади видавати українські газети, книжки й часописи, у той період 
Семен Ткачівський багато працює як журналіст. Корегує газети «Перелом» та «Черво-
ний стрілець», «Галиційський комуніст» та «Червона стріла», разом із Мирославом Ір-
чаном видає газету «Галицький Більшовик». У цей період він також починає працювати 
особистим секретарем свого колишнього однокласника із Рогатинської гімназії Федора 
(Палащука) Конара, який очолює відділ внутрішніх справ Галицького ревкому і вже 
незабаром буде переведений до Москви, щоб очолити відділ інформації та преси, а зго-
дом стати заступником наркома земельних справ СРСР, «об’єднувати українців у Мо-
скві довкола українського театру» [2, с. 43] і бути за все це розстріляним у 1932 році. 

Восени 1920 року Семена Ткачівського демобілізують і він остаточно осідає в Киє-
ві. Це початок відносного затишшя у його житті, періоду наукової та журналістської 
роботи, спроба жити щасливим родинним життям. Він одружується з юною і музично 
обдарованою дівчиною Антоніною П’ясецькою, донькою офіцера, яка співає у Першо-
му національному українському хорі, під проводом Кирила Стеценка та Миколи Ле-
онтовича. У листопаді 1923 року в подружжя народжується донька, також Антоніна.

За цей період Семен Ткачівський змінює багато робіт, він і заввідділу інформації 
газети «Известия» Київського Губревкому, і молодший доглядач-рахівник Київської 
внутрішньої митниці, і завідувач відділу інформації Залізничного парткому КПбУ 
і, зрештою, з 1926 до весни 1933 років – завідувач секретної частини Української 
академії наук. Але саме у цей період симетрично розвивається й інша, тіньова час-
тина його життя, він входить до складу кількох нелегальних організацій, створених 
з метою підпільної боротьби за державність України. Одна з них УВО – Українська 
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військова організація. З її зв’язковим – Миколою Опокою Семен, за власним зізна-
нням, бачиться у Києві. Також товаришує з Омеляном Паліївим, братом Дмитра Па-
ліїва – одного із засновників УВО і співзасновником УНДО – найбільшої політичної 
партії Галичини, що обстоювала ідею соборної України, демократії та антикомунізму.

Розчарувавшись у політиці українізації, Семен Ткачівський намагається «у будь-
якій зарубіжній газеті, що виходила українською мовою, виступити з викриттям, що 
більшовики по суті окупували Україну» [2, с. 45], ймовірно, саме тому 1925 року за-
відувач секретної частини УАН вступає в УНДО і бере на себе обов’язки зв’язкового 
цієї організації у Києві. 

1926 року Семен Ткачівський входить також до харківської літературної органі-
зації «Західна Україна», яку очолює спершу Дмитро Загул, а згодом і давній зна-
йомий Семена, поет і прозаїк – Мирослав Ірчан. Саме на базі об’єднання «Західна 
Україна» буде видано дві книжки Семена Ткачівського – брошурку спогадів «Сіро» 
та історичну працю «З кривавої книги західної України: до 10-ліття окупації західно-
українських земель буржуазними державами. 1918–1928». І хоча у статуті організації 
прямо заявлено, що її завданням є пропаганда досягнень країни Рад серед народних 
мас західноукраїнського краю і підготовка Західної України до возз’єднання з Радян-
ською Україною, під час репресій її членів звинувачуватимуть у прагненні перебрати 
на себе «ділянки українізації, у першу чергу у царині викладання української мови 
та літератури» [2, с. 52]. Направду страшний злочин – віддати етнічним українцям 
викладання української мови та літератури.

Розчарування у політиці коренізації, яку провадила радянська влада, лише зрос-
тало, тож «єдиним прогресивним рухом серед українського народу» [2, с. 54] Се-
мен Ткачівський вважав автокефальну церкву. Він симпатизував ідеям колишнього 
прем’єр-міністра УНР Володимира Чехівського, одного з головних ідеологів укра-
їнської церковної автокефалії, радника митрополита Василя Липківського. Під час 
слідства Семен Ткачівський розповідав про це так: «У 1928 році я написав твір, який 
назвав «Лист до голови Автокефальної церкви», тобто до Чеховського… Зміст цьо-
го <…> твору зводився до того, що я, виходець з бідної селянської сім’ї, є членом 
ВКП(б), але розчарувався в ній» [2, с. 54]. Утім, лист цей опублікований не був, адже 
Семен Ткачівський хотів зробити його основою для однієї зі своїх наступних праць 
чи книжок, яких йому, однак, ніколи не судилося написати.

У 1930-х роках Йосип Сталін дав поштовх новій хвилі колективізації в СРСР, 
радянська влада розпочала жорстку політику репресій проти українського населення. 
Українізацію припинено, влада вдалася до примусових хлібозаготівель, у більшості 
регіонів України – голодомор. А в Харкові розпочався показовий процес над члена-
ми вигаданої антирадянської організації «Спілка визволення України». Арештовані 
академік Сергій Єфремов, а також Володимир Чехівський. Згодом із Києва безслідно 
щез і товариш Семена – Омелян Паліїв. Узимку 1933 року арештовано письменників 
та поетів, що входили до об’єднання «Західна Україна» – Мирослава Ірчана, Василя 
Атаманюка (як «керівника» УВО в Києві), Михайла Козоріса (як члена УВО) та 
Дмитра Загула (як керівника ЗУ). На початку весни 1933 року Семена Ткачівського 
виключають із партії. Це може означати лише одне – він наступний. 

Згодом, не раз і не два оповідаючи слідчим своє життя, арештований лише скупо 
повідомляв, що «з весни по осінь 1933 року [я. – М. М.] знаходився на лікуванні в 
Києві» [2, с. 34]. Але з розповідей його дружини Антоніни відомо, що на початку вес-
ни 1933 року розчарування і розпач Семена Ткачівського сягнули такої міри, що він 
спробував звести рахунки з життям. До того ж у вельми промовистий спосіб – пере-
різавши горло бритвою. Спроба самогубства виявилася невдалою, але промовляє сама 
за себе. «Я не буду говорити, – ніби кричить цей вчинок. – Я не буду обмовляти. Я не 
буду свідчити проти друзів. Я не певен, що витримаю і тому хочу замовкнути навіки». 

З невеличких записочок, збережених у родинних архівах, випливає, що якийсь час 
страшного 1933 року Семен Ткачівський перебував у родичів дружини, у с. Мокра 
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Калигірка. «Ніньцю, моя люба, милий мій Грицьку в хвесці…» – пише він у листах 
до доньки. Вочевидь цей період Семен використав як невеличкий перепочинок, шанс 
зібратися з думками і розробити план дій, адже далі його вчинки нагадують від-
чайдушні спроби «віддалити від себе цю чашу» (Лк. 22,42) і водночас подбати про 
безпеку родини. 

Діяв він доволі рішуче. Повернувшись із Мокрої Калигірки, восени 1933 року Се-
мен Ткачівський розлучився з дружиною, назавжди покинувши десятилітню доньку 
і, як стане відомо лише багато років по тому, виїхав до міста Курськ. Відтоді для 
родини він наче мрець – ані дружина, ані донька більше ніколи не матимуть ані від 
нього, ані про нього жодних звісток. Що сталося з ним далі онуки та правнуки ді-
знаються лише через вісімдесят три роки, у грудні 2016 року, отримавши доступ до 
кримінальної справи в Івано-Франківському архіві. 

Отже, як випливає зі свідчень у справі, – з осені 1933 року і до листопада 1936-го 
Семен Ткачівський проживав у місті Курськ, працюючи спершу кочегаром, далі ра-
хівником на цегельному заводі, а згодом і на теплоелектростанції. Улітку 1934 року, 
мабуть, припустивши, що НКВС трохи збився зі сліду, він планує втечу: сподівається 
перейти кордон біля містечка Скала. Купує квиток до Кам’янця-Подільського, так і 
не скориставшись ним. У справі скаже про це лише коротке: «Я потім роздумав». Од-
нак матеріали справи дають можливість припустити, що відмова від плану могла бути 
пов’язана зі зникненням колишнього начальника Семена по Пресовій квартирі УСС, 
Нестора Гаморака – приват-доцента Кам’янець-Подільського університету і директора 
Ботанічного саду при ньому. Отже, лишалося єдине – і далі мімікрувати під робітни-
чий клас. Ймовірно, саме з таких міркувань, у серпні 1935 року Семен Ткачівський 
подав заяву на вступ до парторганізації Курської ТЕЦ. Це початок кінця. 

Невідомо, що саме його виказало, можливо, перевірка анкети, а, можливо, щось 
інше, але 13 листопада 1936 року (цього дня його доньці саме виповнилося 13 ро-
ків) Семена Ткачівського було арештовано НКВС за контрреволюційну діяльність та 
український буржуазний націоналізм і в червні 1937 року засуджено до восьми років 
таборів. Покарання Семен Ткачівський повністю відбуде у Норильську. Щоб вижити, 
здобуде нову спеціальність – медичну (отут неабияк допоможе гімназійний курс ла-
тини) і працюватиме лікпомом у Норильлазі. Оскільки на момент закінчення терміну 
ув’язнення тривала Друга світова війна, Семена Ткачівського буде звільнено лише у 
травні 1946-го, а паспорт, разом із дозволом виїхати з Норильська, він отримав лише 
у серпні 1950 року. 

Лише на рік запізнившись, щоб побачити живою стареньку матір, Семен повер-
неться на батьківщину, до Галича, де його прийме до свого дому племінник – Олекса 
Пушик, який і сам лише чотири роки, як повернувся додому із заслання в печорські 
табори. Племінник допоможе Семену стати на роботу в Галицькій райсанстанції, а та-
кож винайняти квартиру у Підгородді (нижня частина с. Крилос). У цій квартирі од-
ного разу навідає свого вуйка і одинадцятирічний Орест Пушик, син Олекси. Пізніше 
Семен Ткачівський працюватиме медбратом у лікарні села Блюдники. 

Усього два неповних роки родинного тепла «подарує» радянська влада «закритому 
і суворому» медбрату сільської лікарні, який (зі свідчень колег) «навіть блискуче 
проводив політінформацію». Удруге Семена Ткачівського арештовують 1 листопада 
1952 року – направду фатального місяця у його житті. Він втрапляє до лав «останніх 
повторників» – арештованих удруге «антирадянських елементів». У другій справі 
слідчий Нікітін проведе шість допитів, 1800 хвилин мук просто заради того, щоб під 
копірку переписати справу 1936 року. На зауваження в’язня, «що покарання за ці 
злочини я вже відбув у Норильську» [2, с. 35] слідчий зважить приблизно так само, 
як і полковник МДБ на слова письменника і правозахисника Льва Разгона, який 
спробував вберегти від повторного арешту свою дружину: 

«…А за законом, хіба можна карати двічі за один і той самий злочин?
Полковник здивовано на мене подивився. 
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– По закону, звичайно, не можна. Але при чому тут закон?..» [1, с. 240].
Не додавши до фактів першої справи нічого, крім протоколів допитів фельдшерки, 

санітарки, завідувачки санстанції та завгоспа лікарні, де працював арештований, слід-
чий справу закриє. А 31 грудня 1952 року особлива нарада у Москві, засідаючи у но-
ворічну ніч, ухвалить: «за приналежність до контрреволюційної організації підлягає 
засланню на поселення до Красноярського краю під нагляд органів МДБ» [2, с. 89]. 

Для людини, яка ледь-ледь приліпилася до нового місця після десяти років табо-
рів, це фактично смертний вирок. Морально-психологічний стан та ставлення «по-
вторників» до арешту яскраво описує інший «повторник» Сергій Бондаревський: 
«Ми, вже відсидівши, не новачки. Знали: органи можуть зробити з нами все, що 
захочуть. Будуть у них потрібні підписи, дозволи і “докази”. Нам залишається лише 
одне: “не витрачаючи сил, спускатися на дно”» [1, с. 240]. Не дивно, що сліди Семена 
Ткачівського далі губляться. На жаль, імовірність, що він пережив другий етап чи 
поселення, схиляється майже до нуля, принаймні додому, до Вікторова, він більше 
ніколи не повертався. 

Отже, якщо взяти загалом суму обвинувачень, висунутих йому радянським тота-
літарним режимом, вийде, що головний злочин Семена Ткачівського полягав у тому, 
що він був українцем. Його справа за стилем і сутністю обвинувачень болісно нагадує 
справи теперішніх політв’язнів, яких утримує правонаступниця СРСР – Російська 
Федерація. На жаль, за понад вісімдесят років мало що змінилося у відносинах між 
нашими країнами. Адже головна провина Олексія Бессарабова, Валентина Вигівсько-
го, Володимира Дудки, Олексія Чирнія, Гліба Шаблія, Миколи Шиптура, Віктора 
Щура і багатьох інших ув’язнених зараз у Росії та у Криму, така сама, що й у Семена 
Ткачівського, – вони українці. 

І саме тому, що змінилося так мало, і саме тому, що українські політв’язні і досі 
страждають у російських тюрмах, ми потребуємо ретельного і ненастанного прогово-
рення травми, збереження і доповнення пам’яті про наших ув’язнених і наших полег-
лих, адже тільки так у нації з’являється сила протистояти ворогу, який і досі воює 
на знищення. Лише пам’ять про злочини, що калічили і нищили душі й тіла наших 
прадідів, допоможе нам встояти у важкі для нашої країни часи. Адже, попри все, 
у прадідів з’явилися нащадки, і вони – не забули. 

Так переможемо. 

1 Еґзорт або екзорт – обов’язкове шкільне богослужіння.
2 «Консиліум абеунді» (consilium abeundi) – букв. «порада піти». На відміну від виклю-

чення з «вовчим квитком» (без права подальшого вступу у жодну з гімназій), «консиліум 
абеунді» це виключення або на певний термін, або зі збереженням права подальшого вступу 
(тут і далі прим. авторки).

3 Талергоф – концентраційний табір, закладений владою Австро-Угорщини, куди депорту-
вали переважно українців-москвофілів, а також мешканців Галичини та Буковини, які сим-
патизували Російській імперії. Також туди потрапляли національно свідомі українці.
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SUMMARY

The analysis of political, cultural and world-view peculiarities of the ‘Red Renaissance’ period of 
the 1920s–1930s is submitted in the article by way of example of life and fate of Semen Tkachivskyi, 
Ukrainian Sich Rifleman, journalist, historian, member of the ‘Western Ukraine’ Literary Society. 

The portrait of a personality, who, as well as the others, has influenced directly cultural and 
political development of Ukraine as the state in the structure of the USSR is proposed. The world-
view of the people, who have fought for the independence of Ukraine during the period of the most 
brutal repressions of the totalitarian Soviet regime is described.  

The details of life, education and mood of Ukrainian population of the Austro-Hungarian Em-
pire at the beginning of the First World War are analyzed by the authoress according to the archi-
val documents and biographical essays. In particular, attention is paid to the history of Ukrainian 
private gymnasiums (Rohatyn and Stanislaviv), interesting details on the educational process, the 
views of the pupils and teachers before the First World War as well as the influence of the theater 
of ‘Ruska Besida’ society on the cultural development of Ukrainian students.

The Russophilia views obtrusion to the Ukrainian population of the Austria-Hungary by the 
Russian Empire is analyzed. The fates of Ukrainians recognized as politically unreliable and con-
tinued in Thalerhof – a concentration camp for Ukrainians-Moscophiles, established by the Austro-
Hungarian Empire at the beginning of the First World War are described.

The authoress shows the details of life and reveals the views of the soldiers of the USR Volunteer 
Legion, the details of work of the USR Press Department and the UGA Information Department.

The reasons for the admiration of conscious Ukrainians by the Bolsheviks ideas after the UNR 
failure are analyzed in the article. The peculiarities and ‘pitfalls’ of the Ukrainization and Kore-
nizatsiya policy, introduced by the Soviet authorities, are investigated. The facts on the heyday 
of Ukrainian journalism in the 1920s–1930s in Soviet Ukraine are submitted. The details of the 
cultural life of Kyiv during the same period are described.

Separately attention is paid to the consideration of the activities and principles on which the 
Kharkiv Literary Society ‘Western Ukraine’ has been founded and worked. The significance of the 
figures of Myroslav Irchan and Dmytro Zahul in its creation is shown.

The activities of illegal organizations created with the aim of the underground struggle for the 
statehood of Ukraine, in particular, the Ukrainian Military Organization (UMO) and Ukrainian 
National-Democratic Association are found out in the article by the way of example of Semen 
Tkachivskyi fate. The details important for the comprehension of the mechanisms of political re-
pressions used by the Soviet government to suppress the struggle for independence in Ukraine are 
submitted. They consist of the trials of the members of fictitious anti-Soviet organizations (‘the 
Union for the Liberation of Ukraine’), persecution and arrest of the priests of Ukrainian Autoceph-
alous Church, arrests of the writers and poets, the beginning of the Executed Renaissance period.

The phenomenon of the ‘last repressed repeatedly’ is ascertained by the way of example of the 
fate of repressed Ukrainian cultural figure and patriot. It has been used in the Soviet repressive 
machine of the 1950–1952. The ‘last repressed repeatedly’ are the Ukrainians arrested for the 
second time according to old charges that have already been used as the grounds for the sentences.

Keywords: Semen Tkachivskyi, Ukrainian Sich Riflemen, ‘Western Ukraine’ Literary Society, 
Myroslav Irchan, Fedir Palashchuk (Konar), Dmytro Zahul, Vasyl Atamaniuk, Executed Renais-
sance, repressed repeatedly, political repressions in Ukraine of the Soviet period, Ukrainian bour-
geois nationalism.
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УДК 930.253:738(477.53)(092) Віктор Міщанин 
(Опішне)

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЇ ДИРЕКТОРА ГОНЧАРНОЇ ШКОЛИ 

ДМИТРА БІЛИКА

У статті на основі архівних матеріалів, спогадів доньки та родичів висвітлено окремі сто-
рінки з біографії Дмитра Аврамовича Білика (1894 – друга половина 1940-х (?)) – директора 
гончарної школи в столиці українського гончарства Опішному. 

Ключові слова: Дмитро Білик, директор гончарної школи, сторінки біографії.

Separate pages of the biography of Dmytro Avramovych Bilyk (1894 – the second half of the 
1940s (?)) are ascertained in the article on the base of the archival materials, the memoirs of the 
daughter and relatives. He is known as a director of the potter’s school in the capital of Ukrainian 
pottery Opishne in the middle of the 1920s.

Keywords: Dmytro Bilyk, director of the potter’s school, pages of biography. 

Ім’я Дмитра Аврамовича Білика впродовж тривалого часу, з огляду на різні обста-
вини, зокрема й через його належність до боротьбистів, перебувало в забутті, звідки 
його вдалося повернути лише на початку 2010-х років, коли з’явилися перші мої пуб-
лікації про нього. 

У біографії колишнього директора гончарної школи в Опішному середини 
1920-х років ще й досі залишається чимало білих плям, зменшити кількість яких 
мені допомогли, зокрема, і матеріали з різних архівних установ.

Д. Білик народився 1894 року в містечку Опішному Опішнянської волості Зінь-
ківського повіту Полтавської губернії в сім’ї незаможного теслі. 

У роки Першої світової війни він був на фронті [6]. Повернувшись із війни до 
рідного Опішного, Д. Білик опинився у вирі тогочасних буремних подій. Він, як і 
чимало інших лівих есерів, допомагав більшовикам окуповувати Україну та встанов-
лювати тут радянську владу, воюючи в партизанському загоні під командуванням 
свого однопартійця і земляка Тимофія Кочерги.

Підтвердженням його партизанства є матеріали за 1928 рік з Державного архіву 
Полтавської області. Саме тоді проводилася перевірка справ колишніх червоних пар-
тизан. Частина отримувала підтвердження, інших виключали зі списків партизан. 

Ім’я Д. Білика наявне у списку «“червоних партізан та червоногвардійців Опіш-
нянського району Полтавської округи: “Партійність – п/п”, “В якім отряді чи частині 
перебував та приймав участь в горожанській війні – В 2-ому Окремому Кін. дивізіоні 
партизан”, “Скільки часу був партізаном чи червоногвардійцем – 1919 р.”, “Чи був 
ранений та контужений – не був”, “Місце постійного мешкання – м. Опішня”, “При-
мітка – визнать червоним партізаном”» [10, арк. 8]. 

Про участь Д. Білика в партизанському загоні свідчив його колишній командир – 
Тимофій Кочерга:

«Свідчення
Я Кочерга Тимофій Данилович як бувшій командір 2-го Особого Кав. дівізіону 

цим свідчу, що т. Білик Дмитро Аврамович дійсно перебував в 2-му Особому Кав. 
дівізіоні ад’ютантом, а також займав цю посаду коли дівізіон був призначений в пар-
тізанство на Украіну і вийшов виконуючи призначення. Свідчу на підставі видання 
мені документів І-ю бригадою 5-ї стрілкової дівізії 5/VIII 1919 року.

30/ VIII 28 року. /підпис/» [10, арк. 20].
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У 1925–1926 роках Д. Білик працював директором гончарної школи в Опішному. 
У Державному архіві Полтавської області зберігається протокол засідання президії 
Опішнянського райвиконкому від 11.09.1926 року. У ньому, зокрема, міститься таке: 
«Слухали: <…> 3. Біжучі справи: <…> е) Акт, складений членом РВК т. Яресько та 
зав. керамичною школою т. Біликом, про прийняття т. Яреськом від т. Білика майна 
керамічної школи, згідно матеріяльної та інвентарної книжки, та акту про підраху-
вання виробів школи.

Вирішили: Акти про прийняття майна керамичної школи та про підрахунки виро-
бів останньої затвердити. Зав. школою т. Білика рахувати звільненим з сьомого цього 
вересня» [9, арк. 3]. 

У 1930-х роках Д. Білик працював в Опішному математиком у школі [6]. У 1937 році 
він, як і багато інших колишніх опішнянських лівих есерів, був репресований.

Архівно-кримінальної справи Д. Білика віднайти не вдалося. Однак згадки про 
нього як есера-боротьбиста чи про його арешт знаходимо в архівно-кримінальних 
справах інших його однопартійців з Опішного: Антона Білика, Сергія Димнича, Пе-
тра Ширая, Сергія Реви, Кузьми Черненка, Павла Левіна.

Микита Шатько, бухгалтер Опішнянської райлікарні, під час допиту 09.11.1937 року 
зазначив: «Я знаю Дымнича как человека, ненавидящего советский строй. Он до по-
следнего времени был в тесных связях с эсером Билыком Дмитрием Аврамовичем и 
Левиным, ныне арестованные органами НКВД» [1, арк. 6].

Федір Дяченко, мисочник артілі «Червоний гончар», під час допиту 11.09.1939 року 
зауважив: «Левин с начала революции и до конца гражданской войны являлся одним 
из организаторов и руководителей эсэровской организации м-ка Опошни. Неоднократ-
но выступал на митингах и призывал население бороться против большевиков. <…> 
Вместе с Левиным были эсеры: Билык Антон, Билык Дмитрий, Рева Сергей и другие, 
фамилии которых не помню. Все эти лица в настоящее время арестованы органами 
НКВД» [2, арк. 39].

Події 1937 року в пам’яті доньки Д. Білика закарбувалися так: «Якось приходимо з 
братом з уроків і бачимо перед вікнами нашої квартири <…> купа наших речей. <…> 
Ми в розгубленості, нічого не розуміємо, двері в квартиру заперті, батьків немає. 

Просиділи з братом біля речей до вечора, поки з роботи не повернулася мама. 
Переночували в маминої знайомої портніхи, що жила недалеко від школи. А ранком 
прийшов папа, обличчя опухле, синє, очі червоні. Що він мамі розповідав не знаю.

Просипаюсь вночі наступного дня і бачу посеред кімнати на табуретці сидить папа 
в нижній білизні. В кімнаті двоє чоловіків в чорних блискучих куртках, на кашкетах 
виблискують зірочки, перебирають папери, рвуть книжки. Вся підлога всіяна лист-
ками. <…> Багато чого не пам’ятаю, а ця картина так і стоїть перед очима. Потім 
чоловіки пішли разом з папою і більше ми його не бачили» [6].

У селище Д. Білик повернувся, коли Опішне перебувало під німецькою окупацією. 
Його донька Олена пригадувала: «1942 року несподівано прийшов папа. Вигляд 

в нього був як у каторжника, яких колись гнали в Сибір. Розповів, що він увесь час 
був в тюрмі в Харкові, звідки вийшов з приходом німців» [6].

У 1942 році, під час німецької окупації, Д. Білик упродовж нетривалого часу 
працював завідувачем відділу освіти Опішнянського району. В Державному архіві 
Полтавської області зберігається український часопис «Голос Полтавщини», у якому 
повідомляється: «Внаслідок наполегливої роботи Опішнянського районного відділу 
освіти (керуючий т. Білик) та активної допомоги старост громадських дворів, в районі 
закінчено ремонт всіх народніх шкіл. До 20 липня проведено облік дітей шкільного 
віку» [11].

Підтвердження про роботу Д. Білика на посаді заввідділу освіти можна знайти і 
в архівно-кримінальній справі колишньої учительки Опішнянської початкової шко-
ли періоду німецької окупації Параски Петрівни Ширай. На допиті 17.07.1946 року, 
відповідаючи на запитання слідчого, вона повідомила: «С началом учебного года, 
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в сентябре 1942 года, я явилась к заведующему отделом обучения Билыку Дмитрию 
Абрамовичу, сменившего Косоногову, и спросила, какой мне дадут класс для обуче-
ния. Билык мне предложил вести преподавание немецкого языка в 3-х – 4-х классах» 
[3, арк. 17].

З 1943 року Д. Білик перебував на фронті в лавах Червоної армії. У «Книзі 
Пам’яті України» (Полтавська обл.) ім’я Д. Білика зазначене серед загиблих меш-
канців Опішного в роки Другої світової війни: «Білик Дмитро Аврамович, 1899 р. 
Мобілізований у 1943 р. Рядовий. Загинув 01.05.1944 р.» [5, с. 316]. Однак це не 
відповідає дійсності.

Збереглося посвідчення від 29.09.1944 року, видане Д. Білику за підписами ко-
мандира в/ч п. п. 92663 гвардії майора Затонського і гвардії старшого лейтенанта 
Малявкіна, яке заперечує відомості щодо його загибелі на фронті.

«Удостоверение
Выдано ряд. Белику Димитр. Абр. в том, что он состоит с 23 сентября 1943 г. на 

военной службе в Красной Армии.
Удостоверение выдано на получение установленых законодательством Союза ССР 

для военнослужащих и их семей льгот по налогам и госпоставкам и других, если се-
мья т. Белика Д. А. отвечает условиям, которые по действующему законодательству 
даёт право на получение этих льгот.

Удостоверение действительно по 1-е августа 1945 г.» [8].
Свідченням того, що Д. Білик повернувся з фронту в Опішне, є два накази по 

Опішнянському райвідділу народної освіти про прийом його на роботу бухгалтером 
і про звільнення з роботи. Вони зберігаються в Архіві відділу освіти Зіньківської 
районної державної адміністрації:

«Наказ № 26 від 21.08.1945 року:
“Опішнянський РВНО призначає тов. Білик Д. А. на посаду бухгалтера з  

21/VIII-45”» [7];

«Наказ № 4 від 05.02.1946 року:
“За розпорядженням РВК бухгалтера РВНО Білика Д. А. з посади звільнити з  

5/ІІ-46 р. На посаду бухгалтера призначити Клименко Ліду Олекс. з 5/ІІ-46 р. Пере-
дачу справ закін. до 5/ІІ-46 р.”» [7].

З наказу зрозуміло, що Д. Білика було звільнено з роботи не з ініціативи за-
відувача районним відділом народної освіти, а за розпорядженням Опішнянського 
райвиконкому. Причин для цього могло були кілька: його робота під час німецької 
окупації, колишня належність до партії лівих есерів, а також те, що він був репресо-
ваний як колишній лівий есер у другій половині 1930-х років. 

Про те, що в перші повоєнні роки влада продовжувала переслідувати колишніх 
лівих есерів, свідчать, зокрема, матеріали з архівно-кримінальної справи однопартій-
ця Д.  Білика – Петра Ширая. У 1937 році він, як колишній лівий есер, був зааре-
штований і засуджений на 10 років позбавлення волі. Після звільнення в 1945 році 
проживав в Опішному. Наприкінці 1948 року П. Ширая заарештували повторно, як 
зазначено в обвинувальному висновку, «за антисоветскую эсеровскую деятельность» і 
засуджено за «принадлежность к эсеровской организации» до «ссылки на поселение» 
в Красноярський край [4, арк. 49, 53].

Матеріали зі справи П. Ширая також підтверджують те, що в перші повоєнні 
роки Д. Білик мешкав в Опішному, а потім виїхав у Західну Україну. Так, на до-
питі 24.02.1949 року П. Ширай говорив, що «в 1947 году Билык выехал в Западную 
Украину, семья его проживает в м. Опошне» [4, арк. 28].
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Про проживання Д. Білика в Опішному в перші повоєнні роки розповідав мені 
його рідний племінник – Володимир Білик. «А тоді він десь виїхав, я не знаю куди 
він виїхав, і чого він виїхав» [12].

Про від’їзд Д. Білика на Західну Україну говорила мені також і його рідна племін-
ниця – Ліна Лебедіна. Там життя Дмитра Аврамовича нібито трагічно  обірвалося [13].

Дослідження життєвого шляху Д. Білика я продовжую, зокрема і в архівах. А тому 
не виключено, що ще знайдуться архівні документи, які відкриють нові, невідомі, сто-
рінки його біографії.
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SUMMARY

Separate pages of the biography of Dmytro Avramovych Bilyk (1894 – the second half of the 
1940s (?)) are ascertained in the article on the base of the archival materials, the memoirs of the 
daughter and relatives. He is known as a director of the potter’s school in the capital of Ukrainian 
pottery Opishne in the middle of the 1920s.

His name, as well as the names of the other repressed workers of the potterя’s educational in-
stitutions of Opishne in the 1920s and 1930s has been struck out the history of Opishne pottery 
for more than half a century. 

Dmytro Bilyk is a native of Opishne, the son of a local carpenter. He has fought on the fronts 
of the World War I. After the returning home in 1919 he has fought for the Soviet power in a par-
tisan detachment under the command of his one party member left socialist revolutionary Tymofiy 
Kocherha.

He has worked as the Mathematics teacher at a local school in the 1930s. He has been ar-
rested and sentenced as a former left socialist revolutionary in 1937. He has served punishment in 
Kharkiv. He has returned to the town in 1942 in the times of German occupation of Opishne. He 
has worked as the head of the Education Department of Opishne district for a short time.

He has been in the ranks of the Red Army in the fall of 1943. There are the data that he has 
been in German captivity, and that he has perished at the front. However, the fact, that he has 
lived in Opishne after the War, is indisputable.  He has worked as an accountant at the Zinkiv 
District Education Department during the period from August, 1945 to February, 1946. The fact 
that he has been dismissed according to the order of the Opishne District Executive Committee is 
worthy of attention. This gives grounds to say that the dismissal is connected with his former left 
socialist revolutionary activities. The next wave of repressions, in Opishne in particular, against 
the former left socialist revolutionaries has been held during the postwar period. 

Obviously Dmytro Bilyk has saved himself from the arrest in 1947 and left to the Western 
Ukraine, where his life finishes tragically.

However still there are many unknown and complicated pages in the biography of Dmytrо 
Bilyk.

Keywords: Dmytro Bilyk, director of the potter’s school, pages of biography. 
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УДК 739.31.071.2.027Вір:930.253 Марина Курінна 
(Київ)

ПАВЛО ВІРСЬКИЙ ТА ДЕРЖАВНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ  

В РОЗСЕКРЕЧЕНИХ ДОКУМЕНТАХ  
З АРХІВУ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ УРСР

У статті висвітлено діяльність Державного заслуженого академічного ансамблю танцю 
України крізь призму агентурних спостережень органами Держбезпеки УРСР. Окрему увагу 
приділено аналізу слідчої справи Олексія Вірського (брата Павла Вірського), арештованого 
і розстріляного 1937 року в Одесі в ході «великої чистки», упровадженої очільником НКВС 
СРСР М. Єжовим, мета якої полягала в «очищенні» партійних кадрів від учасників так зва-
ного правотроцькістського підпілля.

Ключові слова: Павло Вірський, ансамбль танцю УРСР, служба державної безпеки, репресії. 

The activity of the State Honoured Academic Dance Ensemble of Ukraine through the lens of 
the secret service observations by the state security bodies of the Ukrainian SSR is described in 
the article. Particular attention is paid to the analysis of the investigation case of Oleksiy Virsky 
(Pavlo Virsky brother), arrested and shot in 1937 in Odesa during the ‘Great Purge’, introduced 
by the head of the USSR NKVD M. Yezhov. Its purpose consists in the ‘cleansing’ of the Party 
cadres from the so-called ‘Right-Wing Trotskyi Secret Work’.

Keywords: Pavlo Virsky, Dance Ensemble of the Ukrainian SSR, State Security Service, re-
pressions. 

Павло Вірський – засновник і організатор першого в Україні професійного націо-
нального ансамблю народного танцю, людина, яка своєю неповторною новаторською 
творчістю визначила обличчя української народно-сценічної хореографії, її харак-
тер і виконавський стиль на багато десятиліть вперед. Досконало знаючи невичерпні 
багатства автентичної хореографії, П. Вірський створював на її основі справжній 
академічний танець, працював як над широкими хореографічними полотнами, так 
і оригінальними танцювальними мініатюрами. Образно-танцювальне мислення ба-
летмейстера завжди було несподіваним, його постановки мали власний почерк і ви-
різнялися великою художньою силою. Державний заслужений академічний ансамбль 
танцю УРСР, що його очолював П. Вірський (нині – Національний заслужений ака-
демічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського), з успіхом демонстрував власне 
мистецтво не лише в Україні, а й поза її межами: в країнах Європи, Азії, Америки, 
де виступи українських митців викликали захоплення глядацької аудиторії й отриму-
вали високу оцінку театральних критиків і преси. 

Проте в історії колективу, як і в долі самого П. Вірського, до недавнього часу іс-
нувало чимало таємниць, розкриттю яких сприяли документи Комітету держбезпеки 
при Раді Міністрів УРСР (далі – КДБ при РМ УРСР), що нині зберігаються у від-
критому доступі в Галузевому державному архіві Служби безпеки України (далі – 
ГДА СБУ) в Києві, а також Управлінні СБУ в Одеській області.

Опрацювання матеріалів відбувалося за двома напрямами: 1) дослідження творчої 
діяльності Державного ансамблю танцю УРСР в умовах уважного спостереження ор-
ганами держбезпеки (ф. 16, оп. 1, спр.: 949, 956, 957, 970, 973, 984, 993, 994, 1053, що 
зберігаються в Києві); 2) з’ясування обставин смерті брата П. Вірського – О. Вірсько-
го, репресованого в Одесі 1937 року (спр. 7131-П, тт. ІІ–ІІІ, що зберігаються в Одесі).

Отже, хронологізація подій дозволила встановити, що найранішими документами, 
пов’язаними з діяльністю ансамблю, стали сторінки справи № 949 1965 року, коли 
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творчий колектив виїхав на тривалі гастролі до країн Південної Америки (Бразилії, 
Аргентини, Чилі, Перу, Колумбії, Венесуели) та Куби. З архівних матеріалів стає 
відомо, що напередодні поїздки співробітники КДБ при РМ УРСР опрацьовували те-
оретичну можливість впливу артистів на ідеологічний світогляд українських емігран-
тів, що мешкали в країнах латиноамериканського конгломерату. Для реалізації цієї 
мети було проведено ретельну ідейну підготовку всього колективу, крім того, з числа 
учасників поїздки створено концептуальну групу, яка в особистому спілкуванні з 
колишніми земляками мала вести пропагандистську роботу та розповсюджувати спе-
ціальну літературу [1, арк. 370–371].

З наступної справи – № 957 – дізнаємося, що з таких самих міркувань для поїздки 
Державного ансамблю танцю УРСР у жовтні 1966 року до США і Канади триваліс-
тю три місяці (з відвідуванням Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, 
Торонто, Вінніпега) до складу хореографічного колективу на посаду перекладачів 
було введено: співробітницю КДБ, викладача англійської мови – Альошкіну Ларису 
Костянтинівну, а також завідувача кафедри Київського інституту народного госпо-
дарства – Жлуктенка Юрія Олексійовича (у 1968 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Українсько-англійські міжмовні відносини в США та Канаді») і референта 
науково-технічного співробітництва Міністерства сільського господарства УРСР Іго-
ря Івановича Виговського [2, арк. 132; 3, арк. 29]. 

Були в колективі й власні інформатори, що спостерігали за обстановкою як усереди-
ні творчого осередку, так і за сторонніми особами, які під час гастролей спілкувалися 
з танцівниками. Зокрема зі справи № 973 відомо, що під час поїздки ансамблю у 
травні 1968 року по Чехословаччині один з артистів (ім’я в документі не названо) мав 
бесіду з громадянином ЧССР Пата Ладиславом, учителем, колишнім членом кому-
ністичної партії Чехословаччини, який розповів про розшарування чехословацького 
суспільства, визначив відсоток у ньому правих уклоністів, що виборюють демократію 
та представників, які наслідують фашизм. Зміст розмови на чотирьох сторінках дру-
кованого тексту було передано до КДБ при РМ УРСР [5, арк. 1–4].

Лютим 1968 роком датовані інші документи з архіву ГДА СБУ – справи № 970 та 
984, пов’язані з інцидентом, який відбувся в робочому приміщенні Державного ан-
самблю танцю УРСР: на стенді, присвяченому В. Леніну, на семи кольорових репро-
дукціях адміністрацією було виявлено проколи на обличчі вождя, нанесені гострим 
предметом. Відомо, що співробітники КДБ УРСР одразу вжили заходів щодо роз-
шуку злочинця. Було встановлено, що вхід у приміщення ансамблю не контролювався 
і через те, що вестибюль відвідувала велика кількість сторонніх осіб, будь-хто міг 
пошкодити репродукції. Розшук ускладнювався й тим, що після виявлення факту 
«злочину», адміністрація ансамблю вилучила й розібрала стенди з ілюстраціями, 
у результаті чого відбитки пальців або інші речові докази було знищено. Проведення 
комплексу оперативних заходів довело, що артисти ансамблю до цього інциденту не 
були причетні й навіть не знали про нього [4, арк. 125; 6, арк. 82–83].

Цікаву інформацію надала справа № 993, в якій ішлося про гастролі Державного 
ансамблю танцю УРСР в Іспанії 1969 року. З неї відомо, що на останньому концерті 
артистів у Мадриді відбулося непередбачене знайомство П. Вірського з Отто Скорцені 
[7]. Додамо, що в різних інтерпретаціях ця історія вже неодноразово згадувалася на 
сторінках вітчизняних інтернет-часописів: у інтерв’ю доньки балетмейстера – Ольги 
Вірської та колишніх танцівників – Григорія Чапкіса [17] та Анатолія Жебелєва [14]. 
У червні 2017 року дослідниця О. Маковец із власними коментарями оприлюднила 
матеріали справи на електронній сторінці медіа-ресурсу «Васмедиа» [12]. Віднайшов-
ши ці матеріали в архіві ГДА СБУ ми також звернули на них свою увагу.

Отже, ким був відомий О. Скорцені? Його біографія свідчила, що народився він 
у Відні (Австрія) в родині, яка мала польське коріння (справжнє прізвище Скоже-
ний). У 1920-х роках О. Скорцені здобув технічну освіту, проте, широку відомість 
отримав у роки Другої світової війни, адже був професійним диверсантом, обер-
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штурмбаннфюрером СС, який організував і здійснив кілька успішних спецоперацій 
(найвідомішою з них стало звільнення з ув’язнення Б. Муссоліні). У травні 1945 року 
О. Скорцені був заарештований й перебував у таборі Оберурзель у центральній час-
тині Німеччини. Завдяки співпраці з американською розвідкою (надав вичерпну ін-
формацію про діяльність німецьких спецслужб), у серпні 1947 року був виправданий 
військовим трибуналом, а 1951 року оголошений німецьким урядом денацифікованим 
(«entnazifiziert»). Того ж року О. Скорцені перебрався до Італії, згодом оселився в 
Іспанії з паспортом на ім’я Пабло Лерно і відміткою про його довоєнну професію – 
інженер.

З матеріалів справи відомо, що О. Скорцені був запрошений на концерт іспанським 
перекладачем А. Габріелем, який раніше проживав у СРСР, а в теперішній час супро-
воджував туристичні групи. У ході опитування артистів після повернення до СРСР 
було встановлено, що керівник гастрольної поїздки про візит О. Скорцені поінформо-
ваним не був. Проте окремі учасники ансамблю активно свідчили про те, що колектив 
знав про присутність на концерті колишнього військового злочинця. За їхніми сло-
вами, відбулося наступне (з матеріалів справи): «Ще до початку концерту про візит 
Скорцені знав весь ансамбль, знали, що він буде сидіти в 10 ряду, в антракті прийде 
за лаштунки і навіть буде фотографуватися. Ясно, що все це було погоджено з на-
шим художнім керівником П. П. Вірським. В антракті Отто Скорцені, в цивільному 
костюмі, з якимось дворянським гербом, вишитим на нижній кишені піджака, прий-
шов за куліси, йому на зустріч вийшов П. Вірський. Скорцені потиснув йому руку, 
привітав з успіхом, після чого вони разом з Габріелем стали поруч перед об’єктивом 
фотоапарата. Фотографував музикант, фотограф ансамблю С. Віхарєв. Після цього 
Скорцені попрямував до сцени, де стовпилися дивлячись на нього, як на рідкісного 
звіра, артисти в національних костюмах, піднявся сходами і опинився серед наших 
хлопців і дівчат, підносячись над ними в ролі вдячного глядача і прославленого 
героя-розвідника. Після концерту всі обмінювалися думками. Переважна більшість 
артистів були обурені нахабством Скорцені: як наважився цей обер-бандит з’явитися 
до них відкрито за лаштунки і як пішов на цю зустріч з ним народний артист СРСР 
П. Вірський. При всій повазі до свого художнього керівника майже всі були обурені 
і одночасно налякані – що ж буде вдома, коли повернемося на Батьківщину, як на це 
подивляться вищі організації, як це буде розцінено?» [7, арк. 204]. 

Як вже було наголошено, О. Скорцені жив в Іспанії з паспортом, виданим на ім’я 
Пабло Лерно, тому навряд чи артисти знали про відвідування ним концерту під 
справжнім ім’ям. Це, зокрема, підтверджують слова соліста ансамблю Г. Чапкіса, 
який розповідав: «Ми й припустити не могли, що перед нами Скорцені. У нього ж 
було зовсім інше прізвище. Артисти говорили з ним. Він розповідав, що захоплюєть-
ся підводним полюванням. Правда відкрилася, коли ми повернулися до Києва» [17]. 
Неодноразово заявляла про невідання П. Вірського і донька балетмейстера [15].

Можна припустити, що за певними прикметами (високий зріст – 196 см та широ-
кий, через усю ліву щоку, рубець) артисти могли впізнати О. Скорцені. Проте варто 
враховувати й те, що з 1951 року він у списку військових злочинців офіційно вже не 
значився (наприклад відомо, що 1974 р. популярний радянський письменник Юліан 
Семенов, перебуваючи в Мадриді, записав від Скорцені велике інтерв’ю). На від-
найдених нами документах збереглася резолюція Голови КДБ при РМ УРСР В. Ні-
кітченко, який рекомендував: «З’ясувати обставини до кінця. Якщо потрібно, безпо-
середньо поговорити з Вірським. Стежити за реакцією колективу. Прошу доповісти 
результати» [7, арк. 202]. 

На жаль, сьогодні результатів того розслідування в архівах не виявлено. Проте 
О. Вірська розповідала, що батько досить важко переживав цю подію, адже після по-
вернення з гастролей навколо нього утворився своєрідний вакуум: партійне керівниц-
тво не приймало, друзі стали менше з’являтися у квартирі, деякі перестали подавати 
руку – боялися. Переломний момент настав, коли П. Вірського з 70-річчям привітав 
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перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький. «Як тільки батько отримав депешу від 
керівника республіки, тут же в квартирі почав не перестаючи дзвонити телефон», – 
пригадувала О. Вірська [15].

Встановлено, що КДБ при РМ УРСР мала в розпорядженні дані не лише про зо-
внішні контакти артистів, але й відомості про особливості їхнього гастрольного по-
буту. Так, у справі № 994 читаємо: «Артистка балету А. 1, 1937 року народження, 
українка, безпартійна, заміжня, має дитину. Під час гастролей в Іспанії в 1969 році 
співмешкала із співробітником французької фірми Количевим П’єром, який супро-
воджував ансамбль танцю. Згодом зустрічалася з ним в Бельгії, куди він спеціально 
приїжджав для зустрічей. В даний час через посередника обидва ведуть активну 
переписку, з якої видно, що в подальшому вони мають намір, розірвавши стосунки 
із своїми шлюбними партнерами, укласти новий шлюб між собою» [8, арк. 251–252]. 
Або: «Артистка балету С., 1937 року народження, росіянка, безпартійна, заміжня, ді-
тей не має. Перебуваючи в 1961 році у ПНР [Польська Народна Республіка. – М. К.] 
порушувала дисципліну, мала безконтрольні зустрічі з іноземцями. За погодження 
з посольством Польщі була достроково відряджена до СРСР <...>. У липні–жовтні 
1969 року, перебуваючи на гастролях в Іспанії, С. за власною ініціативою уходила в 
місто з іспанським перекладачем Аміамою Габріелем, який підозрювався в приналеж-
ності до спецслужб противника. Нехтуючи категоричними заборонами, відвідувала 
квартири місцевих жителів» [8, арк. 251–252].

Важливі подробиці про гастролі ансамблю, що тривали з 15 червня по 14 серпня 
1972 року у Сполучених Штатах Америки, знаходимо в матеріалах справи № 1053. 
З них стає відомо, що хореографічний ансамбль УРСР став першим творчим колек-
тивом СРСР, який відвідав США після завершення переговорів у Москві між Гене-
ральним секретарем ЦК КПРС Л. Брежнєвим та президентом Сполучених Штатів 
Р. Ніксоном. Встановлено, що впродовж гастролей ансамбль побував у семи містах і 
влаштував 55 концертів, які відвідало близько 300 000 осіб. Для організації безпеки 
учасників танцювального колективу і водночас контррозвідної роботи, у хореогра-
фічний гурт під прикриттям адміністративних осіб було включено двох оперативних 
співробітників КДБ при РМ УРСР, які відзначали, що глядачі дуже тепло приймали 
виступи ансамблю, ставилися до танцівників і музикантів доволі дружелюбно. По-
зитивну оцінку гастролям українців надали також американська преса і телебачення. 
Проте відбувалися й негативні інциденти, про які оперативники доповідали: «По 
всьому маршруту слідування колективу гастролі супроводжували систематичні про-
вокаційні дії з боку сіоністських елементів з, так званої, “Ліги захисту євреїв” <...>. 
Майже щодня вони організовували пікетування у театрів, де проходили виступи ко-
лективу, направляли на адресу керівників та окремих учасників ансамблю листи з 
газетами і брошурами антирадянського змісту, підкладали в номери артистам анти-
радянські сіоністські листівки та релігійну літературу, звертаючись до американської 
громадськості із закликами бойкотувати виступи колективу <...>. В одному випадку 
[м. Філадельфія] проводилося спільне пікетування єврейськими та українськими на-
ціоналістами. На зібранні сусідили два прапора – сіоністський з шестикутною зіркою 
та жовтоблакитний з тризубом. Поруч з націоналістичними прапорами перебувала 
клітина з “в’язнями”, яка мала символізувати становище євреїв і українців у Радян-
ському Союзі. У пікетуваннях брало участь від кількох осіб до 20–25. З початком 
концерту вони, як правило, розходилися. Участь в них значної кількості підлітків 
та темношкірих наводила на думку, що ці люди працювали за гроші <...>. 19 липня 
в театрі “Вовча пастка” [передмістя Вашингтона], де проходили виступи ансамблю, 
було виявлено вибуховий пристрій, який, за заявою поліції, встановили учасники 
“Ліги захисту євреїв”. Аналогічний пристрій було знешкоджено поліцією 5 липня в 
театрі м. Лос-Анжелеса. 2 серпня в м. Нью-Йорку ультраекстримістські елементи знов 
спробували зірвати концерт. Під час виступу в театрі “Метрополітен-опера” на сцену 
кинули целофанові пакети з якоюсь рідиною. Як заявили представники поліції, один 
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з двох затриманих виконавців цієї акції зізнався у приналежності до “Ліги захисту 
євреїв”» [9, арк. 194–197].

Отже, як бачимо, творча діяльність українських артистів за кордоном не була про-
стою й супроводжувалася багатьма несподіваними подіями, подробиці яких стали 
відомими завдяки архівним документам ГДА СБУ. 

Таємним, певною мірою, залишалося й особисте життя художнього керівника Дер-
жавного ансамблю танцю УРСР – П. Вірського. Український режисер Володимир 
Хмельницький, який двічі (1965 р., 2005 р.) знімав документальні фільми про ба-
летмейстера та колектив, який він очолював, в інтерв’ю інтернет-часопису «2000» 
(18 листопада 2000 р.) зазначав, що хореограф досить чітко розмежовував особистий 
і професійний простір. Пригадуючи події понад п’ятдесятирічної давнини, режисер 
розповідав: «Павло Павлович довго не погоджувався зніматися. Умовив я його, лише 
давши слово, що він нічого не зобов’язаний ні пояснювати, ні коментувати в кадрі 
і що знімати ми будемо виключно репетиції танців» [13]. Таку закритість В. Хмель-
ницький пояснював тим, що у той час, коли знімався перший фільм, не можна було 
говорити ані про зустрічі П. Вірського за кордоном, ані про стосунки з владою та 
КДБ, ані про нього самого як архіскладну людину.

Одна з найбільших таємниць особистого життя балетмейстера була пов’язана з його 
старшим братом – Олексієм, з яким Павло Павлович з дитячих років підтримував 
близькі стосунки. Про те, що відомий український балетмейстер був братом «врага 
народа» у радянський час замовчувалося. І лише у наші дні донька балетмейстера 
змогла вперше розповісти про це: «Брат батька Олексій був талановитою людиною, 
але його життя склалося невдало. За наклепницькім доносом його заарештували і ви-
слали з Одеси. Сім’я дуже важко переживала це горе, намагалася відшукати сліди 
Олексія, але марно. Одні говорили, ніби бачили його на Далекому Сході, інші – ще 
десь, але правду так ніхто і не знає. Мій тато усиновив свого маленького племінни-
ка» [15].

Розібратися в цій таємничій історії і з’ясувати, як насправді склалася доля О. Вір-
ського, нам допомогли документи з архіву Управління СБУ в Одеській області: спра-
ва 7131-П, томи ІІ та ІІІ. 

З матеріалів слідства стає відомо, що Вірський Олексій Павлович (7 грудня 
1903 року народження, м. Широка, що на Херсонщині 2, національність – українець) 
мешкав в Одесі за адресою – вул. Баранова, буд. 40, кв. 2, працював завідувачем 
сектора політпросвіти в Обласному відділі народної освіти. Соціальне походження – 
службовець, член КП(б)У з 1926 року, військову службу проходив з січня 1923 року 
по жовтень 1927 року старшим електриком підводного човна, мав родину: дружину – 
Вірську Таїсу Юхимівну (29 років) та сина Олексія (9 років) [10, арк. 6–7].

20 серпня 1937 року О. Вірського було заарештовано Одеським обласним управ-
лінням НКВС УРСР [Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР. – М. К.] за 
підозрою у контрреволюційній шкідницькій діяльності. У постанові від 16 серпня 
1937 року зазначалося, що на підґрунті протоколу допиту від 14 серпня 1937 року та 
акту експертної комісії від 31 серпня 1937 року, О. Вірського було звинувачено в по-
рушеннях за статтями 54-7, 54-8, 54-11 Кримінального кодексу УРСР. Документ під-
писано слідчими: начальником 4-го відділення 4-го відділу УДБ НКВС УРСР лей-
тенантом Майським, заступником начальника 4-го відділу УДБ НКВС Калюжним 
та заступником начальника обласного управління УДБ НКВС Бабичем [10, арк. 8].

Варто наголосити, що арешт О. Вірського збігся з початком «Великої чистки», 
упровадженої очільником НКВС СРСР М. Єжовим, мета якої полягала в «очищенні» 
партійних кадрів від учасників так званого правотроцькістського підпілля. Відомо, 
що на Одещині в ході процесу «чистки» з червня по грудень 1937 року було за-
арештовано більшість представників вищого партійного керівництва області: першо-
го секретаря обкому Є. Вегера, другого секретаря обкому Ф. Голуба, облвиконкому 
П. Бойка, голову місткому О. Довбиша, секретаря місткому С. Самойленка, а також 
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20 секретарів місткомів та райкомів партії, 12 завідувачів відділами обкомів партії, 
обласного прокурора, редакторів газет, а також низку інших посадовців, які працю-
вали на керівних місцях [16, с. 95]. Серед них опинився й О. Вірський. 

Важливим з точку зору біографії арештанта та послідовності хронологічних подій, 
що відбувалися в той час на Одещині, став протокол допиту О. Вірського від 14 ве-
ресня 1937 року. У ньому він зазначав: «Визнаю себе винним у тому, що я дійсно є 
учасником контрреволюційної троцькістської організації, в яку я був завербований 
Ісаєвим – колишнім завідувачем Обласного відділу наросвіти в 1936 році. З Ісаєвим 
я познайомився в 1934 році, коли він приїхав в Ново-Бузький район секретарем РПК 
[Регіональна партія комуністів. – М. К.], я був зав культпромом РПК. Незабаром піс-
ля приїзду Ісаєва в Новий Буг, я з ним зблизився на ґрунті взаємних антипартійних 
настроїв. З ініціативи Ісаєва я був висунутий на роботу редактора районної газети. 
Після переїзду Ісаєва в Одесу на посаду завідувача ОблВНО [Обласний відділ на-
родної освіти. – М. К.], він домігся через обком КП(б)У, через кого персонально – не 
знаю, щоб я був з Нового Буга переведений до Одеси на посаду завідувача сектором 
Політпросвіти Обласного відділу наросвіти. Під час перевірки партійних документів 
мене виключили з партії через те, що я приховав участь свого батька в чорносотенно-
му “Союзі російського народу”. Ісаєв був присутній на засіданні міського партійного 
комітету, коли розбиралася моя апеляція, і надав мені позитивну характеристику, що 
сприяло відновленню мене в партії. Під час роботи моєї в Облнаросвіті я мав з Ісає-
вим вже відвертіші антипартійні розмови з питань внутрішньопартійного становища, 
Сталінської конституції, узагальнювали в антипартійному дусі окремі факти утиску 
тощо. В результаті таких бесід, Ісаєв розповів мені про наявність в Одесі контррево-
люційної троцькістської організації і запропонував мені взяти в ній активну участь. 
Я дав Ісаєву свою згоду. Тоді ж Ісаєв проінформував мене про те, що організацією 
керують Вегер і Голуб, а також назвав як членів цієї організації Приходько, Ка-
невського, Брусилівського, Полторака. Ісаєв схарактеризував мені основні завдання 
організації як боротьбу за повалення існуючого керівництва партії і Радянського 
уряду. Тоді ж Ісаєв мене проінформував про те, що контрреволюційна троцькістська 
організація ґрунтується на позиціях індивідуального терору як найефективнішого 
способу боротьби з існуючим керівництвом партії і уряду. Я виявив свою згоду з цими 
терористичними установками» [10, арк. 10–14].

27 вересня 1937 року О. Вірському було вручено копію обвинувального висновку 
про віддання його під суд Військової колегії Верховного Суду Союзу РСР, який від-
бувся вже наступного дня. Справу було заслухано в закритому судовому засіданні без 
участі звинувачення і захисту і без виклику свідків (у порядку постанови ЦВК СРСР 
від 1 грудня 1934 р.). У протоколі судового засідання від 28 вересня 1937 року від-
значалося, що підсудний винним себе визнавав; показання, дані ним на попередньому 
слідстві підтвердив повністю і заявив, що доповнити їх йому нічим. В останньому 
слові О. Вірський сказав, що вже перестав бути ворогом народу і попросив суд збе-
регти йому життя. Однак колегія Верховного суду Союзу СРСР у складі юристів 
О. Орлова (голова), О. Козловського, Ф. Климина та О. Батнера (секретар) засудила 
О. Вірського до вищої міри кримінального покарання – розстрілу з конфіскацією 
всього особистого майна. Вирок був приведений у виконання в Одесі того ж дня – 
28 вересня 1937 року [10, арк. 73–74, 76].

Через місяць після розстрілу О. Вірського органами НКВС було заарештовано 
його дружину – Таїсу Вірську (30 жовтня 1908 р. н.), домогосподарку; конфісковано 
квартиру, меблі та особисті речі. З документів справи також відомо, що на початку 
1938 року батьки О. Вірського були на прийомі у військового прокурора Військового 
округу міста Одеси, який повідомив їм, що їх син був засуджений строком на десять 
років без права листування. Т. Вірську в березні 1938 року було засуджено заочно 
рішенням Особливої наради терміном на 8 років заслання у віддалені місця як чле-
на сім’ї «ворога народу». У 1945 році після відбуття терміну покарання (працювала 
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в медичних установах), вона отримала паспорт з обмеженням місця проживання й 
мешкала до 1956 року в Комі АРСР [11, л. 1]. 21 серпня 1956 року ухвалою Військо-
вого трибуналу Одеського військового округу Т. Вірська була повністю реабілітована. 
Справу про неї припинено за відсутністю в її діях складу злочину [11, арк. 42].

У квітні 1956 року, через двадцять років після арешту і розстрілу О. Вірського, 
розслідування по його справі було поновлено. Насамперед, опитано свідків: сусідку 
по квартирі – М. Мангуби та знайомого родини Вірських – М. Сарача, які під-
твердили, що ніколи не помічали й не чули з боку подружжя жодних антирадян-
ських розмов або вчинків [11, арк. 2]. Допитані у процесі перевірки свідки, які зна-
ли О. Вірського по роботі в Одеському обласному відділі народної освіти, також 
охарактеризували його позитивно. Щодо акту експертизи від 31 серпня 1937 року 
свідок Ривкіна (колишній працівник Одеського обкому партії, 1920 р. н.) показала, 
що цей акт є необ’єктивним, через те, що був складений експертами в тенденційно-
му дусі, з безпідставним зведенням окремих недоліків в роботі ОблВНО в ступінь 
шкідництва. Водночас Ривкіна підтвердила, що подібні «акти експертиз» складалися 
«експертами», ґрунтуючись виключно на показаннях заарештованих, і що вона сама в 
той період підписувала на вимогу співробітників НКВС аналогічні акти [11, арк. 48]. 
Військовий прокурор, капітан юстиції Кобцов писав у висновках до справи від 28 лю-
того 1957 року: «На підставі яких даних був складений акт експертизи від 31 серпня 
1937 року, невідомо. У суді акт експертизи, а також і показання свідків перевірені 
не були» [11, арк. 49]. Додатковим розслідуванням було встановлено, що О. Вірський 
був засуджений необґрунтовано. 14 вересня 1957 року Військова колегія Верховного 
суду СРСР визначила: вирок від 28 вересня 1937 року у відношенні О. Вірського у 
зв’язку з нововиявленими обставинами скасувати і справу про нього припинити за 
відсутністю складу злочину [11, арк. 49]. 

Щоб поставити остаточну крапку в нашій розповіді, процитуємо ще один документ, 
прикріплений до справи О. Вірського – свідчення громадянина П. Сушана, 1902 року 
народження, який був під слідством НКВС в 1938 році у справі про троцькістську 
змову. Протокол цей красномовно свідчив про те, якими методами користувалися 
співробітники Одеського УДБ УНКВС для отримання зізнання від підслідних. Це, 
зі свого боку, проливає світло на те, чому О. Вірський визнав себе винним. 

Отже, протокол допиту П. Сушана показав наступне: «З 1932 року і до 8 квітня 
1938 року я працював головним інженером пивоварного заводу в Одесі. Приблиз-
но з 1934 року і до січня 1938 року директором заводу працював Агаларов Армен 
Львович. За період нашої роботи завод за своїми виробничими показниками посідав 
перше місце в Радянському Союзі і ми майже щорічно отримували від наркомату 
харчової промисловості СРСР премії. У січні 1938 року органами НКВС був зааре-
штований Агаларов, а 8 квітня 1938 року був заарештований і я. Мене звинуватили 
у приналежності до контрреволюційної організації, в яку мене нібито завербував 
Агаларов і в тому, що, працюючи головним інженером пивоварного заводу, я нібито 
займався шкідництвом і диверсією. Під вартою я утримувався один рік і п’ять мі-
сяців. Звільнили мене з-під варти 2 вересня 1939 року після припинення справи на 
мене за недоведеністю моєї провини. У перші вісім днів мого утримання під вартою 
я категорично заперечував пред’явлені мені звинувачення, але потім я був змушений 
підписати заздалегідь заготовлений слідчим протокол допиту, в якому було записа-
но, що я нібито визнаю себе винним у пред’явленому мені звинуваченні. Підписати 
неправдиві свідчення я змушений був в результаті застосування до мене незаконних 
методів слідства». 

На цьому місці розповіді зупинимось і звернемося до тексту публікації науковців 
А. Савіна і О. Теплякова «“Партія може помилятися, а НКВС – ніколи”. Співро-
бітники УНКВС Одеської області на лаві підсудних» (1939–1943) [16, с. 108], де 
дослідники на основі вивчення великого корпусу матеріалів з’ясували, що до підслід-
них в Одесі застосовувався практично весь арсенал протизаконних методів допиту: 
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багатогодинні «вистойки» і «висідкі», «конвеєрні» допити, побиття, матерна лайка, 
їм плювали в обличчя, кричали у вуха, гасили об тіло цигарки, струшували за комір 
гарячий попіл, позбавляли їжі й води, залякували, застосовували провокації, шанта-
жували, погрожували рідним і близьким, використовували свідчення штатних свід-
ків, зокрема з числа агентів і інформаторів, симулювали розстріли тощо [16, с. 108].

Отже, повернемося до історії П. Сушана. «Слідство у моїй справі вів слідчий 
Афонін. Протягом перших трьох діб він безперервно тримав мене на ногах. Ці три 
доби мені не давали ані їжі, ані води. Я втрачав свідомість і падав, але мене почина-
ли бити, плювати в обличчя. Слідчий Майський [це прізвище неодноразово фігурує 
у справі О. Вірського. – М. К.] бив мене підборами в спину і живіт. У побитті мене 
також брав участь слідчий Берензон. Мене обливали водою і знову ставили на ноги. 
Через три доби мені дали пару годин відпочити, а після цього слідчий Афонін став 
умовляти мене, щоб я визнав себе винним в контрреволюційних злочинах. Тоді я 
нібито поїду на Північ і буду там будувати заводи, а якщо я буду заперечувати свою 
провину, то вони доб’ють мене тут, свободи я вже не побачу, а піду в могилу. Через 
те, що я продовжував заперечувати свою провину, то мене знову стали піддавати 
тортурам, побиттю і приниженням. Сам Афонін мене не бив, він лише безперервно 
плював мені в обличчя, кричав мені в вуха через паперовий рупор. Причому разом 
з ним одночасно, також через паперовий рупор кричав мені в інше вухо Берензон. 
Афонін примушував мене стояти на ногах цілі дні, від чого у мене розпухли ноги. 
Він називав мене не інакше, як Фашист. Афонін привчив мене до того, що я не мав 
права сказати “ні”. У всіх випадках, коли я говорив “ні”, мене починали жорстоко 
бити Майський і Берензон, яких запрошував Афонін. Крім Майського і Берензона 
мене били й інші працівники НКВС, але прізвищ я їх не пам’ятаю. Били мене вони 
кулаками, а коли я падав, то підборами, били по чому попало, не розбираючись. 
В результаті побиття у мене пошкоджений хребетний стовп, лівий тазостегновий су-
глоб і відірвалася права нирка, і зараз я ходжу за допомогою двох милиць. Катували 
мене не лише слідчі. Одного разу був такий випадок, коли конвоїр, здоровий хлопець 
вагою в пудів шість, змусив мене нести його на п’ятий поверх по гвинтових сходах. 
Я падав і ніс його. Після допиту цей самий конвоїр змусив мене нести його вниз. 
Всі ці побиття, тортури і знущання примусили мене підписати протокол допиту від 
16 квітня 1938 року, в якому зазначено, що я нібито визнаю себе винним в приналеж-
ності до контрреволюційної організації, в яку мене нібито завербував Агаларов і що я 
нібито займався шкідництвом <...>. Після підписання мною цього протоколу слідчий 
Афонін сказав мені, що він дасть мені очну ставку з Агаларовим. Я заявив Афоніну, 
що на очній ставці з Агаларовим я буду заперечувати свідчення, записані в протоколі 
допиту, після чого протягом трьох днів викликані Афоніним Майський, Берензон та 
інші жорстоко били мене до тих пір, поки я не дав обіцянку підтвердити на очній 
ставці з Агаларовим <...>. Після очної ставки, нас з Агаларовим спустили вниз і по-
садили в шафи, в яких зазвичай заарештовані чекали виклику на допит або відправки 
до в’язниці. Ми з Агаларовим опинилися в суміжних шафах і я через перегородку 
запитав його, навіщо він губить мене, він же знає, що у мене маленькі діти. На що 
Агаларов відповів мені: “Петро, ти сам знаєш як нас били. Мене так били...” <...> 
Приблизно в лютому 1939 року Афонін заявив мені: “Раз ти не зізнаєшся, то ми тебе 
посадимо в одиначку і ти згниєш там”. І дійсно, мене помістили в одиночну камеру, 
де я просидів приблизно п’ять місяців» [11, арк. 37–39].

Підсумовуючи викладений у публікації матеріал, наголосимо, що волею долі сла-
ветному українському балетмейстеру П. Вірському прийшлося жити і творити в не-
простий ідеологічний і політичний час. Упродовж тих двадцяти років, коли родина 
Вірських несла на собі тягар сім’ї «ворога народу», Павло Павлович, незважаючи на 
психологічне пригнічення і моральний тиск, створював свої найкращі роботи на сцені 
Київського театру опери та балету ім. Т. Шевченка (нині – Національний академіч-
ний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка) і в колективі Державного 
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ансамблю танцю УРСР. Відомо, що все життя він опікувався племінником – сином 
О. Вірського, морально і матеріально підтримував батьків (про це свідчать спогади 
О. Вірської та В. Котляр-Вірської). Посідаючи місце художнього керівника найвідо-
мішого в Україні хореографічного колективу, П. Вірський ніс відповідальність не 
лише за його репертуар, але й за всі події, що відбувалися з танцівниками під час га-
стролей, мав виправдовуватися сам і вигороджувати артистів перед службами держав-
ної безпеки та керівних партійних органів УРСР. Проаналізовані документи з фондів 
ГДА СБУ не лише не спотворюють постать П. Вірського, а навпаки, підсилюють його 
портрет як вольової і мужньої людини, яка творила, незважаючи на особисті втрати 
і тиск з боку ідеологічної системи тих років. 

1 З етичних міркувань імен та прізвищ артистів не називаємо. 
2 На жаль, встановити сучасну назву населеного пункту не вдалося. 
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SUMMARY

The activity of the State Honoured Academic Dance Ensemble of Ukraine through the lens of 
the secret service observations by the state security bodies of the Ukrainian SSR is described in 
the article. It is revealed, that the state security agencies have carried out thorough ideological 
training of the whole team on the eve of the tour in order to influence the ideological world-view 
of Ukrainian emigrants, living abroad. Moreover, a conceptual group consisting of the tour par-
ticipants has been formed. It has to carry out propaganda work in personal communication with 
former compatriots and distribute special literature. Particular attention is paid to the analysis of 
the investigation case of Oleksiy Virsky (Pavlo Virsky brother), arrested and shot in 1937 in Odesa 
during the ‘Great Purge’, introduced by the head of the USSR NKVD M. Yezhov. Its purpose con-
sists in the ‘cleansing’ of the Party cadres from the so-called ‘Right-Wing Trotskyi Secret Work’.

It is emphasized in the published work that the famous Ukrainian choreographer Pavlo Virsky 
has been doomed to live and work in difficult political and ideological time. During those twenty 
years, when Virsky family has been called ‘enemies of the people’, despite of the psychological de-
pression and moral pressure, Pavlo Pavlovych creates his best works on the stage of T. Shevchenko 
Kyiv Opera and Ballet Theater and the State Dance Ensemble of the Ukrainian SSR. It is known 
that he has taken care of his nephew – the son of Oleksiy Virsky, supported his parents morally 
and financially for the whole life. As the artistic director of the most famous choreographic group 
in Ukraine, P. Virsky has been responsible not only for its repertoire, but also for all the events 
happened with the dancers during the tours. He has to justify himself and defend the artists 
against the state security services and leading party bodies of the Ukrainian SSR. The analyzed 
documents from the Branch State Archives of the Security Service of Ukraine funds show P. Vir-
sky as a strong-willed and courageous man devoted himself to art despite of the personal losses 
and pressure from the ideological system of those years.

Keywords: Pavlo Virsky, Dance Ensemble of the Ukrainian SSR, State Security Service, re-
pressions.
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УДК 792.072.3–055.2(477.83/.86)″1920/1939″ Софія Роса-Лаврентій  
(Львів)

ЖІНОЧІ ІМЕНА В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕАТРАЛЬНО-КРИТИЧНІЙ 
ПУБЛІЦИСТИЦІ 1920–1939 РОКІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ

У статті досліджено «жіночі голоси» в українській театрально-критичній публіцистиці 
Східної Галичини у 20–30-х роках ХХ ст., зокрема такі персоналії, як Галина Орлівна, Ме-
ланія Нижанківська, Лідія Бурачинська, Стефанія Чубатівна, Соня Бей (насамперед на ма-
теріалах їхніх публікацій у фаховому часопису «Театральне мистецтво», жіночих журналах 
«Нова хата», «Жінка»). У названих авторок проаналізовано різножанровість та різний підхід 
у написанні театральних рецензій, портретів, есеїв. Прослідковано, залежно від зацікавлень, 
професії кожної з них – випрацювані індивідуальні методи і стиль театрально-критичних 
публікацій.

Ключові слова: театральна критика, жіноча преса, театральний творчий портрет, театраль-
не есе, театральна рецензія.

The ‘women voices’ in Ukrainian theatre-critical publicism of Eastern Galicia in the 1920s – 
1930s are investigated in the article. In particular, these are such personalities as Halyna Orlivna, 
Melaniya Nyzhankivska, Lidiya Burachynska, Stefaniya Chubativna, Sonia Bei. Attention is paid 
first of all to the materials of their published works in the professional magazine ‘Theatre Art’, 
women journals ‘New Hut’, ‘Woman’. Genres diversity and different approaches in the writing 
of theatrical reviews, portraits, essays are analysed. The developed individual methods and style 
of theatrical-critical published works are followed depending on the interests, profession of each 
of them.

Keywords: theatrical criticism, woman press, theatrical creative portrait, theatrical essay, the-
atrical review.

Українська театрально-критична публіцистика 1920–1939 років на території Схід-
ної Галичини представлена багатьма іменами, які з’являлися на сторінках щоден-
ної преси (газет «Громадський вісник», «Український голос», «Діло», «Новий час», 
«Мета» та ін.), а також у більш спеціалізованих мистецьких виданнях («Театральне 
мистецтво», «Література і мистецтво», «Нові шляхи», «Нова зоря», «Неділя», «На-
зустріч», «Кіно»). Оскільки на початку ХХ ст. фах театрознавця чи театрального кри-
тика тільки окреслюється, а навчальні осередки з театрознавства щойно з’являються 
в Німеччині й Польщі 1, українську театрально-критичну думку творять особистос-
ті досить різних професій та зацікавлень. Зазвичай – це літератори, драматурги, 
філологи-літературознавці, філософи й історики, мистецтвознавці, громадські діячі, 
які у пресі висвітлювали та критично аналізували український театральний процес 
1920–1939 років. У цей час спостерігаємо за певною динамікою в розвитку україн-
ської театрально-критичної публіцистики, пов’язаної зі змінами, спрямованими на мо-
дернізацію в самому театрі та, очевидно, під впливом розвитку театрально-критичної 
думки у європейському театральному обширі. 

Серед широкого спектра авторів-публіцистів, представленого, як правило, чоло-
віками, фіксуємо в цей час появу декількох жіночих імен. Важливо зауважити, що 
20–30-ті роки ХХ ст. стають знаковими для українського жіночого руху Східної 
Галичини під проводом Мілени Рудницької [5]. Створюються важливі жіночі осе-
редки, які займаються проблемами освіти жіноцтва, їхнім вливанням у соціальне та 
політичне життя краю. Також період є важливим етапом розвитку української жіно-
чої преси. Зокрема, з 1925 року виходить «Нова хата» – «журнал для плекання до-
машньої культури», який орієнтується на жіночу інтелектуальну читацьку аудиторію. 
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Для жінок і про них писали також «Жіночий вісник» (засновано 1922 р.), «Жіночий 
голос» (1931), «Жінка» (1935) [19]. Серед українських журналісток того часу звучать 
імена Марії Громницької, Лідії Бурачинської-Рудик, Євгенії Вербицької, Констан-
тини Малицької, Стефанії Савицької, Ірини Бонковської, Олени Залізняк [6]. На 
театральні теми найбільше публікацій жіночого авторства друкувалося в часопису 
«Нова хата»: насамперед це дописи Лідії Бурачинської, Стефанії Чубатівни, Меланії 
Нижанківської, Соні Бей у жанрах творчих портретів, інтерв’ю, рецензій, оглядових 
статей, спогадів-есеїв. Прослідковується певна тенденція гендерного розподілу авто-
рів, згідно з яким авторки друкувалися в «жіночих виданнях», натомість автори-чо-
ловіки могли публікуватись як у винятково «жіночих», так і в часописах загального 
спрямування.

У такому контексті дещо несподівано з’являється ім’я Галини Орлівни в 1922 році 
у спеціалізованому часопису «Театральне мистецтво» – єдине жіноче ім’я на сторін-
ках цього видання. Часопис публікував рецензії на вистави, проблемні статті, роз-
відки з історії театру, портрети театральних діячів, а також інформаційні статті про 
виступи, гастролі та плани тогочасних українських театрів. Час від часу видання по-
міщало оповідання, новели чи есе, у яких під різним кутом проступали розмаїті обра-
зи українського театру. Зокрема, Г. Орлівна публікувала дописи в жанрі акторського 
портрета і рецензії на вистави, а також у жанрі поетичного есе на театральні теми. 

Г. Орлівна (справжнє ім’я – Галина Мневська) сьогодні відома як українська пись-
менниця, яка постраждала від радянських репресій за свою творчість та національну 
ідентичність. Родом з Полтавщини, з освіченої родини, Галина Мневська перший етап 
своєї освіти здобула в Москві. З початком національно-визвольних змагань в Україні 
та створенням Української Народної Республіки разом з матір’ю повернулася до Ки-
єва. Тут навчалася в Ольгинському університеті (Вищій жіночій школі). Відомо, що 
через фінансові труднощі Г. Мневська не продовжила навчання на останньому курсі 
університету, і саме в цей час її доля пов’язується з театром. Вона вступає до київсько-
го Молодого театру як актриса (саме тут вона взяла собі псевдонім Орлівна). Згодом, 
разом із частиною «молодотеатрівців», переїжджає до Вінниці та працює актрисою в 
щойно створеному Гнатом Юрою Українському драматичному театрі імені Івана Фран-
ка. У Вінницькому (а фактично мандрівному) театрі Г. Мневська пропрацювала лише 
один сезон, бо вже в 1920 році отримала запрошення від театру із Західної України і 
вирушила на територію, яка була в підпорядкуванні іншої держави – ІІ Речі Поспо-
литої. Такі дані знаходимо в сучасної дослідниці літературного спадку Г. Мневської 
Галини Білик [2]. Що було остаточним мотивом, який спонукав актрису виїхати до Га-
личини, і чи не була це просто втеча від більшовицького терору на Поділлі – питання, 
котрі потребують уточнення. Однак точно відомо, що вже 1921 року ім’я Г. Орлівни 
з’являється на афішах театру «Українська бесіда», зокрема в ролі Регіни у «Прима-
рах» Г. Ібсена (реж. О. Загаров), а також у ролі Ганни в опері «Катерина» М. Аркаса 
(реж. Й. Стадник) [3, с. 220; 222–224]. Проте і в цьому театрі Г. Орлівна працює 
тільки до кінця 1921 року, адже одружується у Львові з емігрантом з УНР Климом 
Поліщуком (літературний псевдонім – К. Лаврінович), і в них народжується донька. 

Проте її ім’я, а точніше – псевдонім, з’являється 1922 року в новоствореному часо-
пису «Театральне мистецтво». Саме тут бачимо Г. Орлівну як театральну публіцистку. 
Цей етап її творчості зовсім не висвітлений. За офіційною біографією, Г. Мневська 
в першій половині 1920-х років свій час повністю присвячує родині та літератур-
ній творчості. Об’єм її театральних дописів невеликий, проте дуже цінний для нас, 
адже є прикладом театральної публіцистики актриси й письменниці одночасно, яка, 
завдяки таким якостям, формує цікавий, власний метод написання публікацій про 
театр. Серед акторів рідко знаходимо охочих писати про театр, адже акторська при-
рода творчості, вираження працює у площинах форми, дії, руху в просторі, однак 
актор – це осердя театру, який добре розуміє процес творення вистави. Із цієї позиції 
надзвичайно цікавим є метод рецензування Г. Орлівни. 
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Показовим є її відгук 1923 року на виставу «Клопіт з Ернстом» Оскара Уайльда 
у Львівському народному театрі Товариства «Українська бесіда» (реж. М. Крушель-
ницький). Г. Орлівна починає допис нетиповим для початку 1920-х років аналізом 
репертуару театру та зовнішніх впливів на нього: «Останніми часами так звана “пси-
хольоґічна” драма трохи перегружувала львівський театр “Бесіди”. Російські впливи 
помітно наклали свою руку на вибір репертуару, тому й домінували пєси в стилі 
кримінальної драми… Отже безумовно ми зустріваємо з радістю факти, що і наш 
львівський театр бодай на мент покинув тортури психольоґічної драми і благословен-
ної побутовщини і зайнявся яскравою, здоровою по сути сатиричною комедією…» [16, 
с. 140–141]. Починаючи з аналізу репертуару, Г. Орлівна повністю уникає літератур-
ного аналізу драми як джерела вистави, що було характерним для рецензій початку 
1920-х років. Такий літературознавчий підхід використовували у своїх рецензіях су-
часники – Михайло Возняк, Іван Рудницький, Андрій Головка, Михайло Струтин-
ський, Леонід Білецький. Натомість Г. Орлівна вдається до короткої історіографії 
постановок Оскара Уайльда на українській сцені, згадує про наміри Леся Курбаса 
взятися за цей матеріал. Подібний спосіб розширення контексту також спостерігаєть-
ся і в рецензента І. Рудницького. 

Проте, якщо більшість рецензентів-літературознавців «втрачали» на певному етапі 
розмежування між драматичним твором і виставою, то в Г. Орлівни кордон між ними 
дуже чітко окреслено, ба більше, вона намагається «відчитати» саме театральну вер-
сію драматичного твору, пишучи: «...Цікавим моментом постановки пєси зявляється 
те, о скільки удався перелом Уайльдівського гумору через прізму режисерського і 
акторського таланту...» [16, с. 140–141]. Авторка також підмічає деякі недопрацю-
вання у виставі, припускаючи, що «пєса зроблена на швидку руку», тому «не було 
спаяности», тобто ансамблевості або ж зіграності; «не відчувалось цільности тону», 
тобто місцями губилася жанрова відповідність. Зокрема, вислів «спаяність» щодо ан-
самблевості зустрічаємо в театральній пресі цього періоду вперше в Галини Орлівни, 
яка, припускаємо, використала тут внутрішньотеатральний, «робочий» вислів, яким 
користувалися в театрі. Дуже чітко Г. Орлівна аналізує акторську гру. Авторка під-
мічає певні подібності виконання ролі Ернста актором Йосипом Стадником з його 
іншими роботами, і цей момент звучить швидше як недолік для актора: «Гра п[ана] 
Стадника в ролі Ернста була добра, але нагадувала його ролі із “Шалапута” і “Двад-
цятьох днів тюрми”...» [16, с. 140–141]. 

Також рецензентка дуже чітко окреслює спосіб акторської гри Олени Ґоліцинської. 
Напередодні, у рецензії на виставу «Бій метеликів» Г. Зудермана в театрі Товариства 
«Українська бесіда», І. Рудницький припустив, що актриса О. Ґоліцинська грає «ін-
стинктом», тобто нутром, що у своїй грі «ведена... більше чуттям, ніж технікою» [8, 
c. 4], роблячи такий висновок із враження неймовірної сили емоційності, яке отримував 
глядач під впливом гри актриси. Проте Г. Орлівна стверджує протилежне, пояснюючи: 
«Головні її прикмети, це вміння свобідно, не штучно триматись на сцені і тому, іноді 
дивлячись на неї, забуваєш, що вона “грає”» [16, с. 140–141]. Рецензентка підкреслює 
великий поступ у розвитку акторської техніки, який зробила актриса О. Ґоліцинська. 
Окрім того, авторка звертає увагу на гарні психофізичні дані початкуючих акторів, 
відзначаючи, зокрема, «симпатичний тембр голосу п[ані] Бурлакової». Підсумовуючи, 
можемо охарактеризувати спосіб рецензування Г. Орлівни як театроцентричний – та-
кий, що зосереджувався на дуже конкретних театральних моментах: режисерський 
задум, жанрове визначення вистави, темпоритм вистави, ансамблевість, акторські ро-
боти. Натомість немає в рецензії аналізу драматичного твору, відповідно – ідейних 
акцентів, актуальності на рівні ідеї, немає також і реакції глядачів. 

Інший жанр театральної публіцистики, у якому працювала Г. Орлівна, – актор-
ський портрет. На відміну від рецензії, у портретах авторка використовує більше 
поетичних засобів, тому цей жанр тяжіє до літературного есе. Зокрема, у портреті-
некролозі Кирила Стеценка спочатку виразно проступає Орлівна-письменниця, яка 
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поетичними засобами дістається до емоції читача, формуючи дуже близький портрет 
людини-митця, але поступово переходить до аналізу творчості К. Стеценка як ком-
позитора, диригента, визначає його вагу та роль в українському театрі та мистецтві 
загалом [15]. Або, наприклад, у ювілейному портреті акторки Ганни Юрчакової, до 
25-ліття творчості, Г. Орлівна дуже детально прослідковує біографічні деталі, що 
стосуються її творчого доробку: в яких театрах та в які роки працювала актриса, які 
ролі в певному періоді були найвизначнішими, прослідковано лінію розвитку до сьо-
годнішнього дня [14]. Тут Г. Орлівна використовує біографічний та історіографічний 
методи. 

На сторінках «Театрального мистецтва» зустрічаємося також із Орлівною-есеїст-
кою. Це – літературні есе, джерелом для яких були театральні теми екзистенційного 
характеру. У невеликих оповідях «Безпритульні», «Бризки сцени», «Актор говорить», 
«Sic transit» Г. Орлівна дивиться на акторську професію під різними кутами, і ми 
«бачимо», як сприймало актора суспільство, як по-різному бачили себе актори. Опи-
суючи короткі, влучні, дуже експресивні фрагменти з акторського життя, авторка 
торкається непростих тем психології акторської творчості, соціалізації, залежностей 
тощо. Такі есе не мають безпосереднього відношення до театрально-критичних публі-
кацій, їхнім джерелом не є вистава чи творчість конкретного актора, вони не відтво-
рюють театральної історії в подіях, однак у цих літературних есе є багато інформації 
про образ актора в баченні тогочасного суспільства, проступають основні проблеми 
професії цього періоду, тому, вважаємо, потребують у подальшому пильнішої уваги 
та детальнішого дослідження. 

А ще вартує бодай коротко згадати, як трагічно склалася подальша доля Г. Орлів-
ни-Мневської після її виїзду з Галичини в 1925 році. Вона, разом із чоловіком та 
донькою, повернулася до Вінниці (територія УСРР) і, на жаль, це рішення стало для 
них фатальним, адже 1930 року подружжя арештовують. Для К. Поліщука арешт 
закінчився розстрілом в урочищі Сандармох 3 листопада 1937 року (разом з Лесем 
Курбасом, М. Кулішем та іншими діячами української культури), а Г. Орлівна, після 
тюрем, була заслана в Казахстан і так ніколи вже й не повернулася в Україну живою 
(за її бажанням похована у Волинській обл.). 

У 1930-х роках серед української театрально-критичної публіцистики відносно сис-
темно натрапляємо на імена Лідії Бурачинської та Меланії Нижанківської. Обидві – 
літераторки і відомі журналістки. Про цих авторок маємо сучасні дослідження їхньої 
журналістської діяльності [10; 18 та ін.]. Проте, знову ж таки, окремих досліджень 
їхніх театрально-критичних публікацій немає. 

Л. Бурачинська була редакторкою журналу «Нова хата» (1932–1939). Її театраль-
но-критичні публікації, підписані як повним прізвищем, так і криптонімами-псевдо-
німами – Л. Б., Л. Бур., Л. Бура – або ж непідписані матеріали – «від редакції», 
знаходимо насамперед у журналі «Нова хата», але зустрічаються вони й у львівській 
газеті «Новий час». Л. Бурачинська в межах театральних тем писала в жанрах пор-
трета й оглядової статті. Зокрема, цікавим є її «портрет» Наддніпрянського театру 
під проводом Теодори Руденко [7], присвячений 10-літньому ювілею цього колективу. 
Дописувачка використовує тут історіографічний метод – дуже ретельно, чітко за-
значає вагомі дати у творчій біографії театру, простежує географію виступів трупи, 
подає повний список артистів. Такий детальний фактологічний опис не був нормою 
для газетних і нефахових журнальних публікацій. Проте Л. Бурачинська, усе ж, до-
тримується такого підходу, описуючи історію театру. Окрім того, авторка визначає 
загальну репертуарну лінію, в якій працював театр Т. Руденко, та відзначає його як 
якісний театр зі своєю політикою та чіткою організаційною структурою. Переглядаю-
чи портретні статті Л. Бурачинської, неможливо не помітити той факт, що головними 
героїнями дописів є саме акторки.

Показово, що свою журналістську діяльність Л. Бурачинська продовжувала впро-
довж усього життя: і на західноукраїнських землях, і впродовж Другої світової війни 
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у Кракові (з 1941 р.), і під час вимушеної еміграції в Австрії (з 1944 р.) та США 
(з 1949 р., де, зокрема, редагувала орган Союзу українок Америки «Наше життя»).

Таку ж, як у Л. Бурачинської, тенденцію до створення жіночих театральних пор-
третів чи інтерв’ю прослідковуємо й у Меланії Нижанківської. М. Нижанківська 
була постійною дописувачкою журналу «Нова хата» – зазвичай інформувала про 
події музичних концертів, разом з тим друкувалася в журналі «Жінка» та літератур-
но-мистецькому часопису «Назустріч». Серед її театрально-критичних публікацій у 
журналі «Нова хата» – тексти в жанрах інтерв’ю, портрета й оглядової статті. 

М. Нижанківська походила з родини судді, у різний час мешкала у Відні, Празі, 
де і здобула освіту. У 1919 році одружилася з українським композитором, піаністом, 
музикознавцем Нестором Нижанківським, а 1929 року подружжя переїхало до Льво-
ва. Із цього часу і до 1939 року М. Нижанківська працює як журналістка і друкуєть-
ся у згаданих виданнях. 

Однією з найпоказовіших статей авторки, що стосуються театру, є її огляд гастро-
лей українських театрів у Львові в січні–лютому 1934 року [9]. У дописі М. Нижан-
ківська пише про виступи Українського народного театру ім. І. Тобілевича під орудою 
Миколи Бенцаля та Українського молодого театру «Заграва» під керівництвом Воло-
димира Блавацького. Пишучи про два українські театри, авторка дещо порівнює їх. 
Цікаво підмічає, що театр ім. І. Тобілевича працює більше ансамблево, а от у театрі 
«Заграва» відчутним лідером є В. Блавацький: «Заграва, це в першій мірі Блаваць-
кий, а ансамбль, як такий, грає другорядну ролю, що виходить не на користь загаль-
ної розвоєвої лінії творів і часто заломлює її» [9]. 

Відзначає М. Нижанківська також окремі вистави, зокрема, її увагу привертає 
«Сонце Руїни» В. Пачовського в театрі ім. І. Тобілевича і «Земля» за В. Стефаником 
у театрі «Заграва». Про першу виставу авторка пише як про «тяжку, але місцями 
сильну річ…», відзначає добрий темп гри ансамблю. Захопив також авторку М. Бен-
цаль, який створив «людсько близького Мазепу». Вистава ж «Земля» театру «Загра-
ва» викликала в М. Нижанківської неоднозначні відгуки. З одного боку, дописувачка 
відзначає «вмілу режисерію Блавацького, влучні декорації Боровика», захоплюється 
грою актриси Г. Істоміної, котра, «мов опечалена матір, як із болю заніміла жінка», 
та В. Блавацького-актора, який був «незрівнянний у розмові із землею [у сцені роз-
мови із землею. – С. Р.-Л.]». З другого боку, певним дисонансом для дописувачки 
був спосіб декламації: «...монотонний з однаковим патосом творив різкий контраст до 
народнього говору інсценізації», а також «відсутність доброї дикції». Однак, загалом, 
М. Нижанківська робить позитивні висновки про роботу українських театрів та ви-
соко оцінює їх. 

Натомість вона озвучує іншу проблему українського театру – це українська публі-
ка. Проблема з українською публікою – це постійна тема, яка час від часу виринає в 
театрально-критичних публікаціях 20–30-х років ХХ ст. В основному звучить докір 
львівському українському глядачеві як інертному й неорганізованому, такому, який 
дуже слабко підтримує український театр. М. Нижанківська також виходить на цю 
проблему у своєму огляді, відзначаючи невелику кількість української інтелігенції 
серед львівської публіки. Проте дописувачка розглядає й іншу крайність української 
(уже провінційної) публіки, у якій теж убачає проблему – українській провінційній 
публіці не можна так беззастережно і некритично приймати все, що назвалося україн-
ським: «Недоцільне й безвартісне відкинути мусимо відважитись раз. Це уздоровить 
атмосферу і врятує правдивий, високомистецький театр. А відріжняти збіжжя від по-
лови при трохи добрій волі можна навчитись» [9]. М. Нижанківська у своєму дописі 
використовує засіб порівняння двох професійних українських театрів, під час якого 
бачимо їх під незвичним кутом зору. Також у своїй статті вона виходить на проблему. 
Рецензентка доволі образно намагається описати акторські образи, відзначити режи-
серську роботу та справу сценографа, акцентувати на позитивних аспектах вистави, 
але й висловити зауваження. 
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Цікавою М. Нижанківська є і в жанрі портрета. Її дописи в цьому жанрі дуже 
впізнаванні завдяки дуже персоналістичному підходу. Для авторки в таких портре-
туваннях не стільки важливий детальний біографічний метод (як, наприклад, для 
Л. Бурачинської), не аналіз творчості, скільки розкриття особистості акторки, її особ-
ливостей характеру, зацікавлень, поглядів. Очевидно, такий метод був продиктова-
ний запитами читацької аудиторії, проте і дотепер він так само цінний і цікавий, адже 
для сучасників відомі постаті розкриваються у світлі їхнього звичайного, буденного 
життя. Показовим у цьому жанрі є портрет акторок Софії Стадникової і Стефи Стад-
никівни, які вона об’єднує в одному дописі. У результаті портрети матері й доньки 
мимовільно порівнюються. М. Нижанківська кількома штрихами окреслює обох жі-
нок, і перед читачем постає мрійлива, щебетлива, майже дитинна Софія Стадникова: 
«така дуже жіноча, та мимо дорослих дітей, вічно молода жінка, говорить із лиску-
чими очима підлітка про мистецтво»; донька ж – Стефа Стадниківна – «тендітна й 
струнка, з ніжним дитячим обличчам, представляє вона в противенстві до мими, на-
скрізь модерну жінку, в якої мрії грають не найпершу ролю, яка життя бере без скар-
ги таким, як воно є, яка знає, що від того життя хоче» [13, с. 6]. За способом вислову, 
роздумами, Стефа Стадниківна видається авторці старшою за свою маму. Також до-
писувачка відзначає її як дуже затребувану акторку в жанрі рев’ю: «А Стефа в ревії 
незаступна, бо універсальна. Чудова інтерпретаторка пісень. Має також природний 
смак і шик убору; для ревії річ першої ваги» [13, с. 6]. 

З приходом радянських військ до Львова в 1939 році, М. Нижанківська з родиною 
була змушена емігрувати на Захід: Лодзь, Польща (у таборі переселенців помирає її 
чоловік – Н. Нижанківський); Прага, Чехія; Бльожі, Бельгія. Однак і там не від-
мовилася від своєї журналістської діяльності, зокрема дописувала про життя україн-
ської громади в Бельгії до часопису «Вісті». 

На сторінках журналів «Нова хата» і «Жінка» натрапляємо також на літературні 
портрети акторів авторства Стефанії Чубатівни й театральні есеї Соні Бей. 

Кількісно дописів цих авторок небагато. Стефанія Чубатівна – учителька з Коло-
миї, письменниця, актриса та режисерка аматорського драматичного гуртка – друку-
вала здебільшого дописи з нагоди ювілеїв або некрологи актрис [20, с. 5; 21, с. 8], 
створюючи дуже емоційно насичені, настроєві дописи, які гарно передають атмосферу 
ювілеїв, мають реакцію громадськості на події, про які писала авторка. Соня Бей – 
донька акторів українського театру Товариства «Руська бесіда» Ганни Юрчакової і 
Василя Юрчака – блискуча письменниця-есеїстка, відома в Галичині насамперед за-
вдяки її художнім творам. Один з найпримітніших її есеїв про театр – «Вічні Агас-
фери» – надруковано в журналі «Нова хата» [1]. Це автобіографічна розповідь-спогад 
авторки про її подорож як театральної дитини разом з мамою-акторкою та україн-
ською трупою з Тернополя до Великої України. Есе насичене описом театральних 
буднів, виступів і викликів, перед якими опинявся мандрівний театр під час воєнного 
лихоліття. 

Підсумовуючи огляд українських театрально-критичних дописів Східної Галичини 
20–30-х років ХХ ст., представлений іменами Галини Орлівни, Меланії Нижанків-
ської, Лідії Бурачинської, Стефанії Чубатівни, Соні Бей, бачимо різножанровість та 
різний підхід у написанні театральних рецензій, портретів, есеїв авторок. Залежно 
від зацікавлень, професії, вони випрацьовували власні методи та стиль театрально-
критичних публікацій. У акторки Г. Орлівни аналіз тяжів до театроцентричного, 
у якому акцентувалося на естетиці, формі, методах гри у виставі. У журналістки 
Л. Бурачинської фіксуємо історіографічний метод у жанрі портрета. У цьому ж жан-
рі М. Нижанківська обирає персоналістичний підхід, у якому увиразнює особис-
тість актриси. Проте обидві дописувачки (Л. Бурачинська і М. Нижанківська) зо-
середжуються саме на жіночих портретних акторських образах. Також у рецензіях 
М. Нижанківської спостерігаємо елементи порівняльного методу. Особливим жанром 
у театральній публіцистиці є жіночі есеї. У них авторки розкривають особливості 
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акторської професії та театру. Крізь призму есеїв можна відчитувати багато аспектів 
в образі актора зазначеного історичного періоду. Вважаємо, що цей жанр потребує ще 
особливої уваги та ретельного аналізу. 

Згадані у статті жіночі імена української театрально-критичної публіцистики не 
вичерпують тему жіночої критики на театральні теми у пресі Східної Галичини 20–
30-х років ХХ ст. Уважаємо, що ця тема залишається відкритою для подальших до-
сліджень і відкриття нових імен в українській жіночій театральній критиці.

1  Маємо на увазі заснування Інституту театрознавчих студій у Берлінському університеті 
Максом Германом (офіційно 1923 р., хоча окремі студії велися ще з 1919 р.), а також Інсти-
туту театрології в Польщі Віктором Брумером при Спілці артистів польської сцени (ZASP) 
у 1926 році.
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SUMMARY

The ‘women voices’ in Ukrainian theatre-critical publicism of Eastern Galicia in the 1920s – 
1930s are investigated in the article. In particular, these are such personalities as Halyna Orlivna, 
Melaniya Nyzhankivska, Lidiya Burachynska, Stefaniya Chubativna, Sonia Bei.  Attention is paid 
first of all to the materials of their published works in the professional magazine ‘Theatre Art’, 
women journals ‘New Hut’, ‘Woman’. Genres diversity and different approaches in the writing 
of theatrical reviews, portraits, essays are analysed. The developed individual methods and style 
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of theatrical-critical published works are followed depending on the interests, profession of each 
of them.

The theatre-critical published works of H. Orlivna (H. Mnevs’ka) are considered. Certain 
genre features of her theatrical reviews, portraits and essays are determined. According to the 
methodology and approaches, the theatre-concentrated analysis predominates in the theatrical re-
views by H. Orlivna. In the portraits poetic facilities prevail and the elements of biographic and 
historiographic methods are used by the authoress. The consideration of the theatrical essays forms 
a separate layer. The features of actor profession existence are exposed by poetic facilities.

The heritage of Lidiya Burachynska is presented by the genre of theatrical portrait. The autho-
ress uses biographic and historiographic methods describing facts in detail. Interests of L. Bura-
chynska in the genre of theatrical portrait spread to the Ukrainian actresses exactly. 

Theatrical-critical published works of Melaniya Nyzhankivska include notes in the genres of 
portrait, interview and theatrical review. The tendencies of M. Nyzhankivska to the comparative 
method both in portrait and in critique are followed. The authoress uses the genre of creative 
portrait.

The women names in the theatrical-critical process are presented also by Stefaniya Chubativna 
(she writes reviews on anniversaries and obituaries to the actresses) and Sonia Bei (works in the 
genre of theatrical essay).

Research of the ‘women voices’ theme in a theatrical-critical process is opened for further study 
and credible discovery of the ‘unknown’ names.

Keywords: theatrical criticism, woman press, theatrical creative portrait, theatrical essay, theat-
rical review.
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УДК 82–92:792.071.2.027(477)Рех Єва Коваленко  
(Київ)

ІНТЕРВ’Ю З АНІКО ЮРІЇВНОЮ РЕХВІАШВІЛІ *

Єва Коваленко (Є. К.): Аніко Юріївно, я Вас вітаю з успішною прем’єрою. 
Хотілося б дізнатися докладніше, як створювався спектакль «Дафніс і Хлоя». Чи Ви 
орієнтувалися на досвід першої постановки М. Фокіна, інші постановки, наприклад, 
Ф. Аштона («Ковент-Гарден»)?

Аніко Рехвіашвілі (А. Р.): Ні, не орієнтувалася. Це цілком мій, авторський, 
варіант. Причина – зараз інший час, і багато чого в естетиці балетного театру зміни-
лося. Наприклад, у Фокіна чорним по білому написано: «пантоміма», а ми пантоміму 
ніде не вставляли. Або безумні якісь стосунки, зв’язки: дружина міщанина, нахліб-
ник, який закохується в Дафніса, благає продати його йому і тому подібне – усе це 
для 50 хвилин забагато й потребує якогось балетного серіалу. Тут багато зайвого й 
другорядного, що відводить від головного – від Дафніса і Хлої. Тому ми вирішили по-
своєму робити. Ми відмовилися від трьох німф у чистому вигляді [що є в Аштона. – 
Є. К.] 1. Так, він 2 пішов чітко за лібрето Фокіна, а для нас було важливо показати 
пізнання любові Хлоєю і Дафнісом. Як правило, саме жінка здійснює цей моральний 
подвиг, коли чоловік – у пошуку серед жінок. Ідея була така: тут, як у «Баядерці» або 
в «Жізелі», відбувається жертвоприношення, тобто принесення жінкою себе в жертву 
коханню. Дафніс, який шукав, шукав, шукав, розуміє, що заради нього вона залиши-
лася невинною: вона не полюбила Волопаса, для неї була більш прийнятною смерть, 
аніж віддатися сусіду-островитянину 3, який брав її силою і т. д., і т. п. І після цих 
її моральних подвигів Дафніс розуміє, що вона краща, вища – ось такий класичний 
підхід. І тому другорядні лінії, епізоди – їх було надто багато, і не було зрозуміло, 
до чого вони. Для мене головне, що це – Греція, і основна ідея – життя заради життя, 
життєствердження, аграрність у своїй основі, усі кохають одне одного, культ життя 
через кохання. Але до Дафніса і Хлої люди не знали, що таке справжнє кохання, а не 
просто чуттєвий потяг: їм першим удалося стати парою. 

Є. К.: У якому сенсі не було? Не писали про кохання?
А. Р.: У якихось коментарях я прочитала, що у вакханаліях чоловіки й жінки 

були вільними у виборі одне одного і не повинні були пов’язувати себе шлюбними уза-
ми. А парою першими стали Дафніс і Хлоя, які пізнали кохання, а не просто тілесний 
потяг – любов на місяць чи на два, а більш сталі стосунки, тобто тут мова йде про 
інститут сім’ї, пізнання любові як такої, а не просто гормональний потяг, саме духов-
ність у стосунках. 

Є. К.: Як Ви назвете стиль хореографії Вашої вистави: фольклор, модерн?..
А. Р.: Я не знаю: авторський – і все. От як воно припало до душі, так і стави-

лося. Диктує музика Равеля. Це імпресіоністи. Коли одна тема звучить 40 секунд, 
і якийсь ланцюжок ниточкою прив’язується до наступної теми, потім наступна, на-
ступна і т. д., немов хвилі, і це все витягується, іде розвиток руху. Ніде немає ніяких 
завершених сталих форм – усе плине, усе струмує. Це дуже швидка, ковзна подача 
інформації. Тому й хореографія тут ковзна. Мирська частина, безумовно, спирається 
на грецькі традиції і мистецтво, якщо ж говорити про пластику Німфи й Пана, то це 
для нас уже боги, а ось Дафніс і Хлоя – це істоти, богоподібні за духов ністю, щось 
проміжне між богами й простими людьми з їхніми земними пристрастями (Лікеніон 
і Волопас). Ось три основні градації персонажів.

* Інтерв’ю відбулося в Національній опері України 22 березня 2015 року після прем’єри 
балету «Дафніс і Хлоя», що пройшла напередодні.
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Є. К.: Мені здалося, що в образах Німфи і Фавна відчувається вплив «Фавна» 
Ніжинського: у профільних позах Фавна, стилізованих рухах і манері ходи…

А. Р.: Можливо, це імпровізація Коваленка, оскільки я йому нічого не показува-
ла – спрацював стереотип артиста. Загалом Фавн плаский – це характерно для періо-
ду класицизму, а це і є Греція. Ми знаємо класику пізню, середню та ранню, а потім 
еллінізм. У процесі роботи ми передивилися багато різних скульптурних барельєфів, 
творів живопису на амфорах. Справді, там фігури пласкі, профільні, з вивернутими 
кистями. Ось чому у Вас, можливо, склалося таке враження. Усе це продиктовано 
тими документами, творами мистецтва, що в нас залишилися – звідти й враження. 

Є. К.: Розкажіть, будь ласка, про виконавицю ролі Лікеніон Райсу Бетанкоурт.
А. Р.: Вона дуже жіночна, у неї є якийсь жар усередині, і все це подається дуже 

делікатно й дуже красиво, при тому внутрішньому вогні, що готовий ніби вибухнути, 
оболонка завжди заспокоює. Вона красива, дуже виразна і, що добре в неї для бале-
рини, вона здібна фантазувати, вчитися й пізнавати себе, і це пізнання себе викликає 
інтерес у того, хто з нею працює, у даному випадку – у мене. Вона яскрава, харизма-
тична дівчина, надзвичайна. 

Є. К.: Вона й класику добре танцювала…
А. Р.: Так, зараз ми очікуємо (і я Вас запрошую) на 2 квітня. У «Шехерезаді» 

вона буде Зобеїдою. 
Є. К.: Цікаво, а з ким? 
А. Р.: З Ткачуком.
Є. К.: Ярослав Ткачук... Розкажіть, будь ласка, про цього артиста і про створений 

ним образ. 
А. Р.: Волопас – це протиставлення Дафнісу, це символ Греції аграрної. Він зем-

ний, важкий орач. 
Є. К.: Я б так не сказала, він виконував свою партію з невиданою легкістю. 
А. Р.: Ну, це виконання. Його варіації, по-перше, покладені на більш обтяжену 

музику, він танцює в ічигах. Його костюм вироблений зі шматочків шкіри. Це людина 
із земними пристрастями, який з абсолютно недвозначними намірами претендує на 
Хлою, чого Хлоя прийняти не може, і що не стає перешкодою для Лікеніон. 

Є. К.: Тобто вони – пара?
А. Р.: Так, це земна пара із земними пристрастями. 
Є. К.:  Яка роль Ерота?
А. Р.: Ерот – це традиційний пустун із класичних творів, блазень, який завжди 

має право на правду. У даному випадку він усім вказує на те, що вони перебувають у 
пошуках кохання і своєї половинки. Потяг чоловіка до жінки закладений у нас при-
родою. Тому, чи то Пан і Німфа, чи то Дафніс і Хлоя, Ерот допомагає їм у реалізації 
цього потягу. 

Є. К.:  Атмосферу створює у виставі?
А. Р.: Так. 
Є. К.: У мене склалося таке враження, що характерні образи вийшли більш яскра-

вими. Можливо, тут справа в хореографії?
А. Р.: Ні. 
Є. К.: У виконавцях?
А. Р.: Ось зараз Сухоруков з Москаленко танцювали – вийшло яскравіше. Я не 

всі секрети можу розповісти, але Настя 4 півтора місяця лікувалася, і ми були під за-
грозою того, що вона взагалі не зможе вийти на сцену. 

Є. К.: А не було заміни, другого складу?
А. Р.: Ну, Ви розумієте, це ж не ковбаса в магазині: немає цієї – беріть іншу. 

Коли дуже швидко й інтенсивно будуєш виставу на певного актора, а в нього відмов-
ляє нога… Вона протанцювала з двома гематомами на нігтях. У неї там кров почала 
накопичуватися, ми розуміли, що це буде ось так. 

Є. К.: У неї хороші здібності, у цієї дівчини. 
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А. Р.: Так, у неї розкішні здібності – психологічні й фізичні, але Юля 5 із Сухо-
руковим також були цікавими як пара – вони були іншими, а це завжди цікаво, 
і прозвучали яскравіше. А в останній спектакль перша пара була яскравішою, аніж 
друга – тут не вгадаєш… 

Є. К.:  Ну, просто мені здалося, що головні герої більш пасивні…
А. Р.: Це природно, що люди делікатні. Як Ви, наприклад… 
Є. К.: За сюжетом Дафніса навколо відбувається дія, а вони начебто прийма-

ють це…
А. Р.: Ну, можливо, нам щось не вдалося. Я не знаю… А який сюжет у «Жізелі»? 

Що вона зробила? Узяла та померла? 
Є. К.: Вона не могла пережити зради…
А. Р.: Ну й що, хіба вона щось там таке виробляла? А Нікія і Гамзатті? Є завжди 

більш активна лінія і пасивна, як Одетта й Оділлія: завжди образи більш негативного 
або конфліктного плану яскравіші, аніж просто ніякове добро. І добра була б неза-
ймана Хлоя – така собі революція. Це було б якось неправильно. Можливо в тому, 
що вона зносила всі ці прикрощі – зраду Дафніса, претензії на неї Пана 6, Бріаксіса 
(«не хочеш, так силою тебе візьмемо»), і полягає головний сенс. Вона вважала, що 
краще смерть, аніж зрадити себе, вона зробила свій вибір. Але я не знаю, розумієте, 
чи потрібно розбирати так ретельно: є внутрішня логіка, вона веде, а ретельно ана-
лізувати – це, як у мультику: завалиш формулами – літати перестане Ікар. Тому все 
поділяється на добро і зло, на духовні й плотські бажання. Людина – складна істота, 
сама себе зрозуміти не може, тому це питання тільки граней людської натури. Усі ці 
образи – це мозаїка граней, з яких складається людина. Усе це – людина, а чоловік 
це чи жінка – більш романтичної спрямованості або агресивної…

Є. К.: Ще я пропустила прем’єру «Дами з камеліями» і мені б хотілося, щоб Ви 
і про цей спектакль розповіли.

А. Р.: Я його просто люблю, і все. 
Є. К.: Як він створювався? Там дуже музикально створена партитура. 
А. Р.: Тут дуже багато творів, які я люблю: Елгар, Форе, запропонований Ба-

кланом Стравінський також дуже підійшов, так само, як і базовий Бетховен 7. Щось 
було моєю ідеєю, щось – його. На жаль, на сьогоднішній день у нас дефіцит балетної 
музики, але це не значить, що ми повинні стояти на місці й не розвиватися. Стосовно 
«Дами…», то цей спектакль створювався з таким великим задоволенням, як утім, 
і «Дафніс…» (я маю на увазі творче задоволення – це не означає, що не було ніяких 
питань і проблем). Це була дуже приємна робота, щира, чесна, я люблю її тому, що, 
коли потрібно робити щось без якихось необхідностей, це велике задоволення. Плюс 
до того, я взяла на головну героїню молоду балерину Настю Шевченко, і вона вияви-
лася більш податливою і у фізичному, і в психологічному плані, кращою у стократ. Це 
просто певна свобода – й емоційна, і психологічна, незаштампованість у професійно-
му плані. З мого боку, це була велика довіра: я не ставилася до неї, як до маленької 
дитини, хоча й розуміла, що через брак досвіду вона ще багато чого не може. 

Є. К.: Вона створила дуже драматичний образ, де показала себе як актриса, про-
демонструвавши не тільки свої фізичні здібності, але й внутрішній стан героїні.

А. Р.: Так, ось Наташа Лазебнікова по-своєму зробила. Вона теж дуже добра ак-
триса. Але у випадку з Настею було більш точне потрапляння в образ. Може бути, це 
через молоді літа вона вміє співпереживати, і в якийсь момент ця історія стає їй дуже 
зрозумілою. Якось вона зателефонувала мені додому: «Аніко Юріївно, я прочитала 
“Даму з камеліями”. Добре, що мама була поруч: я так плакала”». І я уявляю собі, 
як вона плакала. Це людина, здатна дивуватися й приймати чужу історію, транс-
формувати її, через себе пропускати. Ця робота з молодою артисткою дуже приємна, 
коли вона розуміє кожен штрих. Вона чує мене абсолютно: може ще не все виходить і 
треба вдосконалюватися, але, безумовно, такі артисти – знахідка для всякого театру. 
Приємна робота, тому що це робота абсолютно на рівних, незважаючи на її юний 
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вік. Звісно, вона буде розвиватися, але найголовніше те, що вона жива й розумна. 
У балеті важливо, коли люблять інші види мистецтв. Коли люблять музеї, образо-
творче мистецтво, коли це не на рівні руху, а є якесь внутрішнє наповнення, і коли 
ти розумієш, що говориш із артистом спільною мовою, а не «тут ніжка вище – ніжка 
нижче» – це не розмова. Вона (тобто, ніжка), безумовно, вище або нижче, але внаслі-
док чого? Це – індивідуальна робота, і вона була чудовою. Взагалі, у мене є здатність 
зробити щось і потім подивитися зі сторони, наче я не маю до цього відношення. Це 
означає, що вистава починає жити власним життям. Збоку все виглядає інакше. 

Є. К.: А Ви щось змінювали у виставі з прем’єри?
А. Р.: Ні, я ніколи нічого не змінюю. Це те саме, що одяг, який я носила в 17 ро-

ків, здавався б мені зараз таким же красивим. Цього не може бути. Людина по-різному 
себе відчуває в різні періоди свого життя: тоді я купалася в цьому з головою 24 го-
дини на добу. Якщо ж я зараз почну щось міняти, з’явиться щось чужорідне. Навіть 
якщо існують певні невідповідності, міняти не варто – це порушує внутрішню логіку 
твору: все підпорядковано тій, первісній, логіці. Розумієте, це я стосовно себе. Буває, 
люди беруть класичні, постулатні, іконостасні твори і знущаються з них, як хочуть, 
і часто талант Петіпа або Льва Іванова з легкістю зневажається тими, хто пішов їм 
услід. Ті, хто ставить, просто не розуміє того, наскільки це унікально, і що іноді не-
багаторуховість краще, аніж багаторуховість 8, велика кількість трюків. А чистоти, 
ідеї – немає, усе пропадає: чистота стилю, манери. Я на своєму досвіді знаю: більш 
делікатно, обережно треба. Чому (повертаючись до «Дафніса…») не було сенсу йти за 
лібрето, запропонованому Фокіним? Равель теж дуже переживав – не все йому там 
подобалося. Коли музикант повністю пропонує лібрето, він бачить його по-своєму, 
тому, коли, наприклад, Петіпа із Чайковським працювали, ми бачимо, які унікальні 
були створені форми, коли варіація тривалістю 1 хвилина і 20 секунд або 1 хвилина 
і 40 секунд – це повністю завершена форма, лаконічна й чудова. У даному ж випадку 
не було сенсу йти за лібрето, і в мене не було розуміння того, що пропонував Фокін. 
Навіщо? Тоді треба пропонувати весь його варіант розвитку, не перекручуючи нічого. 
Чому я на початку нашої бесіди вказала на пантоміму? Зараз ми би вже не дивилися 
з таким задоволенням на пантоміму, як у тогочасному балетному театрі, де пантоміма 
була невід’ємною частиною балетної вистави. Тому треба розуміти, що було до тебе, 
наскільки ти можеш це переосмислити і що запропонувати сьогодні. І тому є якісь 
відступи від оригіналу, адже як би я не хотіла вставити цю грецьку пантоміму, вона 
не буде сьогодні виглядати так, як у спектаклі Фокіна. 

Є. К.: Треба, для початку, хоча б бачити цю пантоміму…
А. Р.: Звісно, треба було її бачити й треба було розуміти те культурно-соціальне 

значення, яке несла ця пантоміма в балетному творі, тобто це дещо інше. Загалом, 
роботи приємні, вони протилежні і мені тим більше подобаються, що вони протилеж-
ні: одне – те, що ти, безумовно, хотів музикально і собі уявляв, а друге – те, що було 
запропоновано театром (ініціаторами постановки «Дафніса…» були головний диригент 
Дядюра і Власенко, які були найвищої думки про цей твір Равеля). Часу було обмаль, 
тому планувалося поставити тільки дві сюїти, але під час роботи стало зрозуміло, що 
двома сюїтами не можна обмежитися, а треба ставити повністю… 

Є. К.: Так партитура не змінилася?
А. Р.: Ні, викинуто лише один фрагмент у хорі – «Протей» (3 хвилини) – цей 

шматочок не мав стосунку до балету, а був чимось на кшталт просценіуму. Таким 
чином, 99,9 % ми зберегли. Ніде нічого не додавалося, не знищено, не переставлено 
з місця на місце – усе, як у Равеля. У цьому й чарівність, що весь твір – від «А» до 
«Я» – узято так, як він був написаний у Равеля, і зроблено. І для того, щоб увесь му-
зичний матеріал зберегти, треба було знайти свою логіку в частинах балетної вистави. 

Є. К.: Вдало вийшло!
А. Р.: Ну, все це дуже швидко йшло, був усього один місяць часу. І я не усві-

домлювала те, що відбувалося. У мене було чотири дні розкачки на лібрето, а далі я 
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зрозуміла, що треба віддатися своїй інтуїції: у цілому я уявляла, що я хочу, а деталі 
кристалізувалися вже під час постановочної роботи. Часу було обмаль, але, може, 
відсутність якогось страху приводила до такого задоволення. 

Є. К.: Який Ваш метод роботи як балетмейстера? Чи Ви маєте певний план, за-
писи малюнка танцю, як робив, наприклад, Анатолій Федорович, чи пробуєте прямо 
на репетиції й дивитеся, як це виходить?

А. Р.: Я начисто ставлю. Але для цього треба напередодні 3–4 години просидіти, 
дивлячись в одну точку, уявити все це й дуже добре розуміти, що ти робиш. Може, 
якийсь новий малюнок фіксується в цьому блокноті, що Ви бачите. Олівець, гумка – 
усе це існує, я записую. Наприклад, я повинна розуміти: «а ось він до неї ставиться 
так тому, що.., це відбулося тому, що…».

Є. К.: Сценарний план?
А. Р.: Не тільки. Із цього може виходити й малюнок танцю. Але в основному 

текст виникає спонтанно. Якщо сцени не спонтанні, над ними я дуже довго думаю 
(наприклад, як дія того чи іншого персонажа може «вистрелити» за допомогою цієї 
сцени), то текст – спонтанно. Ну, я думаю, що всі балетмейстери приблизно однаково 
працюють. Фіксують те, що вони хочуть фіксувати, а в залі виходить зовсім інакше, 
і музика диктує, адже це жива робота. Не знаю, цей процес зовнішньо здається спон-
танним, а внутрішньо – це повне підкорення себе 24 години (і хотілося б 25 годин) 
на добу і, навіть, уві сні. Я сплю і розумію, що про це думаю. Ти наче там живеш, 
у цьому спектаклі, там ходиш…

Є. К.: Ви самі пробуєте, дивитеся, який це має вигляд?
А. Р.: Я не пробую, я одразу показую. Немає сенсу пробувати. Адже це імпресіо-

нізм, це неможливість схопити наживо. Треба зафіксувати несподіванку, швидкоплин-
ність. І тому входження мене в цей стан допомагало мені показувати. Я тільки гово-
рила: «Настю, Ярославе, швидше запам’ятовуйте за мною, я нічого не буду пам’ятати, 
я зараз покажу і навряд чи зафіксую, тому що я повинна йти далі». Нещодавно ми по-
вернулися з гастролей, спектакль давно не йшов. І ось ми сидимо з Євгеном Дмитрови-
чем Кайгородовим, а я кажу: «Женю, ти щось пам’ятаєш? Я нічого не пам’ятаю». Тут 
були не традиційно розкладені комбінації «раз-два-три-чотири» – ні, це був спраглий 
потяг до джерела, коли п’єш, п’єш, а тобі – мало. Взагалі, це входження в особливий 
стан, чисте злиття, майже дитяче з фантазіями автора, з історією грецькою, загальною 
історією людства, майже дитяче пізнання всіх легенд, міфів, музичних відкриттів, 
відкриттів художнього плану, злиття зі всім, що робить людину красивою. І наскільки 
людина все це сприймає, настільки вдало з нею все й відбувається. 

Є. К.: У Вас уже є досвід роботи з музикою Равеля. Ви поставили «Болеро» у 
своєму колективі.

А. Р.: Так, це був дуже хороший спектакль, ми його показували за кордоном. Коли 
ми його танцювали в Національній опері, Віктор Володимирович Литвинов висловив 
мені своє схвалення, що є для мене дуже цінним. «Болеро» цікаве було тим, що там 
не був настільки виражений національний колорит, як в інших балетмейстерів. Напри-
клад, у Бежара – це східний колорит, його розуміння Сходу: Хорхе Донн – красень, 
краса людського тіла. Хоч потайки він [тобто Бежар. – Є. К.], напевне, думав про 
те, про що всі думають, в Анатолія Федоровича 9 це теж про те, про що всі думають, 
тобто про кохання – іспанська тема. У даному випадку, якщо говорити про «Болеро» 
Равеля без належності до національного, я читала, що він відвідав якісь гігант-за-
води і побачив, як працюють машини. І ось це накопичення космічної енергії, коли з 
нічого з’являється порошинка, його дуже вразило. Як і в «Дафнісі…», тут він чіпляє 
одне до іншого – це його метод. Я знаю Равеля і люблю Равеля. Так ось: у «Болеро» 
його вразило, коли виникає гул – одна машина працює, друга машина працює, тре-
тя… безумна енергія механізмів, відбувається її накопичення, тертя, вибух зірки і… 
нічого – ось чому «Болеро» так несподівано закінчується. Накопичення енергії, тертя, 
вибух і знову зародження життя у Всесвіті. І мені здається, що це його потрясіння від 
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того, що може бути так багато створено, так багато співіснувати, стикатися, що все це 
призводить до вибуху, і вплинуло на мене таким чином – я про це дуже багато чита-
ла. Є ще така моя схильність: у мене тато дуже любив бесіди на всі ці теми (він був 
істориком за освітою) – існування безкінечності й утворення Всесвіту, шкода княжну 
Тараканову чи не шкода і чим Пилип Македонський відрізнявся від Олександра… Ці 
питання здавалися мені дуже важливими, тому, коли вони потрапляють до мого мозку, 
я починаю розмірковувати сама із собою. Повертаючись до «Болеро», – це поява з ні-
чого. Потім поява ідентичного собі, вступ до взаємодії… Ю. Григорович сказав (коли 
йшов з Великого театру), що Великий театр загинув тому, що була велика кількість 
зірок, а вони – вибухають. Це теж залишило свій слід. І я стала міркувати, чому він 
[Равель. – Є. К.] до одного інструмента (твір іде 16 хвилин 10 секунд у версії Карая-
на) чіпляє наступний, потім – більше, більше, створюється абсолютно об’ємне звучан-
ня… – і в одну мить усе це знищується. Таким чином, справжній художник (я маю на 
увазі Равеля) може свої роздуми трансформувати в художній образ, тобто це завжди 
про щось, це потрясіння людини в результаті її знань... Це моя дуже хороша робота, 
я сподіваюся, що ми її колись зробимо, правда, я не наполягаю, щоб переносити її 
сюди з поваги до Анатолія Федоровича, оскільки історично склалося, що він поставив 
тут «Болеро», я знаю, що він і «Дафніса…» тут поставив (разом з «Болеро»). Раїса 
Олексіївна танцювала, мені розповідали колеги. Раїса Олексіївна принесла навіть свій 
ескіз костюма: було два варіанти – Хилько без пальців і Хилько в пальцях. Шекера 
ставив два варіанти – без пальців і в пальцях. Я теж хотіла спочатку поставити без 
пальців, але подумала: не може вона бути без пальців, якщо вона богоподібна. Он та, 
інша, парочка може бути і в м’яких балетках, а вона повинна бути піднесеною. Костю-
ми були: один – хітон, а другий – просто комбінезон з якимись листочками. Зупинили-
ся на хітоні. Річ у тім, що в лібрето є такий хід, тобто Лонг пише (якщо це Лонг, а не 
група товаришів, як деякі думають 10), що Німфа, тікаючи від Пана, перетворилася 
на сопілку з очерету, який коливається, і тому, якщо Хлоя подібна до Німфи, у неї й 
варіація така, що вона коливається, як очерет, з якого можна зробити сопілку, і хітон 
краще підкреслює це коливання руху повітря. Це набір конкретних символів, якими 
починаєш оперувати. Кожен користується набором, що йому притаманний, тим воно 
може бути й цікаво, що є можливість через особистість дивитися на ту чи іншу подію 
або представлений твір, це завжди роздуми. 

Є. К.: Мені дуже сподобалася сценографія: дуже музикально змінювалися світ-
лові декорації. 

А. Р.: Ми це спробували вже в «Дамі…» зробити. 
Є. К.: Виявляється, це навіть дешевше. 
А. Р.: Так, саме із цих міркувань це й було зроблено, оскільки ми розуміємо, 

у яких умовах країна перебуває, а зупинити театр теж не можна… 
Є. К.: У «Дамі з камеліями» дуже багато дійових осіб. У мене виникло вражен-

ня, що спектакль створений не за романом Дюма-сина, а за італійським фільмом 
«Справжня історія про даму з камеліями» про Марі Дюплессі, яка стала прообразом 
Маргарити Гот’є. 

А. Р.: Я фільм не дивилася. Я не дивлюся, тому що мені важливо уявити собі 
свою історію, що я із цього виношу. Я не стала цього читати. Усі ці крематорії і т. д. – 
усе це мені нецікаво. У мене не було бажання робити спектакль про смерть. Треба 
було робити спектакль про життя. У деяких постановках прийнято підкреслювати, 
що вона увесь час кашляє, приходить лікар, і все це дуже довго. Річ зовсім в іншому, 
а саме: вона наважилася любити, коли сама не вірила в цю любов, а тільки приймала 
від життя це благо. Вона наважилася любити. Це як у «Баядерці»: у дійсності Солор 
розлюбив Нікію і захопився Гамзатті, але сила Нікії в тому, що, незважаючи на те, 
любив її Солор чи ні, вона його любила. Так і тут важливим був вибір: вона і за-
хворіла тому, що не мала на що опертися і хотіла Олександра звільнити від себе. Її 
кохання – величезне жертвоприношення. Звичайно, тут можна сказати, що з кокотки 
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або проститутки роблять особистість, але річ у тім, що людина, сама не знаючи себе, 
за певних обставин може бути дуже величною. Тому мені здається, що слово Дюма 
давало одну можливість розповісти про цю історію, балет – інша можливість, інший 
вид мистецтва, кінематограф – третя: там є можливість великих планів. І кожен ко-
ристується тим, що його бентежить. Мені хотілося тут багато красивої музики, яка, 
напевне, могла б звучати в цьому літературному творі. Адже хтось уявляє музику, 
хтось – предмети, хтось – смак повітря. Це вже речі на якійсь емоційній підсвідомос-
ті… Я уявляю собі ось так. У всякому випадку, «Дон Кіхот» – це наше уявлення про 
Іспанію, опосередковане через Петіпа, це його уявлення, але це – не іспанський танець.

Є. К.: Там він стилізований. 
А. Р.: Так, це його уявлення. Так само, як Індія в «Баядерці» – це уявлення, 

зросійщена Німеччина – у «Лускунчику». Хто вона – Марі, Маша, Клара?. Питання 
в баченні. Один бачить човник, а мені ближче, як Баланчин пише, що вони їдуть до 
Конфітюренбурга на горіховій шкаралупі. Це справді царство цукерок, тому й Фея 
Драже тут. У книзі «Пристрасті за Чайковським» написано, що на Заході говорили, 
що музика Чайковського погано пахне, а в Росії його вважали надто західним компо-
зитором 11. Це особистість, яка знає, що робити: вона бере якийсь матеріал, і через цю 
особистість опосередковано глядач отримує уявлення. Ось я пропоную таку версію 
через свою любов до цієї теми, це моє уявлення, яке я віддаю на суд глядачів і дякую, 
що я маю цю можливість. Люди дуже по-дитячому захопилися тим, що вони роблять. 
Тут не було ніякої кон’юнктури – навпаки. Я навіть ризикувала тим, що брала цю 
Настю, я не могла відмовитися від неї, тому що мені здавалося, що саме такою вона 
повинна була бути. Потім вона мені приносить книгу: «Аніко Юріївно, дивіться, сто-
рінка така-то: “Їй був 21 рік, вона ховала у складках сукні свою надмірну худобу, 
у неї були такі-то очі. Вона була надмірно висока й худа”». Я кажу: «Ну, так це те, 
що лікар прописав!» Ну, звичайно, річ не лише в зовнішній подібності, а в Настиному 
відчутті. У першій частині Дюма пише: «Це був час, коли краса стала непотрібною». 
Замість неї приходять красиві вази, красиві інтер’єри, і, раптом, краса в цій якості 
стає непотрібною. Це коли предмет цінують більше за його зручність, аніж за красу. 
І вона, як Раневська у «Вишневому саду»… Тут дуже багато асоціативного, дуже ба-
гато сукупного, дуже багато роздумів. Увесь сюжет, увесь твій досвід, твої спостере-
ження – усе вже починає працювати на це, можна все перемішувати зі всім (я маю на 
увазі досвід), спрацьовує така привабливість, яка дає підсумок тій або іншій роботі. 

Є. К.: А яку роль грає друга дівчина– Кларісс?
А. Р.: Кларісс грає роль самої Марі, але кількома роками раніше. Вона в ній 

бачить себе, коли все починалося. Вона теж була зовсім невинною дитиною, яка по-
трапила в певну ситуацію: ось мати її продає, дядечка дає гроші, і перший раз це 
відбувається. Ось чому в «Брамсі» Марі каже Кларісс: «Не плач, я знаю, що з тобою 
трапилося». Але та бере її за руку й каже: «Але ти ж знаєш, чому я плачу. Тому що 
й ти із цього починала й знаєш, чим я закінчу. Чому ж ти мене заспокоюєш?» Це наш 
внутрішній текст. 

Є. К.: Своєрідна жіноча солідарність?
А. Р.: Так… Першою сценою, з якої ми почали ставити, була сцена, коли батько 

Олександра примушує Марі написати листа (на музику симфонії Бетховена). 
Є. К.: Образ батька – дуже жорсткий.
А. Р.: Так. У цьому образі я поєднала і батька Олександра, і барона, у якого донь-

ка померла від сухот… Я довела кількість дійових осіб до мінімуму, щоб виділити 
основну лінію. Про це я вже говорила. Так само і в «Дафнісі…» – немає потреби по-
казувати всіх другорядних персонажів, їхні стосунки, якщо наш спектакль про любов 
Дафніса і Хлої… Що вийшло – хай судить глядач. 

Є. К.: Дуже Вам дякую за Вашу бесіду, ще раз вітаю Вас із прем’єрою і бажаю 
Вам творчих успіхів!

А. Р.: І Вам дякую, і я дуже рада, що Ви йдете на спілкування! 
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1 Ідеться про постановку балету «Дафніс і Хлоя» англійського балетмейстера Фредеріка 
Аштона в лондонському театрі «Ковент-Гарден».

2 Тобто Ф. Аштон.
3 Тобто Бріаксісу (персонаж роману й балету).
4 Мова йде про першу виконавицю партії Хлої – солістку Національної опери Анастасію 

Шевченко.
5 Юлія Москаленко, солістка Національної опери. На другому прем’єрному спектаклі в 

партіях Дафніса і Хлої виступили Микита Сухоруков і Юлія Москаленко.
6 Напевне, Волопаса.
7 Музичною основою партитури вистави, її своєрідним стрижнем став П’ятий концерт 

Л. Бетховена для фортепіано з оркестром («Імператор»). 
8 Російською мовою – «немногодвиженчество, многодвиженчество».
9 А. Ф. Шекера, видатний український балетмейстер.
10 А. Рехвіашвілі натякає на сумнівність авторства роману «Дафніс і Хлоя».
11 А. Рехвіашвілі цитує інтерв’ю із Дж. Баланчиним та інші висловлювання з книги 

«Страсти по Чайковскому» С. Волкова, автор якої допустив низку помилок щодо біографії 
П. Чайковського.
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Тетяна Кара-Васильєва 
(Київ)

НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА

Косів Р. Риботицький осередок церковного мистецтва 1670–1760-х років. Львів, 
2019. 528 с.

Роксолана Косів сьогодні є широковідомою 
як в Україні, так і за її межами, дослідницею 
давнього українського мистецтва. У її творчо-
му доробку – ґрунтовні наукові напрацювання 
в галузі сакрального мистецтва. Вона є серед 
авторів багатотомної «Історії декоративного 
мистецтва України (Київ, 2007–2015). Вихід її 
монографій «Українські хоругви» (Київ, 2009), 
«Літургійні покрови на чашу й дискос» (Львів, 
2013), «Ікони “Спас – Виноградна Лоза”» 
(Львів, 2016), а також щойно видана ґрунтовна 
монографія «Риботицький осередок церковно-
го мистецтва 1670–1760-х років» (Львів, 2019) 
стали значною подією в українському мисте-
цтвознавстві, вони заповнюють істотну прога-
лину не тільки у фаховій літературі, але й у 
наших уявленнях про розвиток національних 
рис української культури, її генезу, особливос-
ті світосприйняття і ментальності. 

Монографія та її висновки – важливі, 
оскільки розкривають малодосліджену сторін-

ку української культури, а саме: діяльність майстрів риботицького осередку церков-
ного мистецтва, які були активними наприкінці 1670–1760-х років. Уперше зробле-
но спробу окреслити цей важливий центр ікономалярства впродовж століття, який, 
завдяки дослідженню Роксолани Косів, постає нині як художній феномен, цілісне 
мистецьке явище української культури, як важливий чинник формування релігійної 
та національної свідомості українців. Авторка цілком справедливо наголошує, що 
українські ікони впродовж історії були виразником епохи – відображали мистецькі 
вподобання, культурні традиції та політичну ситуацію в країні. 

Складна, трагічна історія і доля українського населення цього краю, яке впродовж 
століть відстоювало своє право на власну віру, власні святині, давні традиції, право 
створювати й молитися на ікони, що відповідали їхнім особистим уявленням про кра-
су і радість світосприйняття. 

У роботі доведено, що ікони, об’єднані єдиним стилістичним напрямом риботиць-
кого ікономалярського осередку, крім високої естетичної вартості, для «українського 
населення, яке через приналежність до київської княжої традиції та грецького (схід-
ного) церковного обряду називали “руським”, були знаменом у боротьбі за відстою-
вання свого віровчення. Саме церква в цьому регіоні мала особливе значення, адже 
свідомість і національна ідентичність українського населення значною мірою були 
сформовані конфесійним чинником. Не випадковим є і вшанування київських пре-
подобних Антонія і Теодосія Печерських, адже родовід свого мистецтва риботицькі 
малярі бачили в “київській традиції”», – як підкреслює Р. Косів.

Важливим і цінним у дослідженні є те, що до наукового обігу введено значний 
корпус невідомих і недосліджених пам’яток церковного ікономалярства, обстежено 
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й опрацьовано майже 2 тис. творів риботицьких малярів, з’ясовано нові імена ху-
дожників, які працювали в цьому осередку. Складність полягала насамперед у тому, 
що сьогодні твори розпорошені в різних музеях, частково – у церквах і приватних 
колекціях, що охоплюють Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську області Укра-
їни, а також території Польщі, Словаччини, Угорщини. Така широка географія зна-
ходження творів і відповідно залучення їх до мистецтвознавчого аналізу свідчить про 
наукову активність Р. Косів, її глибоку обізнаність із колекціями споріднених музеїв 
за межами України, її міжнародні контакти, авторитет серед колег і знання іноземних 
мов, що сьогодні є важливим чинником. Це підтверджує також і опрацювання широ-
кого кола іноземної літератури, комплексного опрацювання архівних джерел, уважне 
вивчення фотодокументів, передовсім польських науковців 1960-х років, які дають 
змогу відновити первісну структуру іконостасів, іконографію творів у зруйнованих, 
нині вже не існуючих церквах.

Важливим науковим твердженням є те, що ікони риботицького ікономалярського 
кола зараховано і введено до наукового обігу не як «ікони карпатські», «ікони сло-
вацькі», «ікони малопольські», як це зазначали зарубіжні дослідники, а як «прина-
лежність церковних пам’яток цього регіону до української культури» (с. 61). 

У роботі створено цілісну картину становлення та розвитку церковного малярства 
риботицького осередку, а головне, – уведення його в контекст усього розвитку укра-
їнського мистецтва. Набуток риботицьких ікономалярів, як наголошує авторка, варто 
розглядати нарівні з діяльністю київської лаврської ікономалярні, судово-вишенсько-
го, острозького осередків. Саме тому, на наш погляд, здобутки цієї праці виходять 
далеко за межі лише мистецтвознавчого дослідження, мають широке історико-культу-
рологічне значення. 

У дослідженні Р. Косів ставиться з глибокою повагою і толерантністю до напра-
цювань своїх попередників і водночас має свою принципову позицію, що викликає 
глибоку повагу до авторки. Це стосується як атрибуції творів, так і термінологічних 
понять щодо українського церковного мистецтва. Від самого початку вона дає чітку 
відповідь на теоретичне питання, яке постійно дискутується в колі науковців – яким 
терміном окреслювати ікони ХVІ–ХVІІІ ст., що їх донині зараховували до зразків 
«народного малярства», користуючись термінами «народна ікона», «народна течія в 
іконопису» тощо. Авторка підкреслює: «Якщо “народне” має означати “сільське”, то 
для більшості ікономалярів воно не актуальне, бо вони або самі були міщанами, як 
риботицькі майстри, або були пов’язані з осередком, що діяв у місті». І далі ще кон-
кретніше: «Якщо термін “народне мистецтво” у контексті дослідження етнографії є 
виправданим, то для ікон ХVІІ–ХVІІІ ст. намальованих для церкви на спеціальне за-
мовлення не є відповідним. Малювання ікон для майстрів того часу було стабільним 
заняттям, це була їх професія» (с. 60). Це роботи професійних майстрів, з «високим 
або низьким рівнем виконання» (с. 62). Відповідь Р. Косів чітка й обґрунтована: тер-
мін «народна ікона» в роботі не використовується, що, нарешті, поставить остаточну 
крапку в цій науковій дискусії.

Творцями ікон риботицького осередку, як свідчить дослідниця, підтверджує альбом 
і видана монографія, були вихідці з найдемократичних верств, які і творили для цих 
верств. Вони адаптували на зниженому рівні й відповідно ідеалам, потребам, – а го-
ловне, з очікуваннями свого середовища, – досягнення професійного ікономалярства. 
Принагідно зауважимо, що певна спрощеність форм художнього вислову нічого спіль-
ного не має з їхньою мистецькою неспроможністю. Саме в таких формах митці уяв-
ляли красу світу. Його творці були добре обізнані з іконографією, Святим Письмом, 
з ілюстрованими друкованими книгами, переважно львівських і києво-лаврської дру-
карень, копіювали їх, змінювали, варіювали. Р. Косів уперше наводить ряд імен пере-
писувачів Євангелія з Риботичів, серед них – ієрей Андрій, попович Прокопій ХVІ ст. 
Ікони риботицьких ікономалярів, як пласт іконописання, на нашу думку, варто роз-
глядати як «знижений вид церковного мистецтва» і як мистецтво професійних митців.
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Р. Косів зазначає, що риботицькі майстри не входили до певного цеху, що нада-
вало їм більшої свободи творчості. Постає питання: що лежало в основі організацій-
ного укладу, як відбувалися творчі стосунки із замовниками, за яким принципом 
об’єднувалися майстри при виконанні робіт?

Авторка цілком справедливо наголошує, що українське ікономалярство впродовж 
історії було виразником епохи – відображало мистецькі вподобання, культурні тради-
ції та політичну ситуацію в країні.

Цінною рисою роботи є те, що Р. Косів з належною ґрунтовністю розглядає функ-
ції побутування ікон і загалом усього церковного облаштування, не лише з точки зору 
обрядовості, а й у контексті глибинного, сакрального значення, церковної символіки 
та богословського віровчення. Саме такий підхід дозволив дослідниці розкрити ті 
аспекти інтерпретації пам’яток, які були найважливішими і для їх творців, і для се-
редовища. Знання богословських ідей, обрядових традицій та соціального контексту 
того часу дозволило авторці пояснити наявність певних сюжетів чи образів, їх зміну, 
символіку та художні особливості церковного облаштування, з належною глибиною 
розкрити культурний і символічний зміст пам’яток, особливості церковного вжитку.

Завдяки дослідженню Р. Косів риботицький осередок постає як унікальний центр, 
майстри якого могли комплексно облаштувати церкву. У розділі «Діапазон творчості 
майстрів 1670–1760-х рр.» (у чотирьох підрозділах) вона детально аналізує структуру 
та програму іконостасів, особливості пристінних вівтарів, дарохранильниць, хоругв, 
процесійних ікон, хрестів, свічників і патериць із мальованими сюжетними зображен-
нями, що були об’єднанні єдиними художніми прийомами і загалом з іконостасом та 
іконами створювали цілісний образ храму. 

На жаль, не виявлено, як зазначає Р. Косів, жодної мальованої плащаниці, хоча 
їхню присутність фіксують візитації початку ХVІІІ ст. Цікаво, якого стилістичного 
спрямування було літургійне шитво в цих сільських церквах, за чиїми малюнками і 
в яких монастирях гіпотетично воно могло б виконуватися?

Основний набуток дослідження – це з’ясування кола майстрів, яких, на підставі 
опрацювання архівних джерел і підписних творів, авторкою виявлено: 16 ікономаля-
рів, 25 анонімнмх майстрів та 5 різьбярів, які в столітній проміжок часу працювали 
в Риботичах. Серед них – майстри Тимотей, Яків, Іван Крулицький, Іван Середись-
кий, Федір Хронов’ят. Треба зазначити, що вперше в українському мистецтвознав-
стві з такою ретельністю і скрупульозністю вивчено різноманітні архівні матеріали 
ХVІІ–ХVІІІ ст., що стосуються цього центру ікономалярства, зіставлені авторські 
написи на іконах, проаналізовано твори, об’єднані спільними прийомами виконан-
ня. Саме це дозволило Р. Косів об’єднати їх у єдиний риботицький осередок, який 
функціонував упродовж 1670–1760 років, виділити спільне і водночас підкреслити 
індивідуальні манери виконання. Цілком слушно авторка наголошує, що, на від-
міну від жовківського чи львівського центрів іконопису, де діяли майстри одного, 
доволі високого, рівня майстерності, риботицький осередок об’єднував майстрів, що 
«мали різний фаховий рівень мистецтва – від доволі високого до низького, позначено-
го рисами наївного мистецтва». Це виразно виявилося при аналізі еволюції художньо 
стилістичних особливостей ікон, адаптації ними надбання мистецтва бароко. Саме у 
проблемі «високе і низьке бароко» бачимо вияв останнього. На нашу думку, це осо-
бливо виразно проявилося у створенні композиції «Пребраження» Федора Хронов’ята 
1733 року (іл. 583). Надбання «високого бароко», запроваджені у творчості київсько-
го гравера Леонтія Тарсевича, довго живили не лише графіку, іконопис, але й усі 
галузі українського мистецтва, першочергово – гаптарства (згадаймо фелони Києво-
Флорівського монастиря «Вінчання Богородиці», «Преображення» 1764 р.). Динаміч-
на фігура оголеного Христа, зображення в складному бароковому ракурсі S-подібної 
фігури, золоті промені, що відходять від нього – усе це адаптовано в зазначеній іконі 
на рівні «низького бароко», намальовано відповідно до місцевих смаків сільських  
споживачів.
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Важливою частиною праці є розділ, у якому дослідниця цілком аргументовано, 
з глибоким знанням історії іконопису розглядає іконографію творів, її зміну впро-
довж століття. Це передусім образи Христа, Богородиці, найпоширеніших святих; 
розкрита специфіка євангельських тем, підкреслена їх адаптація з відомих друкова-
них богослужбових книг Києва і Львова. Водночас авторка виділяє ті сюжети, що 
були притаманні лише цьому осередку – особлива іконографія Різдва Христового з 
історією його дитинства, яка сягає синайської ікони ХІ ст., теми Страшного Суду з 
уведенням конкретних дійових осіб, зокрема духовенства. 

Аналіз ікон з тисненим орнаментальним тлом і багатими узорними тканинами, 
з виразними ренесансними та бароковими орнаментальними мотивами в одязі персо-
нажів, у першу чергу Богородиці, св. Миколая, виявляє цілий пласт декоративного 
мистецтва, який потребує свого подальшого дослідження. 

Розглядаючи столітню діяльність риботицького осередку, Р. Косів зазначає, що в 
другій половині ХVІІІ ст. мистецькі смаки змінюються, важливими стають критерії 
реалізму академічної виучки професійних митців, орієнтованих на західноєвропей-
ське мистецтво, і саме це, як зазначає авторка, призвело до припинення діяльності 
осередку. Можемо припустити, що тут насамперед відігравали роль конфесійні чин-
ники, постанови Замойського собору 1720 року та інші церковні орієнтири.

Головне досягнення роботи Р. Косів полягає в тому, що риботицький осередок 
ікономалярства виявлено як визначне мистецьке явище, художній феномен, позна-
чений яскравими рисами художнього виразу. Дослідження є значним внеском у роз-
виток українського мистецтвознавства, доводить органічну єдність малярства цього 
осередку з художніми процесами всього українського мистецтва цього періоду. Автор-
ка наголошує, що творчість розглядуваного локального осередку варто розглядати в 
контексті діяльності київської лаврської іконописної майстерні, судово-вишенського, 
острозького та інших осередків, а головне, – заповнює істотну прогалину не тільки 
у вітчизняній фаховій літературі, але й у наших уявленнях про це яскраве художнє 
явище культури, уведення його в контекст розвитку української культури. 

Висловлюю щиру радість, що ця книга побачила світ. Вона видана на високому 
поліграфічному рівні, її художній макет зроблено з тонким смаком і трепетним став-
ленням до кожної роботи, як високого витвору мистецтва. Очевидно, що видання 
стане значним підґрунтям у вивченні українського, зокрема церковного, мистецтва. 
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Зоя Чегусова 
(Київ) 

«ІЛОВАЙСЬКИЙ ДЕІСИС»  
СОНІ АТЛАНТОВОЇ ТА ОЛЕКСАНДРА КЛИМЕНКА

Соня Атлантова, Олександр Клименко. Іловайський деісис. Цикл робіт проекту 
«Ікони на ящиках з-під набоїв» : каталог творів. Київ : КалитаАртКлуб, 2017. 34 с.

Видання присвячено грандіозному за масштабом і шляхетністю задуму художнього 
проекту «Ікони на ящиках з-під набоїв», складовою частиною якого є цикл із тринад-
цяти монументальних творів «Іловайський деісис». 

Однією з усталених функцій ікони є свідчення. Однак, якщо традиційна стародав-
ня ікона свідчить про Боговтілення, то ці унікальні новітні авторські ікони, створені 
на ящиках з-під озброєнь, є нібито свідками жахливої війни, яка й досі триває на 
Сході України. Привезені з місць бойових дій дошки з-під снарядів від важкої арти-
лерії, на яких і написані ікони іловайського циклу, розмірами, мовчазною присутніс-
тю в АТО, допомагають замислитися над масштабами цієї війни, відчути і пережити 
її. Ці дерев’яні фрагменти для багатьох є більш промовистим свідченням, аніж розпо-
віді людей, інколи суб’єктивні й неповні. 

Відомо: бої за Іловайськ – найтрагічніша віха в історії російсько-української вій ни 
за Донбас, що спричинила сотні загиблих, поранених і полонених українців. Цикл 
«Іловайський деісис», який належить авторству двох талановитих київських худож-
ників, вихованців Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Соні 
Атлантової та Олександра Клименка, є однією із перших спроб звернутися до цієї 
драматичної теми. Проте з намаганням відтворити її не напряму – за допомогою 
портретного чи батального живопису, а більш опосередковано, використовуючи набір 
символів і образів літургійного східно-християнського мистецтва, зокрема мистецтва 
храмового. Адже деісис, деісіс або деісус (грецькою deesis – моління) є центральною 
композицією в іконостасах церков, де святі приносять молитву за людство Христу-
Пантократору.

У творах циклу «Іловайський деісис» – сучасна інтерпретація цієї іконографіч-
ної композиції, у якій максимально акцентуються її есхатологічні аспекти (грецькою 
eschatos – останній + logos – учення про кінцеву долю світу і людини). Кінець історії 
у цьому випадку прив’язується до трагічних подій серпня 2014 року, де святі мо-
ляться передовсім за загиблих під Іловайськом українських військових. Новозавітні 
«жнива» об’єднуються зі «жнивами» війни – класичним образом світської літератури 
і мистецтв. Звісно, сам процес «есхатологічних жнив» проект не висвітлює: це радше 
його кульмінація, апофеоз, урочиста процесія на порозі вічності.

Головна ідея художнього проекту «Ікони на ящиках з-під набоїв» – перетворення 
смерті на життя, де символом смерті є ящик з-під зброї, а символом життя й воскре-
сіння – ікона, створена на його дошках. Важливо, що трансформація смерті в життя 
відбувається не тільки символічно, але й реально. Задуманий у форматі концептуаль-
ної мистецької виставки, проект майже одразу перетворився на волонтерський: кошти, 
отримані від продажу робіт, пішли на врятування і лікування поранених в зоні АТО. 
Отже, постмодерний, на перший погляд, арт-проект наповнюється глибинним змістом 
реального воєнного буття сучасної України, яке сприймається у свідомості як всена-
родне горе.

Перетворення смерті на життя отримує в «Іловайському деісисі», пов’язаному із 
темою воскресіння мертвих, нове забарвлення, що дає надію і привносить світлі ноти 
у драматичний за своєю тематикою цикл робіт.
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Символічне вписування митцями імен українських військових, загиблих під Іло-
вайськом, яке відбулося під час перфомансу-презентації цього циклу, організованого 
київською галереєю КалитаАртКлуб, має свідчити, на думку авторів, про довічну 
пам’ять: і не тільки про трагічні події 14 серпня, а й про кожного загиблого, ім’я 
якого стає майже такою ж цінністю, як і ім’я святого на іконі. Проста людина, звісно, 
не прирівнюється до найбільш шанованих християнських святих, але наближається 
до них, підіймається до їхньої висоти: загиблі під Іловайськом бійці цілком вірогідно 
можуть опинитися в «лоні Авраамовому», принаймні життя і смерть деяких із них 
свідчать про це.

За задумом авторів традиційні європейські гуманістичні цінності втілюються в 
цьому проекті крізь призму східнохристиянської літургійно-мистецької традиції, 
а тоталітарному колективізму радянського минулого і путінському сьогоденню проти-
ставляється особистісний гуманізм, який немовби освячується.

Хвороба нашого часу – віртуальне переживання війни. Згадаймо знамениту статтю 
Жана Бодріяра «Війни в Затоці не було» 1, у якій автор уперше замислюється над 
цією проблемою. Щоправда, думки, викладені в ній, стосуються телебачення, а не 
Інтернету.

Реальна присутність уламків утилітарних ящиків з-під озброєнь, проте, художньо 
опрацьованих, на думку авторів проекту, є своєрідною антитезою віртуальній війні, 
спробою вивести глядача (як в Україні, так і в Європі) з умовного простору мереже-
вих «диванних» війн з комфортом, теплом і запашною кавою перед монітором, у світ 
реальних військових подій, наповнених жахіттями. Саме з цією метою виконання 
«Іловайського деісису» було реалізовано на площинах брутальних дерев’яних ящиків, 
привезених з АТО, в темній утробі яких ховались снаряди, що несли смерть і спусто-
шення нашим військовим.

Проблема розриву між фронтом і тилом є вкрай болючою для України нашого 
часу. Закинуті в пекло бійці відчувають себе непотрібними тилу і чужими, зайвими 
у світі кафе й ресторанів. У цьому проекті ми бачимо спробу художників якщо не 
зняти, то зменшити цей розрив, прибрати кордон між тилом і фронтом. Адже солдати 
з передової є, на думку митців С. Атлантової та О. Клименка, повноцінними учасни-
ками проекту – його співавторами, співтворцями, оскільки саме солдати під вогнем 
ворога знаходили і привозили ці дошки в тил. 

Ще одна функція ікони – вибудовувати діалог, бути своєрідним посередником у 
діалозі православного віруючого і Бога, людини й святого. У контексті цього про-
екту ікона, як символ, не тільки підкреслює діалогічність українського суспільства 
(на відміну від суспільства монологічного у росіян), але й переносить цей принцип 
на рівень одного зі засадничих законів буття: святі не просто моляться, вони ведуть 
діалог із Христом, обговорюючи долю людства. 

Одяг святих на іконах іловайського циклу, виконаний різнокольоровими олівцями, 
не контрастує з ликами, написаними темперою. Подібна техніка виконання дозволяє 
без нарочитого конфлікту з каноном подолати холодний академізм, притаманний зна-
чній кількості сучасних ікон, і, що важливо, не втратити емоційності первинного 
враження: дитяча безпосередність, щирість малюнка олівцями підкреслює рафінова-
ність, візантійську відстороненість, позачасовість в обличчях святих.

Стилізований під камуфляж одяг святих, звісно, не є камуфляжем у прямому 
сенсі, а лишень асоціюється з військовим обмундируванням і символізує наближення 
святих до потреб людей. Перетинка між нашим і потойбічним світом стирається, небо 
наближається до землі, а святі, що стоять перед Христом, виявляються одними із 
тих, що на власні очі бачили дно Іловайського пекла, і можуть про нього, це пекло, 
свідчити.

Антиномічність – сумісність несумісного – є важливою ознакою циклу ікон «Іло-
вайського деісису» (як і усього проекту в цілому). Смерть і життя, зброя та ікона, 
атрибути сучасної війни і давнє традиційне християнське мистецтво, фронт і мирне 
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життя. Ця парадоксальна суперечність взаємовиключень сприймається неочікувано, 
проте, органічно.

Цикл ікон «Іловайський деісис» не є насамперед релігійним проектом. Мова тра-
диційного християнського мистецтва виводиться з простору храму або музейної екс-
позиції і вводиться у специфічний простір світського мистецтва, продовжуючи, до 
певної міри, традицію славетних художників-бойчукістів, які були розстріляні й за-
гинули у сталінських в’язницях.

Традиційна для українського мистецтва мова класичного іконопису виявляється і 
сьогодні зрозумілою для всіх членів українського соціуму. Вона видається особливо 
актуальною під час війни, позаяк яскраво виразними художніми засобами закликає 
до примирення і порозуміння. І, зрештою, іконопис залишається однією з дієвих сис-
тем вираження думок і почуттів у сучасному концептуальному мистецтві, що і стало 
причиною заслуженого успіху мистецького проекту «Ікони на ящиках з-під набоїв» 
разом з постійною увагою до нього українських ЗМІ 2.

1  Jean Baudrillard. La guerre du Golfe n’a pas eu lieu. Liberation. 1991, 29 mars.
2  URL : https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ipostasi-oleksandra-klymenka-olafa-

klemensena; https://www.catholicworldreport.com/2019/07/03/icons-on-ammo-boxes/; https://
aleteia.org/2019/07/12/icons-on-ammo-boxes-art-bringing-life-from-death/; https://bellarminenews.
lmu.edu/art-that-saves-lives-icons-on-ammo-boxes-exhibit/; https://static1.squarespace.com/static/  
54d0df1ee4b036ef1e44b144/t/5d33e667a472a70001d34fb7/1563682579031/Wheel17_Ch8_
AtlantovaKlymenko.pdf; https://www.uocofusa.org/news_190228_3; https://edmontonjournal.com/
entertainment/local-arts/ukrainian-artists-converts-ammo-boxes-to-icons-shifting-death-to-life; 
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