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Â Ñ Ò Ó Ï Í Å  Ñ Ë Î Â Î

У сьогоденні вкрай необхідними й вагомими є дослі-
дження, присвячені розвитку національної культури та 
її складових, що лягли в основу становлення самобутно-
сті й унікальності українського музичного мистецтва. 
Одним із таких наріжних каменів, який чи не найбільш 
презентований у національній культурі, незважаючи 
на різнi історичні та геополітичні обставини, є хорове 
мистецтво. Ця важлива царина української музики фор-
мувалася впродовж століть і за весь цей час ввібрала 
не лише знакові коди національної культури, а й європей-
ські здобутки.

Непрості, але звитяжні шляхи розвитку нашого 
хорового мистецтва відображені на сторінках репре-
зентованої колективної монографії “Хорове мисте-
цтво в контексті розвитку української культури XIX–
XXI століть”. Наукові розвідки авторів торкаються 
різних аспектів хорової культури: від загальноісторич-
них, де увазі читача запропоновано історію Товариств, 
при яких діяли хорові колективи у різні історичні часи, 
функціональність мистецьких періодичних видань, у 
яких порушено актуальні питання розвитку та функ-
ціонування хорового мистецтва, до персоніфікованих, 
де розглянуто ключові постаті національної культури, 
які зробили вагомий внесок у розвиток хорового мисте-
цтва як в Україні, так і далеко поза її межами. На завер-
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шення зазначимо, що появі цієї колективної монографії 
передувала Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція з однойменною назвою. Вона була організована і 
проведена на базі кафедри музикознавства та хорово-
го мистецтва з нагоди 10-ліття заснування кафедри 
та 360-ліття Львівського університету. Колективна 
монографія адресована фахівцям у галузі музичного 
мистецтва та культурології, а також широкому колу 
читачів, які цікавляться питаннями українського хоро-
вого мистецтва.        

Науковий редактор – Тарас Дубровний



Ðîçë³ë ²
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÕÎÐÎÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ 

Â ÏÅÐÑÎÍÀË²ßÕ
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ÕÎÐÎÂÈÉ ÄÈÐÈÃÅÍÒ ËÅÂÊÎ ÄÎÂÃÎÂÈ×: 
ÒÂÎÐ×À ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ 

Â ÓÌÎÂÀÕ ÒÎÒÀË²ÒÀÐÈÇÌÓ ² ÄÅÌÎÊÐÀÒ²¯

У ХХ столітті взаємозв’язок концептів “особистість–твор-
чість–свобода–держава–політична система” набуває 
особливої гостроти. Держава, як ядро політичної сис-

теми, залежить від її типу – демократичного, тоталітарного 
та авторитарного. Така типологія політичних систем утвер-
дилася саме в минулому столітті. І якщо більшість країн 
Європи обрали демократичний вектор розвитку, то у фашист-
ській Італії, нацистській Німеччині та Радянському Союзі з 
1930-х років утвердився тоталітаризм (від італ. totalitario – те, 
що охоплюється повністю) з гомогенною політичною культу-
рою, що визначається відсутністю плюралізму і можливості 
реалізації власного інтересу, цілковитим (тотальним) контро-
лем над суспільством і громадянами та ідеологічним впливом 
на них. Із завершенням Другої світової війни в Німеччині та 
Італії тоталітаризм було подолано, а у СРСР, до складу якого 
входила Україна, він продовжував існувати до його розпаду в 
1990-х. У 1991 році Україна відновила свою Незалежність, од-
нак, долати важкий спадок тоталітарного режиму доводиться 
засобами розвитку громадянського суспільства та завдяки по-
будові інститутів демократії.

Концептуалізація поняття “тоталітаризм” належить полі-
тичній і соціальній філософині Ханні Арендт (1906–1975), яке 
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Ðîçë³ë ²
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÕÎÐÎÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÏÅÐÑÎÍÀË²ßÕ

вона представила у праці “Джерела тоталітаризму”1 (1951). Цю 
систему вчена “…досліджувала на прикладі сталінізму в СРСР 
і нацизму в Німеччині. Вона чітко окреслила хронологічні межі 
цього явища: нацизм розкрився після приходу Гітлера до влади і 
завершився поразкою в Другій світовій війні, сталінізм почався 
1930 року”2. 

Українські дослідники Тетяна Кадлубович та Віктор 
Гадяцький опрацьовують проблеми “людина і політика”3 та “то-
талітаризм на рівні особистості та його подолання”4.

Невипадково предметом дослідження обрано творчу осо-
бистість хорового диригента Левка Довговича, адже йому до-
велося пройти горнило тоталітаризму в катівнях СРСР, вижити 
і працювати в комуністичній Чехословаччині, демократичній 
Словаччині. Джерельним матеріалом для узагальнення є книга 
спогадів митця5, документи про діяльність хору “Карпати” під 
його керівництвом6.

Левко народився 29 вересня 1935 року в Ужгороді у свя-
щеничій родині, де з діда-прадіда плекалася любов до Бога, 
освіти і культури. Чоловіки в ній були, як правило, вчителя-
ми та священиками на Закарпатті. Його дитячі роки минали 
у верховинських селах Вільшинки (до 1937 року) та Лінці 
(1937–1944), де батько був священиком, в атмосфері народ-

1 Арендт Х. Джерела тоталітаризму. 2-ге вид. / переклад з англ. Київ : ДУХ І 
ЛІТЕРА, 2005. 574 с.

2 Діденко В. Жінка, якій вдалося зрозуміти. Ганна Арендт про терор, ідеоло-
гію та нездатність мислити. URL : https://genderindetail.org.ua/season-topic/
polityka/zhinka-yakiy-vdalosya-zrozumiti-ganna-arendt-pro-teror-ideologiyu-
ta-nezdatnist-misliti-134825.html (Дата звернення: 05.09.2021).

3 Кадлубович Т. Людина і політика: навч. посібник. Київ : КНУТД, 2011. 99 с.
4 Гадяцький В. Тоталітаризм на рівні особистості та його подолання. Філосо-
фія освіти : науковий часопис. Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгомано-
ва, 2009. № 1–2 (8). С. 143–155.

5  Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-
ти, 2016. 520 с.

6 25 років Українського народного хору “Карпати” / упоряд Л. Довгович. Ко-
шиці, 2010. 176 с. + іл.
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них і релігійних звичаїв та обрядів: “Мабуть, тоді в дитячий 
мозочок була защеплена на ціле життя ота глибока повага до 
народної пісні, музики, до різноманітної й оригінальної куль-
турної спадщини нашого народу”1. Власне, родинне та сільське 
середовища закладали основи формування творчої особисто-
сті майбутнього диригента. 

Восени 1944 року до села Лінці ввійшли радянські війсь-
ка і щасливе дитинство закінчилося: російські солдати погра-
бували все добро, батька очікував арешт НКВС, тож довелося 
тікати до Чехословаччини, що врятувало його від сибірської 
каторги, маму з малими дітьми вигнали із парафіяльного бу-
динку. Переселившись у стареньку хату, що залишилася після 
бабусі у с. Тур’я Ремети, родина бідувала і була під постійним 
строгим наглядом органів НКВС. Щоб прогодувати дітей, мате-
рі довелося працювати прибиральницею. Левкові, як “…синові 
греко-католицького священика-втікача, в школі робили великі 
прикрощі чужинки-зайди, тобто вчительки-москальки, жінки 
російських офіцерів, котрі намагались цілими сім’ями залиши-
тись на Закарпатті, де життєвий рівень був все ж таки кра-
щим, ніж в Радянському Союзі – для них тодішнє Закарпаття 
було Америкою!”2. Вони займали квартири і хазяйнували на мос-
ковський кшталт: “Спочатку їх люди вітали, як своїх слов’ян-
ських братів-визволителів, згодом поступово розчаровувались 
внаслідок їхньої поведінки і, нарешті, після «демократичної» ко-
лективізації та  «успішної ліквідації окремих завзятих ворогів 
радянського народу» – почали їх ненавидіти”3.

Спроби нелегально перейти кордон до Чехословаччини до 
батька не увінчалися успіхом, умови проживання дедалі гірша-
ли і Левкові довелося рано подорослішати: збирати гриби, ло-
вити рибу, йти на заробітки, жебрати селами. У 1948 році роди-
на переїжджає до Ужгорода і юнак йде навчатися у шостий клас 
1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 13.
2 Там само. С. 21.
3 Там само. С. 21.
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чоловічої школи № 1. Важкі умови життя, колективізація, лікві-
дація греко-католицької церкви, ув’язнення і ліквідація невин-
них людей “…викликали дедалі більше обурення й ненависть до 
наших «визволителів»”1 і привели Левка до підпільної діяльно-
сті. Акція розклеювання листівок з антирадянськими гаслами 
“Смерть комунізму”, “Смерть Сталіну”, які малював 14-річний 
хлопець, завершилася його арештом 2 лютого 1950-го року, 
чотиримісячним перебуванням з тортурами у слідчій в’язни-
ці НКВС в Ужгороді, звинуваченням в антирадянській агітації. 
Пізніше, він напише про себе: “Мабуть, гени бунтарської крові 
моїх предків та гірських легінів зосередились в моєму єстві”2. 

Терор і тоталітаризм працюють за принципом залякування 
й підкорення. Саме про це йдеться у спогадах Л. Довговича. Це 
нічні допити, побиття, покарання холодним карцером, спроби 
довести малолітнього хлопця до психічної лабільності і приму-
сити говорити. Перші тюремні “університети” він пройшов за 
підтримки отця Івана Миня, який навчив малолітнього в’язня 
тонкощам поведінки у тюрмі і на допитах, за що Левко залиша-
ється вдячний до нині. 22 травня 1950 року Військовий трибу-
нал Прикордонних військ МВС Закарпатського округу засудив 
Л. Довговича на десять років виправного трудового табору, 
п’ять років висилки і п’ять років позбавлення громадянських 
прав за статтями “…Українського карного кодексу: 54-1а – пряма 
зрада батьківщини, 54-10 частина ІІ – масова агітація проти 
комунізму й СРСР та по статті 54-11 – член антирадянської ор-
ганізації”3.

Шість з половиною років Л. Довгович провів у сталінських 
в’язницях (Ужгород, Львів, Київ, Харків, Ленінград, Вологда, 
Архангельськ, колонія на півострові “Конвеєр” у Білому морі, 
Молотовськ, Воркута, Володимир, московська “Бутирка”, 
Богучари, табори Управління “ОЗЕРЛАГ-а” та “АНГАРЛАГ-а”, 
1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 45.
2 Там само. С. 66.
3 Там само. С. 104.
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Чуна) з тортурами і знущаннями, опанував низку спеціальнос-
тей – від робітника на лісопилці до хормейстера.

Неодноразові відбування покарання в карцері привели до 
запалення легенів, а згодом до туберкульозу. Впродовж більше 
року Левко реалізовував фантастичний задум – вирватися на 
волю, здійснивши підкоп. Втеча вдалася, однак його швидко 
спіймали і засудили ще на 10 років.

Незважаючи на нестерпне становище, Левко “…був у това-
ристві ЛЮДЕЙ – з великої літери «Л» – високих моральних і за-
гальнолюдських вартостей”1. Сила духу спонукала його багато 
читати, писати вірші і займатися музикою, якою захопився у 
1947–1948 роках, слухаючи концерти Закарпатського народно-
го хору, в якому співав мамин брат. Першим учителем музики 
для Левка став в’язень “…Степан Чорненький, колишній соліст 
Львівського оперного театру”2. Саме він дав юнакові знання 
основ теорії музики, познайомив з непересічним музикан-
том і капельмейстером духових оркестрів в Україні Миколою 
Гнатюком із Дрогобича, який керував табірним духовим ор-
кестром і взявши Левка до нього, навчав гри на кларнеті. У 
Воркуті юнак знайомиться із священиками із Закарпаття, 
які знали його батька і взяли духовну опіку над ним. У липні 
1953 року Л. Довгович ввійшов до страйкового комітету тюр-
ми, який підтримав страйк у таборах Норильська. На одинадця-
тий день страйку елітні відділи військ МВС розстріляли значну 
частину неозброєних в’язнів, Левко вцілів, однак судовою уста-
новою “Особое совещание” 16 вересня 1953 року був засудже-
ний на смертну кару – розстріл. Оскільки йому не виповнилося 
18 років, то розстріл замінили десяти роками режимних табо-
рів і роком суворої тюрми.

Дослідники стверджують, що “однією з форм політичної по-
ведінки є протестна поведінка. Політичний протест – вияв 
негативного ставлення до політичної системи в цілому, або до 
1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 94.
2 Там само. С. 249.
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її окремих елементів, норм, цінностей, політичних рішень пере-
важно у відкритих формах”1 (виокремлено автором цитати. – 
Г. К.). Тож, протестна поведінка Л. Довговича була інспірована 
тоталітарною державою та її політичною системою.

Він пише, що саме “…під час ув’язнення усвідомив свою при-
належність й життєве прямування”2, вивчає історію України, 
стає членом ОУН. У таборі № 004 доля звела його “…з прекрас-
ними людьми і вчителями, котрі прикладали усіх зусиль до 
того, щоб «вивести хлопчика в люди». Найвизначніші з них: го-
ловний диригент Одеського оперного театру – Леонід Іщенко; 
скрипаль, викладач Вищого музичного інституту в Ленінграді 
(зараз Петроград) – професор Алехнович; директор і режисер 
Естонського національного театру в Талліні – Лео Каалміт 
та інші. Під фаховим доглядом згаданих особистостей поча-
ли розвиватись мої знання (і не тільки мої) сценічного мисте-
цтва – диригування, режисерства і гри на скрипці”3. Л. Іщенко 
пояснював юнакові особливості роботи з хором, довіривши 
йому сорокачленний український чоловічий колектив, профе-
сор (?) Алєхнович навчав гри на скрипці, яку прислала Левкові 
мама. Під керівництвом Л. Каалміта, який відкривав таємниці 
режисури, юнак здійснює постановку п’єси М. Кропивницького 
“Пошились в дурні”.

Левко активно долучається до святкування Різдва Хрис-
тового в січні 1955 року. Під час святої Літургії, яку звершили 
чотири священики за участю понад 200 осіб різних віроспові-
дань і національностей, співав чоловічий хор під його орудою, 
виконуючи літургійні твори Д. Бортнянського, М. Вербицького 
та К. Стеценка. На запитання, яке може виникнути про можли-
вість концертного життя в таких умовах, Л. Довгович пише, що 
“…начальство таборів дозволяло займатись мистецтвом, до 
певної міри й підтримувало таку діяльність, бо в такому випад-
1 Кадлубович Т. Людина і політика: навч. посібник. Київ : КНУТД, 2011. С. 59.
2 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 327.
3 Там само. С. 339.
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ку політв’язні, за їхніми міркуваннями, мали менше часу вигаду-
вати й організувати різні «політичні штучки», тобто масові 
голодовки, страйк і т. п., а перед вищим начальством могли по-
хвалитись, мовляв: «Нам вдалось перевиховати і найбільших по-
літичних бандитів!» Для нас, українських в’язнів, у тих екстре-
мальних умовах, мистецькі імпрези були не тільки насолодою і 
духовним гартуванням, але й до певної міри й конспірацією для 
реалізації різних «політичних штучок»”1.

Початком своєї хормейстерської діяльності, яка триває 
майже 70 років до наших днів, Л. Довгович вважає концерт-
академію на пошану Т. Шевченка 20 березня того ж року, адже 
він диригував хором і оркестром повний концерт. Це бойо-
ве хрещення не обійшлося без випробувань, однак те, що на 
“Заповіт” Т. Шевченка встали не тільки триста в’язнів-гляда-
чів, які співали, а й табірне начальство, справило незабутнє 
враження на початкуючого диригента: “На словах «поховайте 
та вставайте, кайдани порвіте...» – витягаю з хору могутнє 
«форте», а по цілому тілі розливається містерійне почут-
тя чогось неземного й незламної віри й надії в майбуття…”2. 
Керівництво заборонило повторення концерту і розвезли 
учасників у різні тюрми, однак частина хористів опинилася 
разом і знову почали співати після вечері. Начальство драту-
валося від української пісні: “Заборонити! Вони співають «бан-
дьоровські» пісні. Їх ніколи не перевиховаєш! Бандитське кубло! 
Треба подати в суд, фізично зліквідувати! Шкода, що вже нема 
батька Сталіна”3.

У травні 1956 року завдяки політичній відлизі під час доби 
М. Хрущова та у зв’язку з хворобою (каверозний туберкульоз 
легень) Л. Довговича звільнили з тюрми за умови, що “…троє 
людей в Ужгороді підпишуть законно оформлену й урядово за-
тверджену посвідку і своїм підписом заручаться за вас, що ви 
1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 359.
2 Там само. С. 366.
3 Там само. С. 372.
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вже не будете проводити жодну антирадянську й антикому-
ністичні діяльність”1. Голова комісії, яка переглядала справи 
засуджених, на прощання сказав: “Зараз ви, вже «гражданин» 
Довгович […] тільки що переконалися, які «гуманні» радянські 
закони! Радянський народ – і наперекір тому, що ви були засудже-
ний кілька разів, а за активну участь у страйку політв’язнів на 
Воркуті ОСО у Москві відсудило вас, навіть на розстріл – вірить, 
що нашим органам вдалось перевиховати вас…”2.

26 липня 1956 року після шести з половиною років тюрем 
Л. Довгович повернувся в Ужгород до матері і сестер. З цього 
часу розпочинається його творча діяльність на волі. Першим 
колективом був ансамбль (мішаний хор, домровий оркестр і 
танцювальна група) ужгородського Фанерно-меблевого комбі-
нату, яким Л. Довгович керував до березня 1957 року до свого 
напівлегального виїзду за кордон у Чехословаччину. До цього, 
за допомогою диригента Ужгородського театру Євгена Шерегія 
та диригента Закарпатського народного хору Михайла Кречка, 
він екстерном склав хормейстерські іспити та іспити на атестат 
зрілості. 

У Празі під опікою диригентки Ольги Дутко, яка тоді 
відновлювала діяльність Українського академічного хору, 
Левко вдосконалюється як хормейстер та студіює у празькій 
консерваторії у професора А. Шпідри. Впродовж п’яти років 
(1957–1963) він працює на добровільних засадах помічником 
хормейстера, асистентом режисера, модератором, актором і 
солістом цього славного колективу, яким керували у 1930-х ро-
ках Федір Якименко, Микола Колесса, Платонида Щуровська-
Россіневич та інші. У 1961 році з нагоди 100-річчя від дня 
смерті Т. Шевченка, як хормейстер і асистент режисера Олекси 
Приходька, Л. Довгович здійснює постановку п’єси “Назар 
Стодоля” Т. Шевченка з музичною картиною П. Ніщинського 
“Вечорниці”.
1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 397.
2 Там само. С. 397.
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У цей час Л. Довгович знайомиться з непересічними музи-
кантами-українцями: диригентом Андрієм Буркацьким, ком-
позитором Володимиром Стон-Балтаровичем, колишньою суб-
диригенткою Української Республіканської капели під керів-
ництвом Олександра Кошиця – П. Щуровською-Россіневич, ви-
значними науковцями – Миколою Затовканюком, Костянтином 
Ґеник-Березовським, Корнилом Заклинським, Орестом 
Зілинським, Миколою Мушинкою, Юрієм Бачею та іншими, 
спілкування з якими значною мірою вплинуло на формування 
його мистецького світогляду та естетичних смаків.

У 1963 році за допомогою мистецького керівника Під-
дуклянського українського народного ансамблю Степана 
Ладижинського він виграв конкурс і працював як член хору, со-
ліст і конферансьє, однак до хормейстерської праці Л. Довговича 
не допускали.

Від 1965 року він працював в Окружному комітеті Куль-
турного союзу українських трудящих методистом художніх ко-
лективів та завідувачем Українського клубу в «Руському домі» 
у Пряшеві. Митець уважає, що тут минули найкращі роки його 
активної діяльності з молоддю. В цей час він засновує україн-
ський молодіжний хор “Весна”, при якому згодом було засно-
вано танцювальний колектив і молодіжний драматичний гур-
ток. З цим колективом від 1966 року Л. Довгович проводить 
серію концертів “Історія українського народу в піснях від по-
ганських часів аж по сучасність” у Пряшеві, Празі, Кошицях, 
Карлових Варах, а з 1967 – бере участь в українському фести-
валі у Сяноку (Польща), гастролює Польщею, даючи концерти 
для українців, яких було депортовано на північ країни. За час 
керівництва Л. Довговича (1965–1971) хор “Весна”, в якому 
за цей час побувало понад 550 учасників, зреалізував більше 
150-ти концертів, виступів та театральних вистав. Рівночасно, 
він – засновник і керівник мішаного хору “Ластівка”, відновив ро-
боту церковного хору при греко-католицькому кафедральному 
соборі у Кошицях, зорганізував традиційні українські “Маланчині 
вечори”.
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Однак, з політичних мотивів Л. Довговича звільнили з ро-
боти: “В ансамблі проводилася інтенсивна національно-виховна 
праця, яку комуністичне керівництво Центрального комітету 
Культурного союзу українських трудящих (ЦК КСУТ) кваліфіку-
вало словами: «…ідеологічно-негативно діяв на молодь і вихову-
вав молодь в націоналістичному дусі»”1. На 15 років йому було 
заборонено працювати з будь-яким українським мистецьким 
колективом. Окремі словацькі керівники установ культури 
користали з досвіду Л. Довговича і давали можливість працю-
вати з їхніми колективами. У 1977 році на запрошення голови 
Воєвідського комітету Українського суспільно-культурного то-
вариства в Кошаліні (Польща) Влодка Серкіза він здійснив по-
становку трьох фестивальних концертів у кошалінському амфі-
театрі. Через цей “вибрик” Л. Довговича кілька разів органи 
безпеки в Кошицях викликали на допити.

Тільки в червні 1985 року йому знову дозволили керувати 
українськими колективами і вже 22 жовтня 1985 року він зі-
брав членів новозаснованого українського хору “Карпати”, який 
продуктивно працював до наших днів як самоврядна організа-
ційна одиниця. Від 1988 року хор співпрацює з молодіжним ор-
кестром “Музика Ювеналіс”, мистецьким керівником і дириген-
том якого від 1997 року є його син – Ігор Довгович, випускник 
Львівської консерваторії ім. М. Лисенка (клас професора Юрія 
Луціва)2.

Творча діяльність хору “Карпати” вражає – сотні концер-
тів у багатьох країнах Європи, організатор багатьох імпрез та 
фестивалів, зокрема Міжнародного фестивалю духовної пісні 
східного обряду, який упродовж багатьох років (від 1991 року) 
відбувався у Кошицях і надавав його ініціатору – Л. Довговичу 
“…чимало духовних сил до дальшої діяльності в культурній сфе-

1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-
ти, 2016. С. 426.

2 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 
ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 455.
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рі”1. На цей фестиваль приїжджали сотні хорів з різних країн, 
у т. ч. України. Обов’язкові твори для зведених хорів диригува-
ли сини диригента Святослав та Ігор, диригент Мукачівського 
хору хлопчиків Володимир Волонтир, диригент чоловічого хору 
“Гомін” зі Львова Олег Цигилик. Найвищим досягненням фести-
валю Л. Довгович уважає те, “…що декотрі словацькі музикологи 
й мас-медії, але й учасники інших країн Європи, нарешті част-
ково усвідомили, що Д. Бортнянський, А. Ведель і М. Березовський 
НЕ Є московськими композиторами”2. 

Учені справедливо вважають, що “головною сферою реаліза-
ції людини є громадянське суспільство, тобто сфера незалежних 
від держави горизонтальних суспільних зв’язків на різних рівнях 
(між індивідами, групами, інститутами тощо). […] За тоталі-
тарного режиму держава фактично поглинає громадянське сус-
пільство. […] Партнером держави громадянське суспільство ви-
ступає лише у правовій державі за демократичного політичного 
режиму”3. Саме таке громадянське суспільство у демократичній 
Словаччині нарешті дало можливість Л. Довговичу працювати 
вільно і творити для людей. 

Митець співпрацював із диригентом Ярославом По-
лянським з Польщі, спонукавши його створити славнозвіс-
ний чоловічий хор “Журавлі”. Після відходу у вічність регента 
хору при греко-католицькій церкві св. Варвари у Відні Андрія 
Гнатишина пів року (1997) Л. Довгович доїздив кожного тижня 
з Кощиць до Відня на репетиції цього колективу. Він був ініці-
атором заснування “Пласту” (1991), організатором літніх табо-
рів та зимових зустрічей для молоді. Доля звела його з керівни-
ками українських організацій Світового українства.

Зокрема, Л. Довгович уважає, що найбільшою життєдайною 
силою, яка допомогла прожити таке тривале творче життя, “…
була моя любов до музичного й театрального мистецтва, а па-
1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-

ти, 2016. С. 432.
 Там само. С. 433.

3 Кадлубович Т. Людина і політика: навч. посібник. Київ : КНУТД, 2011. С. 24.
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ралельно з тим і любов до нашої молоді, майбуття нашого іс-
нування на світі Божому. Від активної роботи з мистецькими 
колективами та з молоддю я духовно молодів!”1.

Розглянувши життєтворчість Л. Довговича, переконуємося, 
що він, як творча особистість, завжди був активним творцем не 
тільки свого життя, а й соціуму, в якому перебував. Можемо в цьо-
му контексті погодитись із думками Т. Кадлубович: “Поняття 
«особистість» відображає сутність людини у широкому соці-
альному контексті. В ньому сконцентровані риси єдності та 
протиріч між «мікрокосмом» особи кожного окремого індивіда 
і потенційними можливостями індивідуальностей відтворюва-
ти і змінювати не тільки себе, але й увесь світ. Саме у цьому ас-
пекті людина може виступати пасивним або активним учасни-
ком (суб’єктом) […] життя”2. Тому закономірно, що у 2020 році 
Л. Довгович став лауреатом почесної премії “Пам’ять нації”, яку 
вручають людям, котрі продемонстрували незламність духу у 
боротьбі за свободу. Ця подія відбулася в Національному театрі 
Праги, а під час вручення премії спеціально для Л. Довговича 
вокальний ансамбль «Skety» заспівав пісню «Пливе кача по 
Тисині», яку сьогодні виконують, вшановуючи героїв.

 

1 Довгович Л. Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424. Ужгород : Карпа-
ти, 2016. С. 419.

2 Кадлубович Т. Людина і політика: навч. посіб. Київ : КНУТД, 2011. С. 8.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÈÑÒÅÖÜÊÎÃÎ ÆÈÒÒß ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â 
ÀÂÑÒÐÎ-ÓÃÎÐÑÜÊÎ¯ ÄÎÁÈ

Еволюція української культури тісно пов’язана з особли-
востями перебування українського етносу у складі різних 
політичних угрупувань, зокрема, в Австро-Угорській ім-

перії (1772–1804). Це довгий час визначало напрями розвитку 
музично-мистецького життя і шляхи формування національної 
свідомості. На цьому тлі поруч із літургійним обрядом, що єднав 
українців, важливу роль відводили й світському музикуванню, 
що заповнювало дозвілля, а також фольклору, що все виразні-
ше проникав в інтонаційні пласти традиційних класичних жан-
рів1 [2]. У цьому контексті важливе місце зайняла музично-теа-
тральна творчість, яку започаткував ще о. Михайло Вербицький 
як жанр співогри, натомість композиції Порфирія Бажанського 
певною мірою підсумували цей напрям, але з термінологічним 
уточненням щодо створення “опер”. Тож, варто відзначити, що 
таку назву надав сам П. Бажанський, хоча за своїм змістом його 
“опери” суттєво ближчі до “зінґшпілю”, що перекладається з 
німецької як “співогра”. Звичайно, що творчість в цьому жанрі 
П. Бажанського не є співмірною з традиційними операми, але 
факт тривалого зацікавлення національно забарвленими му-

1 Кияновська Л. Вплив австрійського театру у Львові на розвиток західноу-
країнської музичної культури. Вісник Львівського університету. Серія мис-
тецтвознавство. Львів, 2001. Вип. 1. С. 105–112.
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зично-театральними сценами свідчить про започаткування но-
вого періоду в українській музиці. А виникнення цього феноме-
ну пов’язане зі західноєвропейськими культурно-мистецькими 
впливами. 

Театральний елемент проник у публічне життя Галичини 
разом із чисельними німецькими мандрівними трупами напри-
кінці XVIII століття, що популяризували опери, оперети, комедії, 
зінґшпілі, пантоміми і балети. З часом у репертуарі львівського 
австрійського театру ставили опери В. А. Моцарта, О. Куаньє, 
Л. Керубіні, Г. Спонтіні, Дж. Россіні, В. Белліні, Г. Доніцетті, 
Дж. Меєрбера, Ш. Ґуно, Р. Ваґнера, Дж. Верді та багатьох інших. 

З огляду на специфіку поліетнічного середовища й універ-
сальності музично-театральних жанрів, австрійський театр зо-
середжується на музично-драматичних жанрах з виокремлен-
ням опери, оперети і зінґшпілю, що віталося широкими масами. 
В подальшому це заклало ґрунтовні підвалини для розвитку 
у Львові опери, а згодом для започаткування й перших націо-
нальних театральних дебютів, зокрема, у стінах Львівської ду-
ховної семінарії. І хоча ці театральні вистави відбувалися за за-
критими семінарськими дверима, у вузькому колі прихильни-
ків сценічного мистецтва, саме її вихованці винесли з тих років 
не лише любов до театру, але й до рідного слова, до свого наро-
ду і в подальшому були ініціаторами творення національного 
театру в Галичині.

Перший український професійний Театр Руської Бесіди 
з’явився у Львові лише в 1864 році і в підготовці до його відкрит-
тя активну участь брав о. Михайло Вербицький (1815–1870). 
На той момент він був автором музики до п’єc “Верховинці” 
(1849), “Гриць Мазниця” (1849), “Козак і охотник” (1849), 
“Проциха” (1849), “Жовнір чарівник” (1850), “Запропащений 
котик” (1850)1 [4]. Популярність о. М. Вербицького як теа-
трального композитора зросла після успішної прем’єри співо-
1 Новакович М. “Михайло Вербицький та українська суспільність” Станіслава 

Людкевича. Українська музика : науковий часопис ЛНМА імені М. В. Лисенка. 
Львів, 2015. Ч. 1–2 (15–16). С.105–108.
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гри “Підгіряни” у 1865 році. Відтоді й була визначена особлива 
роль духовенства у розвитку світських музично-театральних 
жанрів і невипадково через деякий час цю мистецьку нішу про-
довжив заповнювати учень о. М. Вербицького – о. Порфирій 
Бажанський (1836–1920)1. 

Варто відзначити, що театральна музика М. Вербицького 
була суголосною бідермаєрівському стилю, адаптованому в 
Галичині і збагаченому яскравим національним колоритом. 
Звідси й адресація мистецької творчості найширшим соціаль-
ним колам, передовсім пересічному глядачеві. При цьому співо-
гри М. Вербицького сприяли піднесенню національного духу і 
цю практику перейняв також і П. Бажанський, обираючи теми 
для власних музично-театральних композицій.

Важливість такого підходу відзначив Іван Франко, наголо-
шуючи на вагомості впливу театрального мистецтва на поступ 
і просвіту українського народу2. З цією метою він заохочував 
до перенесення театру з міст і містечок у села, наполягав на 
здешевленні переглядів задля доступності простим людям, а 
також закликав використати це мистецтво як засіб пропаган-
ди світлих думок і утвердження національних інтересів. Такі 
міркування вповні відповідають давнім звичаям українського 
народу, що в календарній обрядовості відображали характер 
лірико-комедійних, сатиричних, драматичних чи трагедійних 
видовищ. Такі елементи ігрового дійства лежали в основі “на-
родного театру”, гармонійно поєднуючи слово, музику, танець 
та інші види мистецтв, що стало в майбутньому однією з най-
характерніших рис українського національного театру. Тож, 
у цьому контексті музично-театральна творчість о. Порфирія 

1 Кушлик Н. Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в 
контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Га-
личини в XIX – початку ХХ століття : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 
/ Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 
2006. 238 с.

2 Франко І. Руський театр у Галичині. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1980. Т. 26. 
С. 357–373.
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Бажанського, як і його вчителя о. Михайла Вербицького, була 
вповні відповідною запитам суспільства щодо проведення до-
звілля, а водночас і дієвим чинником піднесення національного 
духу та самоствердження в поліетнічному середовищі Австро-
Угорської імперії. Важливо ще раз наголосити, що розширен-
ня світоглядних позицій та етапів формування професіоналіз-
му в українському музичному мистецтві втілювалося завдяки 
творчості цілої плеяди отців греко-католицької церкви, серед 
яких варто виокремити Сидора Воробкевича, Віктора Матюка, 
Максима Копка, Івана Кіпріяна, Миколи Кумановського, Євгена 
Купчинського, Зенона Кириловича, Остапа Нижанківського і 
Порфирія Бажанського1.

Будучи передусім священником, весь свій вільний час 
П. Бажанський присвячував публіцистиці, музикознавству і 
композиції. Всі ці зацікавлення спрямовувалися на розвиток 
національної музичної культури і в цьому велике значення віді-
грало постійне звертання композитора до українського фольк-
лору в різних контекстах. Зокрема, постійне дослідження на-
ціонально-фольклорного музичного мислення і добре знання 
інструментознавчих праць відомих західноєвропейських тео-
ретиків, а також оркестрових партитур творів Моцарта, Вебера, 
Россіні та інших композиторів, інспірувало П. Бажанського на 
написання “Повної інструментації європейських і русько-на-
родних інструментів”. Ця обширна і цілісна за змістом розвід-
ка вважається однією з найґрунтовніших його музикознавчих 
праць. 

Варто зазначити, що П. Бажанський є автором чисельних 
розвідок, суголосних тенденційній тематиці музикознавчих 
досліджень у Галичині, спрямованих на активізацію просвіт-
ницьких процесів. Коло його зацікавлень демонструє доклад-

1 Кушлик Н. Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в 
контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Га-
личини в XIX – початку ХХ століття : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 
/ Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 
2006. 238 с.
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не розуміння вагомості всіх нюансів музичної творчості істо-
ричного й теоретичного планів. Серед його розвідок, опубліко-
ваних у Львові, представлена широка тематична палітра, в якій 
домінує національний первень: “Історія руського церковного 
пінія” (1890), “Русько-народна поетична і музикальна ритмі-
ка” (1891), “Малоруський музикальний народний тон” (1891), 
“Малоруська народна мелодика” (1892), “Русько-народна му-
зикальна гармонія” (1900), “Ціха і будова стародавньої музи-
кальної гармонії” (1904), “Нова метода записування русько-на-
родної мелодії” (1904), “Русько-народний музикальний стиль” 
(ч. 1, 1907; ч. 2, 1911), “Русько-народна натуралістична музика” 
(1913) тощо. Окрім того, він був активним дописувачем до часопи-
сів “Слово”, “Діло” і “Зоря”, що свідчить про його зацікавлення куль-
турно-мистецьким життям українців в Австро-Угорській імперії. 

Показово також, що П. Бажанський назбирав величезну 
кількість народних пісень і згрупував їх сотнями у 10 збірників. 
Він одним із перших у Галичині від 1880-х років почав публіч-
но наполягати на потребі збереження українського фольклору. 
На цю тему він опублікував статтю “Збираймо народні мельо-
дії руські” (1887), а наступного 1888-го року у Харкові постала 
фундаментальна праця Петра Сокальського “Руська народна 
музика…”, яка поклала початок науковим засадам дослідження 
фольклору1.

Вирізняється П. Бажанський також своїм постійним пізнан-
ням нового. Він багато читав, цікавився історією, міфологією, 
психологією, а також народними звичаями, що й привело його в 
майбутньому до особливого зацікавлення тим напрямом, який 
він сам визначив як “простонародна опера”. П. Бажанський праг-
нув поєднати пісенну автентику з жанровими особливостями 
опери, що, мабуть, і визначило формулювання ним вищезазна-
ченого терміна. В процесі компонування він, імовірно, опирався 

1 Сокальський П. Руська народна музика, російські і українські в її будові ме-
лодичній і ритмічній і відмінності її від основ сучасної гармонічної музики. 
Харків, 1888.
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на добре знання античності й оперної творчості Р. Вагнера, що 
на той час займала чільне місце в репертуарі львівського опер-
ного театру та театру Скарбка. Водночас він досліджував істо-
рію національного музично-театрального мистецтва і написав 
розвідку “Русько-народна музикальна опера” (1900). В цьому 
він опирався на добру поінформованість у тенденціях західної 
оперної творчості, зокрема, ваґнерівської. Ймовірно на цьому 
ґрунті й постало розуміння П. Бажанським такої вагомості цьо-
го жанру для суспільства й інспірувало його власну компози-
торську активність у цій царині.

Великий вплив на компонування опер П. Бажанського мало 
також добре знання фольклору і національна зорієнтованість. 
Це допомогло урізноманітнити сюжетну палітру і впровадити 
гуцульську говірку до написання лібрето. Ось зокрема фраг-
мент діалогу Олекси Довбуша з його дівчиною Сенею1: 

Сеня: (до Олекси) Смага ж би тє втєла, соколику, дес бував?
Олекса: в Чорногорі Сене у дєвола гостював!
Сеня:    Олексійку солоденькій, мій миленькій мій любесенькій
ні я їла, ні я спала, за товбовсми послів слала
ци те другі переймили, ци те ймили ци убили
на югаси пишут списи, вб’ют те гінци, сокоти си.
Олекса: Мене? В північ свєто Йвана на Говерли
Чорта кровцю пивсми – ни поборют,
в чорта юшці мивсми – всі ме любе,
дєвол кулю дав ми, ни уб’ют нє!

Всі тексти опер П. Бажанського рясніють простонародною 
мовою, а сам він стверджував, що народний діалект є підставою 
для розвитку літературної мови, а жодна літературна мова не 
повинна заміняти діалект. В такий спосіб він суттєво урізнома-
нітнив і розширив мовно-лінгвістичний “простір” своїх творів і 
1 Бажанський Порфирій. Опери. Клавір / упоряд. Іван Остапович, передм. На-

талія Кушлик. Харків – Львів : Видавець Олександр Савчук, 2021. С. 162.
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все це різнобарв’я застосував при написанні своїх опер. До того 
ж, П. Бажанський сам обирав сюжет, писав лібрето, музику, пуб-
лікував рукописи, тож підходив до праці в цьому жанрі ціле-
спрямовано і відповідально. В цьому контексті відповідальним 
можна вважати і його поступове входження в царину музич-
но-театральної творчості.

На початку 1870-х рр. о. П. Бажанський виступив автором 
оркестрової музики до ряду вистав театру “Руська бесіда”, зо-
крема писав музику до п’єси “Весілля на обжинку”, а також ро-
бив оркестровку оперет “Сузанна”, “Сибірячка”, “Параня” та п’є-
си Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся”. Він також інструментував 
мелодраму “Гнат Приблуда” Данила Млаки з музикою Ізидора 
Воробкевича. 

У 1880-х роках Порфирій Бажанський написав складні-
ші твори – опери, якими він уважав музичні твори для театру 
без розмовного тексту і такими були “Олекса Довбуш” та “Біла 
циганка”. В композиторському доробку є також опери “Олеся”, 
прем’єра якої відбулася у Стрию (1883), а відтак у Львові, Калуші 
та інших містах Галичини, “Марічка – татарська бранка”, перша 
постановка якої відбулася в Театрі “Руської бесіди” в Тернополі 
(1891). П. Бажанський написав також опери “Весілля”, “Уляна”, 
“Болюча трагедія”, оперети на власні лібрето “Глухе село”, 
“Параня”, “Сибірячка”, “Сузанна”, “Німа”, “Сирітка” та інші.

Важливою ознакою музично-театральної творчості 
П. Бажанського є вдале занурення в атмосферу національної 
історичної тематики з регіонально-етнографічним жанровим 
наповненням. Це позначилося на особливостях його пись-
ма, в наближеності до інтонаційного поля галицької музич-
ної культури, у відображенні духу народнопісенної творчос-
ті. Відтак, знаковою подією 2021 року стала презентація двох 
опер П. Бажанського “Довбуш” і “Біла циганка” в інноваційному 
форматі аудіосеріалу1. Авторами проєкту виступили громад-

1 Порфирій Бажанський – від рукопису до аудіосеріалу. URL: https://
bazhanskyi.live/
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ська організація Collegium Management, Львівський органний 
зал та Radio Skovoroda за підтримки Українського культурного 
фонду. Також було опубліковано клавір двох опер з передмо-
вою “Творчий портрет о. Порфирія Бажанського”, лібрето і гло-
сарієм1. 

Цікаво, що сам композитор, як це зазначив один із керівни-
ків проєкту, диригент і керівник Львівського органного залу 
Іван Остапович, уважав себе “веселим, чуткім... сангвініком…”. 
Так охарактеризував себе український композитор і громад-
ський діяч Порфирій Бажанський в одній із своїх музично-іс-
торичних праць2. Водночас він належав до тих композиторів, 
про яких за часів комуністичної окупації взагалі не можна було 
говорити публічно, адже він був священиком. Тому повернен-
ня музичної спадщини П. Бажанського є важливим кроком для 
заперечення стереотипів щодо меншовартості української му-
зики, як і всієї української культури. Цьому особливо сприяє 
оркестровка опер композитором Сергієм Вілкою, який в ін-
терв’ю розповів, що його робота: “Не є стилізацією під століт-
ню давнину із відповідним саундом. Ця музика звучатиме так, 
ніби вона пишеться сьогодні. Також підкреслю, що я не додав від 
себе жодної ноти”3.

Завдяки виконанню, запису і публікації клавіру, опери 
П. Бажанського вперше прозвучали на сцені і відобразили осо-
бливий музичний стиль гуцульського колориту, краси автен-
тичних інтонацій, танцювальних епізодів, ламаних ритмів і не-
стандартних розмірів. Як пише відома дослідниця життєтвор-
чості П. Бажанського Наталія Толошняк: “Автор визначає голов-
ну ознаку своєї опери – чисту природність та автентичність 

1 Бажанський Порфирій. Опери. Клавір / упоряд. Іван Остапович, передм. На-
талія Кушлик. Харків – Львів : Видавець Олександр Савчук, 2021.

2 Остапович І. “Веселий, чуткій... сангвінік…”. Про композитора Бажан-
ського. URL: https://zaxid.net/veseliy_chutkiysangvinik_pro_kompozitora_
bazhanskogo_n1518347

3 Вілка С. Відчуваю себе першовідкривачем. URL: https://zaxid.net/vidchuvayu_
sebe_pershovidkrivachem_n1520612
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української мелодики та ритміки, що відрізняється від захід-
ноєвропейської штучної темперації строю і тактово-метрич-
ної системи. Натомість відбувається синтаксичне членування 
мелодії на періоди відповідно до аналогічних частин тексту, а 
гармонізація та інструментовка виходять за межі класичної 
західноєвропейської традиції”1. 

Варто пригадати, що чимало сучасників П. Бажанського, 
зокрема, Станіслав Людкевич критично оцінювали його твор-
чість. Подібну оцінку його праці в царині церковного співу опу-
блікував Іван Франко у рецензії на “Історію руського церковно-
го пінія” о. П. Бажанського: «О. Бажанському без сумніву прина-
лежати буде заслуга, що він не тільки дав товчок до реформи 
нашої хорової і церковної музики, а також перший стрібував ог-
лянути історично розвій нашої музики. Що такий перший почин 
не може бути бездоганний… се кожний зрозуміє. Його помилки 
повинні для дальших робітників бути осторогою і вказівкою вір-
1 Бажанський Порфирій. Опери. Клавір / упоряд. Іван Остапович, передм. На-

талія Кушлик. Харків – Львів : Видавець Олександр Савчук, 2021. С. 10.

Іл. Інтернет-реклама прем’єрного виконання опер П. Бажанського 
“Довбуш” і “Біла циганка”
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ніших стежок, але власне для того треба би якнайдетальніше 
виказати похибки, бо в загальній економії духової праці людської 
пізнані похибки так само корисну як здобуті правди”1.

Відтак, важливо оцінити творчість П. Бажанського з пози-
ції сьогодення, у цьому й допомагає нам представлений проєкт. 
Про музику композитора влучно висловився Іван Остапович, 
який безпосередньо працював з клавірами обидвох опер: “З 
огляду сьогодення, Порфирій Бажанський був доволі прогресив-
ний. Його музика негармонійна, різка, інколи суперечить класич-
ній музиці, канонам, особливо побудові класичних структур і це 
відштовхувало сучасників від Бажанського. Композитор пере-
давав реальні відчуття і життєві події без прикрас. Він пере-
осмислював фольклор і філософією його музики був натуралізм. 
Певним чином, це аванґардне мислення, тому музика Порфирія 
Бажанського сьогодні звучить сучасно”2.

Важливо, що вихід у світ опер “Довбуш” і “Біла циганка” від-
кривають нові можливості переосмислення нашого минулого, 
це дасть змогу краще осягнути шляхи розвитку українського 
музично-театрального мистецтва. Без цього ми позбуваємося 
нашої історії і не можемо простежити, наскільки тенденційни-
ми чи новаторськими є ті чи інші твори, наскільки змінювалося 
мислення і пріоритети суспільства. Весь цей процес заповнення 
лакун є важливим і для майбутніх поколінь. А щодо феномену 
П. Бажанського, то він представляє цілу плеяду багатьох інших 
українських митців, що невтомно працювали, відчуваючи вели-
ку відповідальність за рідну культуру, за свій народ і його май-
бутнє, за утвердження національної свідомості в непростих полі-
тичних умовах Австро-Угорської імперії. Такою рушійною силою 
вже тоді вважалося мистецтво – цього варто повчитися і нам.

1 Франко І. Рецензія на книгу П. Бажанського. Історія руського церков-
ного пінія. Львів, 1980. URL: https://www.i-franko.name/uk/Misc/1891/
MuzykaTaJGodi.html

2 Остапович І. “Веселий, чуткій... сангвінік…”. Про композитора Бажан-
ського. URL: https://zaxid.net/veseliy_chutkiysangvinik_pro_kompozitora_
bazhanskogo_n1518347
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ÄËß Ä²ÒÅÉ ÀÂÒÎÐ²Â ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ: ÏÀÐÀÄÈÃÌÈ 
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²¯ ÒÀ ÂÈÊÎÍÀÂÑÒÂÀ

(íà ïðèêëàä³ òâîð÷îñò³ Þð³ÿ Àíòêîâà, Ìèðîíà Äàöêà, Ðîìàíà 
Öèñÿ, Âîëîäèìèðà Ïàâåíñüêîãî, Íàòàë³¿ Ìàíüêî)

Одним із найбільш актуальних та дискусійних аспектів 
функціонування та розвитку української музичної куль-
тури є поєднання її двох генеральних систем: музики ус-

ної традиції та академічного писемного репертуару. Питання 
синтезу виявів цих двох сфер музикування віддавна було од-
ним із наріжних не лише у практичній сфері творення музи-
ки, але й дослідницькій: музикознавчій та етномузикознавчій. 
При цьому варто зазначити, що каменем спотикання у розу-
мінні та критичному осмисленні рівнів дотичності усної на-
родної та писемної авторської систем був і надалі часто таким 
залишається брак усвідомлення того, що первинно йдеться 
про дві окремі, хоч і пов’язані одним культурним та географіч-
ним простором, самодостатні сфери творчості та музикуван-
ня, кожна з яких передбачає як професійну, так і аматорську 
сфери, вокальне, інструментальне та змішане музикування, 
сольний та ансамблевий способи подачі матеріалу, дорослий 
та дитячий репертуар.

Тоді як у процесі розвитку української музики перша із 
зазначених сфер – усна традиція – упродовж віків активно 
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побутувала, узгоджуючи своє функціонування з побутом та 
потребами народу, і лише зрідка черпала із музики писемної 
традиції (як, зокрема, у формі дворацьких пісень чи певних 
виявів сучасної поп-культури), то інша – писемна традиція 
– у різні періоди розвитку української музичної культури 
більшою мірою ґрунтувалася на матеріалі творів усної тра-
диції. Як зазначав один із основоположників музично-тео-
ретичної думки ХХ століття Ізалій Земцовський “до пробле-
ми використання фольклору єдиного підходу немає і бути 
не може, і тема ‘фольклор и композитор’ трудна не лише за 
суттю проблематики. У підході до неї виникають труднощі 
на індивідуальному рівні. Це пов’язано з тим, що для її ви-
вчення потрібно однаково великі знання у сфері музики ус-
ної традиції та композиторської творчості”1. У продовження 
думки науковця доцільно додати, що не лише для вивчення, 
але й у авторському творчому процесі найкращі зразки син-
тезу музики усної та писемної традицій відбувалися саме 
тоді, коли автор добре обізнаний із багатогранністю сфери 
фольклорного музикування та шанує її оригінальність і са-
модостатність. Варто згадати визначні приклади авторських 
творів Бели Бартока чи традиційні музичні твори в обробках 
Миколи Леонтовича. 

Дискусія щодо потреби існування виявів вторинних форм 
народної музики, особливо створених штучно у процесі дена-
ціоналізації та творення єдиного радянського фольклору, а, 
відтак, втрати сутності автентичної традиції при її обробці та 
нетиповій подачі, тією чи іншою мірою завжди існували, однак 
з плином часу змістились у бік не так самого існування вторин-
них форм, а обговорення необхідної якості синтезу, оскільки 
особливо у другій половині ХХ століття стало зрозумілим, що 
для багатьох виявів автентичного музикування його вторинне, 
зокрема, концертне функціонування та використання з дидак-
1 Земцовский И. Фольклор и композитор. Музыка и современность. Вып. 7. 

Сост. Т. Лебедева. Музыка, 1971. URL: https://ale07.ru/music/notes/song/
muzlit/ms/ms7_7.htm
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тичною метою в дитячому середовищі стане рятівним човном у 
процесі зникнення та забуття. 

У напрямку розвитку одного з найдавніших виявів синтезу 
фольклорного та академічного музикування – обробках творів 
музики усної традиції надзвичайно активно протягом тривало-
го часу працюють автори Львівщини. Як показали результати 
проведених інтерв’ю, однією з найважливіших причин такої 
уваги до усномузичної творчості є потреба повернення слухача, 
і особливо дитячу аудиторію, до рідної культури та запобігання 
втрати національної самоідентичності.  

Як зазначає Юрій Гулянич “автори звертаються до фольк-
лору не на емоційному рівні, а з позиції раціоналізму”1. Чому? 
Глобальні реалії сьогодення – наднаціональний віртуальний 
простір, потужні інформаційні потоки, тотальна технізація 
та комп’ютеризація, змінюючи людську життєдіяльність, не 
здатні замінити визначальний вплив мистецтва на зароджен-
ня особистості дитини, становлення її індивідуальності, розви-
ток сприйнятливості, почуттів, обдарованості, мистецьких зді-
бностей тощо. Далі автор продовжує, що “саме у зверненні до 
фольклору автори вбачають вирішення тих питань та завдань, 
які для них є першорядними, а саме дають можливість отри-
мати контакт між власною позицією та середовищем, до яко-
го звернене авторське висловлювання. Не менш важливим, на 
думку авторів, є дидактичний характер інформації, що завжди 
містить у собі фольклорне джерело. Тому творче осмислення й 
оперування фольклорною сферою вирішує етико-освітні та ін-
формаційно-історичні завдання, які він ставить перед собою”2 . 

Аналізуючи пісенно-хорову творчість авторів Львівщини, 
важко дати однозначне визначення пріоритетності впливу: чи 
фольклор стримує творчі пошуки композиторів, чи творчість 
підштовхує їх до глибшого проникнення в народне мистецтво. 
1 Гулянич Ю. Композитор Богдан Котюк. Грані творчої особистості / за наук. 

ред. канд. мистецтвознавства, проф.. Т. М. Барана. Львів: ТзОВ “ВФ «Афіша»”, 
2008. С. 65.

2 Там само. С. 65.
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Зв’язок з фольклором реалізується багатоканально: від “акаде-
мізування” фольклорної музики, що, зазвичай, суттєво змінює 
первинне джерело, до ‘відкриття’ автентичної музики компози-
тором, використання окремих елементів народної музики: інто-
нації, манери виконання, інструментарію тощо та проникнення 
в систему мислення народної музики. Автор щоразу, у кожному 
окремому випадку знаходить той шлях, який відповідає його 
задуму та подальшій меті та функціонуванню твору. Чи завж-
ди автор обирає правильний шлях? Чи не шкодить, наприклад, 
тенденція спрощення матеріалу фольклорного джерела у про-
цесі аранжування на багатство народної пісні у її автентичній 
версії? Часто переслідуючи дидактичну мету, зваживши різні 
“за” і “проти”, автор свідомо іде шляхом максимального спро-
щення первинного матеріалу, апелюючи до можливостей ди-
тини, яка виконавши твір, відкриває для себе новий світ твор-
чості і часто природно зацікавлюється фольклорно-музичним 
текстом та усіма її контекстами. 

Ідея вивчення пісенного фольклору серед дітей та юнацтва 
з дидактичною метою не є новою. Вона ґрунтується, зокрема, 
на педагогічних засадах Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича 
та системі Карла Орфа і Золтана Кодая. Історичний розвиток 
української культури зумовив актуальність такої тенденції і на-
далі. Ініціативу залучення автентичного пісенного репертуару 
до своїх авторських композицій для дитячої творчості підхопи-
ли автори у різних регіонах України, активно розвивають її й 
представники Львівщини. Протягом своєї тривалої творчої та 
педагогічної діяльності такі митці та педагоги, як Юрій Антків, 
Богдан Котюк, Наталія Манько, Наталія Козяр та інші на прак-
тиці втілюють у життя принципи виховання дітей через фольк-
лор на базі загальноосвітніх шкіл, вокальних гуртків, хорових 
колективів Львівщини. Результатом плідної співпраці авторів 
з дитячими колективами різного типу стала поява низки пісен-
но-хорових композицій у жанрі обробки народної пісні. 

Доробок Юрія Антківа як композитора, диригента, педа-
гога, музично-громадського діяча є своєрідним дзеркалом, що 
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відображає загальні процеси та закономірності розвитку су-
часного українського пісенно-хорового мистецтва для дітей. 
Хорові твори композитора є постійними репертуарними скла-
довими в сучасній виконавській практиці дитячих колективів 
та концертному житті м. Львова. Всі твори цього автора мають 
фольклорну основу та водночас є результатом авторського пе-
реосмислення першоджерела. Це сприяло різного типу опрацю-
вання народної пісні, як, наприклад, перекладення, аранжуван-
ня та обробка народної пісні. 

У процесі трансформування музичного фольклору автор 
користується методом стилізації, за якого основна музична 
тема зберігає свої вихідні параметри, при цьому зазнають ва-
ріаційного розвитку її гармонічна, фактурна та тембральна 
складові (“Ішов Журило”, “Котилися бочівки”, “Шум”, “На попо-
вім оболоню”, “Задзвеніли стодоли” та ін.). Саме так у хорових 
творах для дітей Ю. Антків втілює досить розмаїту образність, 
яка досягається різними інтонаційно-виразовими засобами: 
метрична свобода; мінорний лад з натуральним різновидом; 
наспівна мелодика, яка будується у межах квінти з частими роз-
співами та повторами; єдність мовної і музичної інтонацій, що 
опираються на такі фізичні властивості звука, як тембр, висота, 
гучність, тривалість, артикуляція та інше. 

Трансформація народнопісенної основи яскраво втілю-
ються у композиціях автора, що увійшли до збірників “Хорове 
сольфеджіо”1, “Колядки та щедрівки” – “Новая радість”, “По горі, 
горі пави ходили”, “Ой на горі жито”, “Шум”, “Дощик” та інші. При 
цьому творче прочитання автором музичного першоджерела 
не порушує його внутрішню структуру.

Пісенно-хоровим творам Ю. Антківа характерне поєднан-
ня строгих класичних форм та яскравої витонченості музич-
ної мови. Композитор у процесі створення репертуару для 
дітей керувався принципами доступності, художньої цінності 
твору, простоти й чіткості композиції. Тому автор спрямовує 

1 Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо [Ноти]. Львів : СП “БаК”, 1997. 124 с.



37

Ðîçë³ë ²
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÕÎÐÎÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÏÅÐÑÎÍÀË²ßÕ

свою увагу на інтонаційний та фактурний виклад музичного 
матеріалу. Наприклад, у творах “Ой на горі сидить зайчик”, 
“Женчичок-бренчичок”, “На поповім оболоню” фактура викла-
ду хорових партій – варіантна. Це визначається ритмічно та ін-
тервально; у творах переважає унісон, а також такі інтерваль-
ні співвідношення, як терція та секста; основними ритмічни-
ми тривалостями є восьмі та шістнадцяті. Мелодія у творах 
побудована у низхідному (гамоподібному) та висхідному (по 
мажорному тризвуку) русі або ж її рух визначається тетрахор-
дами. 

У переважній більшості обробок українських народних пі-
сень композитор ґрунтується на мелодико-інтонаційній основі 
української народної пісні, куплетній будові твору, застосовує 
композиційний, ладо-тональний та фактурний прийоми роз-
витку (опора на мажорно-мінорній системі, гомофонно-гармо-
нічній фактурі з акордикою терцевого типу, варіаційному роз-
витку тематизму, тембровій драматургії). Ці характеристики 
притаманні таким творам, як “Дощик”, “Вийшли в поле косарі”, 
“Ой, ясно, ясно”, “А наша їмость не пишна”, “А вже сонце захо-
дить” та ін. Однією з важливих ознак побудови твору у творчос-
ті Ю. Анткова є фактурне та темброво-динамічне розростання 
фольклорно-тематичної основи – від унісону до повнозвучного 
хору.

Істотним виконавським аспектом втілення задуму автора 
варто також вважати рівень і тип дитячих колективів, з якими 
безпосередньо працював автор, які є академічними, а не фольк-
лорними. Саме тому їхня діяльність не спрямована на збере-
ження автентичної манери звучання та відтворення усієї жан-
рової палітри музичного фольклору. Проте сучасне мистецьке 
втілення колективами пісенно-хорових зразків традиційної му-
зичної культури, в основі яких не лише авторські інтерпретації, 
але й новаторські форми сценічного втілення (застосування 
елементів хореографії та Body Percussion, використання шумо-
вих інструментів та ін.) трансформують народнопісенну вико-
навську парадигму. 
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Доцільно також зазначити про вагомий внесок Юрія 
Анткова у розвиток педагогічної та аналітичної складової пі-
сенно-хорового дитячого музикування – це видання таких 
дидактичних збірників, як “Хорове сольфеджіо”1, “Триголосе 
сольфеджіо”, та єдиного в Україні збірника “Сольфеджіо на ос-
нові українських народних пісень” для дітей2. Ці видання ав-
тор підготував у співпраці зі своєю дружиною музикознавцем 
Маргаритою Антків.

Мирон Дацко у своїх пісенно-хорових творах для дітей та-
кож користується таким методом, як обробка народної пісні. 
Його композиції представлені шістьма обробками українських 
народних пісень (“Грай, жучку, грай”, “Летіла зозуля”, “Ой в розі, 
розі”, “Пироги”, “Місяць на небі”, “Ой за горою”) та одним оригі-
нальним твором на слова народної щедрівки (“Щедрівка”)3. За 
тематикою твори, які бере за основу для своїх композицій ав-
тор, належать до обрядових та побутових пісень. Для М. Дацка 
в обробках народних пісень характерне поєднання виразових 
засобів академічної хорової музики, цитування та стилізації 
фольклорного матеріалу, що безпосередньо впливають і на ви-
конавську інтерпретацію. Проте, це не нівелює значне оволо-
діння автором стильової різноманітності музичного фолькло-
ру та яскравої його подачі через переосмислення і видозміни 
музичних образів шляхом авторської інтерпретації. 

Наприклад, твір “Щедрівка” М. Дацка, написаний для дитя-
чого чотириголосного хору a cappella з ритмічним супроводом 
(бубен або плескання в долоні). Доступна для дитячого сприй-
няття жанрова композиція стала прикладом стилізації тонкого 
втілення у хоровому викладі фольклорного зразка. Автор надає 
велику увагу ладогармонічній та метро-ритмічній інтерпре-
тації мелодії; велике значення у творі має перемінний розмір. 

1 Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо [Ноти]. Львів : СП “БаК”, 1997. 124 с.
2 Антків Ю. Сольфеджіо. Одноголосся. На основі української народної пісні 

[Ноти] : навч. посібник для студ. вищих муз. навч. закл., муз. уч.  та учнів 
старш. кл. муз. шкіл. Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2014. 124 с.

3 Дацко М. твори для дитячого хору [Ноти]. Львів, 1996. 57 с.
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Інтонації народної пісні взаємодіють у творі зі сонористични-
ми комплексами (кластерами, вигуками та мовленням). Окрім 
цього, автор вдається до накладання та одночасного звучання 
мелодичних ліній та рецитації вербального тексту виконавця-
ми різних вокальних партій.

Загалом пісенно-хорові композиції М. Дацка за своєю будо-
вою, композиційними принципами, темпом, характером, колом 
образів, фактурою, виразовими засобами та виконавськими зав-
даннями нагадують музично-сценічні дійства. Такий факт спо-
нукає активізацію виконавського процесу, що зумовлює хорові 
колективи брати участь у фестивалях, конкурсах, театралізова-
них святах, виступах на концертній естраді. Адже в умовах ви-
дозміни та великою мірою поступового згасання традиційної 
культури, дитячі хорові колективи, хоч і не зберігаючи автен-
тичне звучання, відроджують інтерес до музичного фольклору.

В якості трансформацій фольклорного матеріалу автор 
застосовує формотворчий компонент – репризність повного 
куплету з певними фактурними ускладненнями. Наприклад, у 
творі “Грай, жучку, грай”: перший куплет написаний у двоголос-
ному викладі, а далі його повторення – в чотириголосному; та-
кий самий принцип застосовано до третього куплету. Принцип 
ускладнення фактури (від двоголосся до чотириголосся), то-
нальні зміни (тональності першого ступеня спорідненості), 
широкий спектр темпових, агогічних та динамічних відтінків, 
яскрава мелодика, широкий діапазон (сі малої октави – соль 
другої), часткові та загальні кульмінації свідчать про яскра-
вий індивідуальний стиль композитора та володіння автором 
професійних прийомів творення пісенно-хорових творів для 
дітей. В обробках “Летіла зозуля”, “Місяць на небі”, “Пироги” ав-
тор майстерно поєднує різні прийоми народної підголоскової 
поліфонії та класичної гармонічної фактури, різні прийоми во-
кально-хорової техніки, зіставлення темпів та динаміки. В ре-
зультаті цього твори можуть звучати безперервно, а поступове 
ускладнення фактури (від одноголосся до триголосся) сприй-
мається природно. Динамічний план обробок народних пісень 
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є досить традиційним: крайні частини (переважно 1, 2, 5 купле-
ти) проводяться на загальному тихому звучанні, середина (3, 
4 куплети) має поступове наростання звучності до кульмінаці-
йної вершини на динаміці forte. Розгорнутий інструментальний 
супровід цих творів, зіставлення соло та хору, вигуки та засто-
сування різних штрихів робить хорові композиції перлинами 
пісенно-хорової творчості композитора. Обробки мають широкі 
можливості адаптації та модифікації щодо виконання, не пору-
шуючи загальних композиційних особливостей твору.

Обробки українських народних творів Романа Цися мають 
яскраве регіональне забарвлення. У цих композиціях автор 
апелює до фольклору конкретного регіону, як-от Буковини 
чи Галичини, та передає типові ладові та інтонаційні зворо-
ти, що притаманні першоджерелам. Характерним прикладом 
є такі пісенно-хорові твори, як: “Львівська полька”, “Пироги”, 
“Буковинська полька”, “Місяць ясний”1, “Коломийка”2. Твори на-
писані переважно для дитячого хору Жовківської школи мис-
тецтв (керівник М. Цись) та молодшої групи Львівської держав-
ної академічної чоловічої хорової капели “Дударик” (керівник 
Д. Кацал), з якими тісно співпрацював автор. 

Роман Цись вдало розвиває жанр обробки української на-
родної пісні, використовує музичний фольклор як джерело для 
творчості, застосовує народні мелодії, лади, ритмічні побудови 
та інструменти (в якості акомпануючого елементу). Автор ува-
жає, що відтворення національних образів буде виразнішим, 
якщо виконавець використовує широкий діапазон музично-ви-
разових засобів як фольклору, так і академічної хорової музики. 
Не менш важливим для автора є доступність викладу музично-
го матеріалу та урахування вокальних можливостей дітей. 

В основі творів Р. Цися є куплетні або куплетно-варіаційні 
форми, а також поступове ускладнення фактури від дво- до три-
1 Цись Р. Україно, квітка моя. Пісні для дітей та юнацтва [Ноти]. Львів : Лі-

га-Прес, 2007. 64 с.
2 Дитячі голоси України. Збірка пісень на вірші Миколи Петренка [Ноти]. 

Львів : Ліга-Прес, 2001. 63 с.
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голосся, яку при потребі можна адаптувати до одно- та двого-
лосся. Гармонічне письмо Р. Цися у творах для дітей є класично-
го типу з опорою на основні тризвуки ладу. Фактура гомофон-
но-гармонічна та акордова. Динамічний план творів зазвичай 
зумовлений текстами пісень. Свої твори автор часто створює в 
дусі українських танців (переважно польки та коломийки), які 
своєю жвавістю ритміки і штрихів вводять дітей в нове коло 
образів та настроїв. Фортепіанний супровід, який виконує до-
поміжну та підтримуючу роль, є фігураційно та ритмічно різно-
манітним, створює танцювальний характер. Хоч акомпанемент 
і збагачує композицію тембрально, проте досить цікаво твори 
звучать і a cappella. 

Виконавська інтерпретація обробок українських народних 
пісень Р. Цися має широкі можливості, адже твори однаково доб-
ре звучать у вокально-хореографічних композиціях та хорових 
концертах.

Обробки українських народних пісень Володимира Па-
венського тематично розділені, це обрядові пісні (колядки та 
щедрівки: “Весела подія”, “В Вифлеємі чудо-диво”, “Щедрик”, 
“Козацька щедрівка” та інші написані для фестивалю “Велика 
коляда” та входили в його обов’язкову програму); побутові піс-
ні “Ти до мене не ходи”, “Закувала зозуленька”1. Усі компози-
ції передбачають високий рівень виконавського втілення, що 
одразу можна помітити при розборі партитури, та вимагають 
від виконавців фахової музичної підготовки.

Композитор робить акцент на сприйнятті музики через гар-
монію та фактуру, тому не обмежується лише чотирма голоса-
ми, навіть якщо це музика для дітей. Автор наголошує на вико-
нанні творів в оригінальній версії, без спрощень чи адаптувань, 
оскільки це може стати згубним для композиції в цілому та її 
драматургії. Музика В. Павенського ґрунтується на стилізації 
народних розспівів у поєднанні зі сучасною композиторською 

1 Павенський В. Хорові твори для дітей [Ноти] / упоряд. А. Славич. Дрогобич, 
2007. 86 с.
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технікою. Варто зазначити, що твори композитора є цікавими 
та приємними для сприйняття слухачем, проте важкими для 
вивчення та виконання. Трансформація фольклорного матеріа-
лу в обробках цього композитора відбувається за рахунок пе-
реосмислення гармонічної сфери: виникають нові можливості 
тональної системи, контрастне співіснування прозорої діато-
ніки та “згущеного” хроматизованого полотна, дисонантність 
музичної тканини. При цьому музична партитура є напрочуд 
світлою та має багато мажорних співзвуч, що найбільше харак-
теризує музичну мову композитора. Значних змін зазнає му-
зична форма, для якої найбільш характерним стає наскрізний 
розвиток тематизму.

Показовим для дитячої творчості автора є обробка тво-
ру “Щедрик”, що завдяки своїй надзвичайній популярності 
зазнав численних інтерпретацій і перетворень. Для обробки 
В. Павенського притаманний наскрізний розвиток компози-
ції та розкриття ладо-тональної основи автентичної пісенної 
мелодії. Щедрівка написана у простій двочастинній формі для 
чотириголосного хору (має дівізі, що робить його шестиголос-
ним) a cappella. У творі використано мішаний (гомофонно-гар-
монічний, акордовий та поліфонічний) тип фактури. Тему до-
ручено кожному голосу поперемінно, як це є у відомій обробці 
М. Леонтовича. Однак новий музичний образ автор передає зо-
крема за допомогою темпу (Allegretto – Sostenuto) та прийомів 
вокально-хорової техніки: mormorando та sussurro (пошепки). 
Це зумовлює інструментальне трактування хорової фактури, а 
поступове зростання динаміки, агогічні відтінки, зміна вокаль-
ного штриха (акцентований перший звук короткого мотиву з 
подальшим закінченням на legato) урізноманітнює викори-
стання акордів у широкому розташуванні в кульмінаційних мо-
ментах. 

Авторським здобутком В. Павенського є трансформація 
народної пісні “Ти до мене не ходи”. На видозміну першодже-
рела вплинули оригінальна авторська гармонізація мелодії, 
метро-ритміка, динаміка та інші засоби музичної виразності, 
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як зокрема виконання твору a cappella. Варто особливо відзна-
чити, що мелодична лінія оригінальної пісні ускладнюється 
композитором, у ній найбільше превалює речитативне нача-
ло, в якому текст скоріше промовляється, ніж вокалізується. 
Форма твору наскрізна; темп помірний (Andante, Sostenuto); 
перемінний розмір (4⁄4, 2⁄4); характер – жартівливий. У творі 
є вступ, мелодія якого є авторською темою, що поступово стає 
самостійним елементом композиції. Інтонація цього вступ-
ного розділу насичена хроматизмом. Ще однією особливістю 
є те, що в хорових партіях цього твору наявні затактові фра-
зи, що утворює діалог між голосами. Фраза “ти до мене, ти до 
мене не ходи” повторюється на початку кожного куплету, як 
вставка, доповнення або логічне обʼєднання епізодів та пода-
ється по-різному щодо динаміки, ритміки, фактури, ладо-то-
нальності та темпу. Засоби артикуляції вокального тексту 
характеризуються трьома видами штрихів: акценти та tenuto 
підкреслюють четвертні ноти (вступ, цифри 12–17); вісімки 
виконуються staccato; мелодизовані низхідні рухи та довгі 
тривалості – legato. Загальний динамічний та темповий план 
твору дуже різноманітний та залежить від тональних змін і 
фактурного викладу.

Твори В. Павенського є яскравими зразками наскрізного 
розвитку тематичного матеріалу, виконуючи їх варто робити 
акцент на розкритті сюжетної лінії кожного куплету. В цьому 
допоможуть детальні авторські позначення динамічних та аго-
гічних відтінків. 

Яскраво репрезентує своєрідний та неповторний стиль ви-
конавської традиції галицького музичного фольклору Наталія 
Манько. Авторка обробок українських народних пісень для 
дітей є педагогом – організатором та керівником Зразкового 
дитячо-юнацького хору “Радуниця”. Основною складовою 
у її музично-педагогічній діяльності є музичний фольклор 
Львівщини. Метою навчально-виконавської практики з дітьми 
є плекання традиції народного музичного мистецтва та дитя-
чого хорового виконавства. 
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У репертуарному збірнику цієї авторки та педагога 
“Збірник хорових творів для дитячого хору”1 містяться дитя-
чі народні поспівки (про тварин: “Жаби”, “Пчілка”, “Танцювала 
риба з раком”), колискові (“Повішу я колисочку”, “Ой у ліску на 
горішку”, “Зірки мигтять”), обробки українських дитячих пісень 
(“Пасеться коник”, “Віночок веснянок”, “Дрімля”, “Ой, дана, дана” 
та інші) для дітей від 5 років. Важливу роль у розкритті обра-
зу кожної хорової композиції відіграють речитативно-декла-
маційний вид мелодії, темброві барви, регістрові співставлен-
ня та ритм. Характерним композиторським методом у процесі 
трансформування музичного фольклору є стилізація. Авторка 
використовує цей метод, проте застосовує лише вибрані еле-
менти певного першоджерела, а саме – інтонацію та тембр. 
Вибрані фольклорні елементи простежуються в інтонаційних 
зворотах (“Ой ти, жайворонку”, “Ой щіт, щіт”), технічно-вико-
навських прийомах (“Жаби”, “Колядники” та ін.), штриховій тех-
ніці (“Одна ніжка тупоче”, “По горі, горі”, “Повішу я колисочку”, 
“Зірки мигтять” та ін.). Музичний матеріал переважної більшо-
сті композицій у викладі а cappella вибудуваний за принципом 
ускладнення (від унісону до двоголосся з елементами триголо-
сся, а також у формі канону). Проте в творах “Ой у ліску на го-
рішку” та “Віночок веснянок” використовується елемент гри та 
музичні інструменти (сопілка, флейта). 

Диригентська та педагогічна діяльність Н. Манько має свої 
унікальні стильові особливості. Як зазначає авторка, “фольклор 
вчить дитину мислити і фантазувати”. Тому в своїй творчій ді-
яльності Н. Манько найбільше звертається до різновидів дитя-
чого фольклору – утішок (“Одна ніжка тупоче”, “Бузьок-чапля”, 
“Ластівки” та ін.), забавлянок (“Дрібушечки”, “Жаби”, “Ой летів 
жук”, “Качка йде” та ін.), колискових (“Повішу я колисочку”), пі-
сень на жартівливі теми (“Танцювала риба з раком”), а також 
обрядових творів: колядок (“Весела на світі нині новина”, “Ой 
1 Манько Н. Методичний збірник хорових творів для дитячого хору з репер-

туару хору “Радуниця”. [Ноти] / автор обр.та упоряд. Н. Манько. Львів : Те-
Рус, 2012. 64 с.
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підемо, пане-брате” та ін.), щедрівок (“Ой дай, дана, межи ту-
деньками”, “Люляй, люляй лелія” та ін.), веснянок. На цих жан-
рових різновидах Н. Манько формує естетичні смаки дитини. 
Завдяки використанню різножанрових фольклорних текстів 
авторка активно розвиває у дітей мовлення, поповнює слов-
никовий запас, розвиває музичні здібності та виховує повагу і 
любов до рідної мови та музичної культури. 

Багатогранна інтонаційність української пісні спрямувала 
авторку до вибору відповідних підходів у виконавській інтер-
претації. Особливого значення Н. Манько надає тембральній 
драматургії кожного твору, що передбачає індивідуалізацію 
вокального тембру дитини як унікальної музичної барви. Для 
виконання творів Н. Манько притаманні такі інтерпретаційні 
особливості: 1) застосування ґлісандо та різноманітних видів 
мелізматики (форшлаги, трелі), що органічно вплетені у ме-
лодичну лінію вокальної партії або ж інструментального су-
проводу, який можуть виконати діти (“Віночок веснянок”, “Ой 
у ліску на горішку” та інші); 2) особливе ставлення до темб-
рально-колористичного забарвлення, яке має важливе драма-
тургічне навантаження у межах фольклорної традиції (“Ой щіт, 
щіт”, “Жаби”, “Дрібушечки”, “Пчілка”, “Ой ти жайворонку” та ін.). 
Засобами виконавської інтерпретації у творах авторки також є 
різні типи вокалізації, як, наприклад, звуконаслідування пта-
хів. Трансформації зазнає і спосіб подачі музичного матеріалу 
народно-музичного твору, який в обробках Н. Манько передба-
чає виконання “на опорі”, з високою позицією піднебіння. 

Спільним для вищезгаданих авторів Львівщини є те, що, 
працюючи з дитячими колективами, вони намагаються про-
никнути у світ дитячих ідеалів. Як відомо, нині формування 
музичних смаків молодого покоління пов’язане, перш за все, з 
впливом телебачення, сучасного буму аудіо- та відеопродукції. 
Відірваність від актуального музичного середовища та ігно-
рування у популярних музичних творах смаків та ідеалів юно-
го покоління композитори та аранжувальники намагаються 
компенсувати власними творами, в яких тип висловлювання 
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та тематика перегукуються з естрадно-роковою чи фольклор-
но-джазовою стилістикою. Дидактичний характер таких творів 
покликаний своїми мистецькими якостями протистояти низь-
копробним шаблонам, до яких часто звертаються діти. Високий 
професіоналізм авторів та вдало підібрані художні образи дитя-
чих пісенно-хорових творів покликані протидіяти агресивному 
засиллю кічу. Основним завданням митці-педагоги Львівщини 
бачать у формуванні в дітей розуміння справжніх художніх яко-
стей твору і звернення до фольклорних текстів та контекстів у 
цьому процесі відіграє одну з найважливіших ролей. 

Згадувані вище композитори створюють цілісну систему 
засобів музичної виразності у взаємодії компонентів “традицій-
ного” та “сучасного” музичного мислення. Найтиповішими спо-
собами синтезувати ці два музично-культурні полюси у процесі 
обробок народнопісенного матеріалу є збереження оригіналь-
ної мелодії та поетичного тексту, але при цьому автори засто-
совують ладо-тональні зміни, темпові контрасти, в акомпане-
менті до вокальної партії використовують різні види фактури 
та різноманітні ритмічні фігурації. Для втілення своїх творчих 
пошуків у сфері поєднання двох систем педагоги-композитори 
запроваджують нові методики вивчення та навчання дітей з 
урахуванням особливостей двох сфер музикування. Показовим 
прикладом у цьому напрямі є, зокрема, діяльність Б. Котюка, 
який є автором концепції музичного виховання. Більше того, 
окрім практичної імплементації музично-педагогічних напра-
цювань з метою репертуарного збагачення дитячих колекти-
вів, зокрема, обробками народних пісень, деякі автори й науко-
во осмислюють свої творчі та педагогічні знахідки у контексті 
розвитку мистецького сьогодення України. Це особливо харак-
терно для Юрія Анткова, який є автором низки наукових статей 
та методично-дидактичних посібників. 

Підсумовуючи огляд деяких виявів авторської творчості у 
напрямку синтезу усної та писемної музичної творчості, варто 
зазначити, що в кожному своєму зверненні до дитячої аудиторії 
через музично-пісенний репертуар, через його опрацювання та 
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концертне виконання, автори-педагоги наголошують на цінно-
сті та невмирущості фольклорних традицій музичного мисте-
цтва, що і надалі, у сучасну добу є одним із найперспективніших 
та найактуальніших способів виховання та навчання дітей та 
юнацтва.
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В історії розвитку української музичної культури впродовж 
століть визначними носіями високої української духов-
ності та культурної ідентичності стали не тільки окремі 

особистості, видатні композитори, хорові диригенти та вико-
навці, але й цілі родинні династії, які, незважаючи на різні по-
літичні та соціальні обставини, усі свої життєві сили, талант та 
професійні вміння спрямовували на культурно-громадську та 
мистецьку діяльність. 

Саме такою є і родина Ставничих, яка залишила поміт-
ний слід у розвитку української хорової культури ХХ століт-
тя. Основоположником мистецької родини став Роман-Євген 
Ставничий – адвокат, поручник Української Галицької армії, ди-
ригент, член товариства “Просвіта” та “Рідна Школа”.

Ставничий Роман-Євген народився 15.05.1889 року в селі 
Куропатники Бережанського повіту на Тернопільщині. Батько 
його, Омелян, був громадським та просвітницьким активістом, 
директором школи в селі Потутори, що розміщувалося поблизу 
Бережан. 

Освіту Р. Ставничий здобував у Бережанській гімназії. 
Вже в гімназійні роки у молодого хлопця виявився чималий 
талант до музики. Батько не поділяв такого захоплення. Він 
прагнув, щоб його син здобув необхідну професію, адже, в 
той час займатися музикою було безперспективною спра-
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вою. Незважаючи на заборони батька, протягом усього жит-
тя Р. Ставничий не розлучався з улюбленим захопленням, мав 
прекрасний голос, навчався грі на різних музичних інструмен-
тах, зокрема скрипці, мандоліні, віолончелі та гітарі. За час 
навчання у гімназії він був учасником гімназійного оркестру, 
яким керував його вчитель музики, і де він виконував партію 
скрипки. Роман створив мандоліновий оркестр з учнів гімназії 
та став його диригентом. З цим оркестром молодий провідник 
колективу об’їхав майже всі села повіту. В цей же час його при-
значають керівником хору та оркестру просвітянської читаль-
ні “Надія”, що в Бережанах. 

Роман Ставничий був добре знайомий з композитором 
Денисом Січинським, який у той час проживав у селі Лапшині 
коло Бережан. Композитор подарував юнакові свій “Альбом пі-
сень” із дарчим написом, який став знаковим і цінним для мо-
лодого юнака. 

Після закінчення Бережанської гімназії, майбутній дири-
гент вивчав право у Львівському університеті та паралельно 
починав вчитися у Вищому Музичному інституті ім. М. Лисенка. 
Пісня та мандоліна стали вірними супутниками Романа і в сту-
дентські роки під час студентських зібрань. Навчання тоді у 
більшості Львівських навчальних закладах велося польською 
мовою. Тому багато українських студентів висловлювали своє 
незадоволення таким становищем, вимагали проведення за-
нять рідною мовою, що призводило до студентських страйку-
вань. Усі, хто брав участь у страйкуваннях, були виключені з уні-
верситету, а потім перебували в тюрмі й на лаві обвинувачених 
під час студентського процесу “101”1. Багато студентів продов-
жували здобувати освіту в інших навчальних закладах. Роману 
Ставничому довелося продовжувати навчання у Чернівецькому 
університеті.

Трагічні події Першої світової війни завадили йому завер-
шити навчання й отримати освіту по праву. Ставничий був 

1 Бемко Володимир. Свобода. 1950. № 187.
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призваний на військову службу до оркестру, який базувався 
в Перемишлі. Зустріч зі своїм старим товаришем з Бережан – 
Кордубою, що працював військовим суддею, стала переломною 
в долі Романа. Його відкликають із служби в оркестрі і, за сприя-
нням Кордуби, призначають на службу до військового суду, де 
він отримав звання офіцера. 

У 1918 році в часі утворення ЗУНР Роман Ставничий пере-
ходить до Галицької армії, де продовжує працювати у військо-
вому суді. В Перемишлі він зустрів свою давню знайому Марію, 
дочку відомого адвоката, громадського діяча і письменника 
з Бережан, а пізніше Коломиї – Андрія Чайковського. Молоді 
люди одружилися і Роман продовжив свою юридичну практику 
і залишився служити офіцером суду Галицької армії.

Однак Українська армія УНР під натиском військ більшо-
виків перейшла за Збруч і зосередилася головно у Польщі та 
Румунії. Внаслідок падіння влади ЗУНР та вимушеного відсту-
пу Галицької армії, Галичина опинилася під окупацією Польщі. 
Після роззброєння 3-ї бригади поляками у квітні 1920 pоку ра-
зом з десятками полонених Р. Ставничий потрапив у табір для 
інтернованих у Тухолі (Польща). Незважаючи на всі нестатки 
та негаразди, у всіх таборах для інтернованих у трьох країнах 
проводилася культурно-освітня робота. Вона була інтенсивною 
та багатогранною, допомагала інтернованим перебороти труд-
нощі початкового періоду їхньої еміграції1. Любов до музики й 
української пісні допомогли Роману та сотням інших військово-
полонених коротати важкі дні ув’язнення в Тухолі. Ставничий у 
таборі організував хор та невеликий оркестр, який часто висту-
пав перед військовополоненими та населенням міста. В репер-
туарі цього колективу були переважно українські народні пісні, 
твори М. Лисенка, С. Воробкевича. Виконання творів, привер-
тало увагу і поляків, які часто слухали імпровізовані репетиції 
колективу.

1 Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросто-
рі ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 192.
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Повернувшись із полону на початку 1921 pоку, Р. Ставничий 
переїхав разом із сім’єю до Коломиї та працював спочатку по-
мічником адвоката в канцелярії доктора А. Чайковського, а з 
1935 до 1939 pоків, після смерті А. Чайковського, очолював цю 
канцелярію. 

Коломия кінця ХІХ – початку ХХ століть була висококуль-
турним містом, де розвивалася освіта, працювали гімназії та 
промислові школи, вирувало музичне та театральне життя. 
Р. Ставничий відразу поринув у вир культурно-мистецьких по-
дій та відновив діяльність добре знаного в Коломиї хору това-
риства “Боян”, заснованого ще Д. Січинським і став його дири-
гентом. Він зумів своєю харизмою та вмінням музиканта запа-
лити людей до хорового мистецтва.

Діяльність мистецького осередку музичного-хорового 
товариства “Боян” у Коломиї того часу охоплювала різні на-
прями. Незважаючи на постійні утиски польської влади, його 
члени вели інтенсивну роботу в сфері музичної освіти, про-
паганди української музики, знайомили громадськість міста 
зі світовими шедеврами музичного мистецтва, залучали до 
хорового співу широкі верстви населення, організовували 
хори в селах Коломийщини, проводили різноманітні благо-
дійні заходи, влаштовували ювілейні концерти, присвячені 
діяльності провідних діячів українського мистецтва й літе-
ратури1. 

Шевченківські концерти займали важливе місце у твор-
чій та мистецькій спадщині хорового колективу товариства. 
Програму складали твори великої форми: кантати М. Лисенка 
“Б’ють пороги”, “Радуйся ниво неполитая”, С. Людкевича 
“Кавказ”, Г. Топольницького “Хустина”, К. Стеценка “Шевченкові” 
та інші твори, такі як: А. Вахнянина “У перетику ходила”, 
М. Гайворонського “Ой у саду, саду”, що свідчить про високий 
виконавський рівень колективу.
1 Толошняк Н. Роман Ставничий – провідний диригент музично-хорового 

товариства “Коломийський Боян”. Вісник Прикарпатського університету. 
Мистецтвознавство. Випуск ІІІ. Івано-Франківськ : Плай, 2001. С. 185.
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Практикувалися також виступи хору на концертах у міс-
цевій церкві: “Концерт Псальмів Бортнянського в «Страсний 
Тиждень», слухали маси громадськості Коломиї без огляду на ре-
лігійні і національні різниці”1.

Особливої вагомості та популярності набули виступи неве-
ликих гуртів “Коломийського Бояну”, так званих “дванадцяток” 
і “шістнадцяток”, які численно і успішно гастролювали по мі-
стах і селах Покуття2. 

На пошану пам’яті першому організатору “Коломийського 
Бояна” Дениса Січинського 6 листопада 1927 року в Коломиї 
був організований концерт. У виконанні хору та створеного ор-
кестру прозвучали твори композитора “Дніпро реве”, пролог до 
опери “Роксоляна”, “Непереглядною юрбою”, “Даремне, пісне” 
під орудою Романа Ставничого3.

У 1935 році “Коломийський Боян” (1895–1935) урочисто 
відзначав своє 40-ліття заснування співацького товариства. 
В неділю 17 лютого відбувся великий ювілейний концерт за 
участю першого диригента хору о. Теодозія Курп’яка, симфо-
нічного оркестру філії Музичного інституту ім. М. Лисенка в 
Коломиї та “Станіславівського Бояна” і чоловічого хору “Думка” 
зі Станіславова. У програмі концерту прозвучали: “Симфонія 
Д-dur” М. Вербицького за редакцією С. Людкевича (симфо-
нічний оркестр – диригент Р. Рубінгер), “Вулиця” Ф. Колесси 
(“Коломийський Боян”), “Сон” К. Стеценка, “Для всіх Ти мерт-
ва” Я. Степового (“Станіславівський Боян”), “З окрушків” 
О. Нижанківського, “Щедрівка” Ф. Колесси (“Думка”), музична 
картина “Титар” Б. Вахнянина (“Коломийський Боян” та симфо-
нічний оркестр). На завершення концерту піднесено прозвуча-

1 Бемко Володимир. Свобода. 1950. № 187
2 Зваричук Ж. Й. Музично-хорові товариства “Боян” та їх вплив на громад-

сько-просвітницьке життя Прикарпаття кінця ХІХ-початку ХХ ст. Вісник 
Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск ІІ. Івано-Фран-
ківськ : Плай, 2000. С. 58.

3 Черепанин М. Музична культура Галичини (друга половина XIX – перша по-
ловина XX століття) : монографія. Київ : Вежа, 1997. С. 195.
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ла кантата на мішаний хор та басове соло з фортепіано на чо-
тири руки Б. Кудрика на слова Т. Шевченка “Вибір гетьмана” у 
виконанні зведеного хору та симфонічного оркестру. Цей твір 
був спеціально написаний композитором і присвячений това-
риству “Коломийський Боян” до 40-літнього ювілею. Диригував 
Роман Ставничий1.

З ініціативи співацького товариства 22 січня 1937 року ор-
ганізовано “Свято пісні”, на якому хор (соліст Р. Гумілович) ви-
конував стрілецькі пісні у хоровій обробці відомих українських 
композиторів: “Ой, впав стрілець” М. Гайворонського, “Засумуй, 
трембіто” Н. Нижанківського, “Ой поля” В. Барвінського. Відгуки 
у тогочасній пресі свідчать про високу майстерність колективу, 
а диригент хору Р. Ставничий виважено підійшов до процесу ви-
конавства “з пієтизмом і з питомою собі дбайливістю та дав 
слухачам справжні хорові перлини”2.

У Різдвяний час “Коломийський Боян” часто організову-
вав вечори колядок і щедрівок, де звучали відомі колядки в 
обробці С. Людкевича (“Бог предвічний”, “Нова радість стала”, 
“Вся Вселенна веселиться”, “Радість нам ся явила”), К. Стеценка 
(“Нова радість стала”, “Іде звізда чудна”), Різдвяний псалом 
та щедрівку М. Лисенка, щедрівки в обробці К. Стеценка, 
П. Козицького та М. Леонтовича. 

За весь час перебування в Коломиї Роману Ставничому, 
паралельно з культурно-мистецькою діяльністю, вдається за-
вершити навчання з права в Перемишльській гімназії, успіш-
но скласти іспити та отримати дозвіл повної адвокатської 
практики. 

Окрім того, у Коломиї Р. Ставничий розпочав займатися ви-
кладацькою роботою. Він давав приватні уроки гри на скрип-
ці, оскільки, через відсутність навчальних музичних закладів 

1 Ч. В. (Людкевич С). Ювілейний концерт у 40-ліття “Коломийського Бояну”. 
Діло. 1935. Ч. 47; Черепанин М. Музична культура Галичини (друга поло-
вина XIX – перша половина XX століття) : монографія. Київ : Вежа, 1997. 
С. 196.

2 Діло. 1937. Ч. 30.
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практика приватного музичного навчання була досить поши-
реним явищем на Галичині. За ініціативою Романа Ставничого 
у Коломиї відкрили музичне товариство ім. М. Лисенка (на 
зразок Львівського) та першу музичну школу, а згодом – філію 
Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка, директором якого 
став його товариш Роман Рубінгер. Свою педагогічну діяльність 
Р. Ставничий продовжив у цьому закладі, а також став учителем 
у музичній школі при товаристві ім. М. Лисенка та викладав на 
щорічних зимових курсах для диригентів сільських хорів при 
читальнях “Просвіта”.

Роман Ставничий став ініціатором створення духового ор-
кестру при спортивному товаристві “Сокіл” та симфонічного 
оркестру при Товаристві ім. М. Лисенка. Він організував хор 
учителів шкіл Коломийського повіту “Взаємна поміч україн-
ського вчительства”, який зайняв перше місце на конкурсі у 
Львові 1933 pоку з нагоди річниці товариства. 

З приходом більшовиків у 1939 році, багато мистецьких 
установ припинили своє існування, було заборонено і функ-
ціонування українських товариств та організацій. Як і багато 
інших представників свідомої української інтелігенції, Роман 
Ставничий постійно перебував у полі зору HKBC. 

На початок Другої світової війни територія Покуття була 
окупована спочатку мадярськими, а потім німецькими вій-
ськами. У Коломию прийшла німецька влада, організувала 
губернаторство зі своїми губернаторами, якому стало підпо-
рядковуватися все місто. З приходом німецької влади занепа-
ло і культурно-мистецьке життя. У 1942 році хор товариства 
“Боян” спробував організувати в час Різдвяних свят масову 
коляду, але під час цієї акції було арештовано багато активних 
учасників хору та громадських діячів. Так хор “Коломийський 
Боян” припинив свою діяльність. Тільки щаслива доля вряту-
вала Р. Ставничого від арешту та заслання. Ця подія остаточно 
вплинула на його рішення про еміграцію разом із дружиною 
до Австрії, а згодом до Німеччини 1944 року. Опинилася ро-
дина в Баварії, де перебувала деякий час у таборі “Орлик” в 
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Берхтесгадені, звідки восени 1949 року переїхала до США і зу-
пинилася в місті Боффало1.

Перебуваючи на еміграції, Р. Ставничий не припинив своєї 
диригентської діяльності. Ще в Берхтесгадені він долучився до 
організації “Музичного Інституту”. У 1946 pоці було створене 
“Співоче товариство «Боян»”, хор якого брав участь у Службах 
Божих та різного роду імпрезах українських громад в Австрії 
та Німеччині. Роман Ставничий ґрунтовно працював над вибо-
ром репертуару церковної і світської програми, виступав із цим 
хором у німецьких католицьких костелах, де красою і мелодій-
ністю українського співу захоплював чужинців та прославляв 
українську культуру. I навіть на кораблі під час переїзду до США 
Р. Ставничий зумів організовати хор, з яким вивчав обробки 
українських пісень.

Приїхавши до міста Боффало, Р. Ставничий далі продов-
жував займатися виконавською та організаторською діяль-
ністю. Він став ініціатором організації тут філії “Музичного 
Інституту”, хору українців та церковного хору при церкві 
Святого Миколая. 

Помер талановитий митець та видатний громадський 
діяч 14 вересня 1959 року. Все своє життя Роман Ставничий 
був патріотом своєї землі, чужими для нього були релігійні чи 
територіальні суперечки, а головним його стимулом в житті 
слугувала любов до рідної України. Його творча діяльність 
була спрямована на організацію культурно-мистецьких та гро-
мадських акцій, як у часи перебування в Україні, так і за її ме-
жами. Надзвичайно великий внесок Р. Ставничого у розвиток 
професійної музичної освіти, адже він був одним із фундаторів 
Музичного товариства ім. М. Лисенка, першої музичної школи, 
філії Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка в Коломиї, 
а в роки еміграції – подібних інституцій у країнах зарубіж-
жя. З іменем Романа Ставничого тісно пов’язана найяскраві-
ша сторінка творчої біографії музично-хорового товариства 

1 Бемко Володимир. Свобода. 1950. № 187.
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“Коломийський Боян”, він став засновником і диригентом ба-
гатьох хорових колективів, через які пропагував українську 
народну пісню, українську та зарубіжну хорову музику серед 
широких кіл населення.

Продовжив справу батька його син – Ставничий Андрій 
Романович (1919–2013), відомий педагог, диригент, викладач та 
завідувач диригентсько-хорового відділу Івано-Франківського 
музичного училища ім. Д. Січинського (нині фаховий музичний 
коледж), організатор та керівник хорових колективів “Каменяр” 
та “Червона калина”, один із фундаторів хорової справи на 
Прикарпатті.

Народився Андрій Романович Ставничий у м. Коломиї. 
Свою освіту здобував у Коломийській гімназії та навчався од-
ночасно в Коломийській філії Львівського музичного інститу-
ту ім. М. Лисенка. З раннього віку проявилися музичні здібно-
сті юнака і любов до хорового мистецтва, які він перейняв від 
батька. Вже в гімназії Андрій організував та став керівником 
чоловічого хору “Шістнадцятка”. Це був перший досвід моло-
дого диригента.

Відтак, у 1940 році А. Р. Ставничий, щоб здобути професію, 
вступив навчатися до Львівського ветеринарного інституту. 
Проте і тут він не полишав своїх музичних захоплень – став 
помічником диригента студентського хору інституту. Його 
навчання перервала служба в армії, та за роки служби в Одесі 
Андрій організував хор. Свою трудову діяльність А. Ставничий 
продовжив у селі Іванівці, що на Коломийщині. Довший час він 
працював директором сільської школи, доклав багато зусиль 
для її відбудови та організації умов навчання.

У 1951 році, після закінчення Станіславського музичного 
училища, Андрій вступив на навчання до Львівської консервато-
рії по класу хорового диригування. Відома на Прикарпатті музи-
кознавець О. Турянська, писала, що “навчання у музичному учили-
щі у відомого на той час педагога, хормейстра Івана Даниловича 
Атамана та високий мистецький дух Львівської консервато-
рії, де викладали С. Людкевич, А. Кос-Анатольський, М. Колесса, 
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сформували професійні якості Ставничого Андрія Романовича”1.
Після закінчення консерваторії, Андрій Романович повер-

нувся на роботу до рідного училища викладачем диригуван-
ня, його призначають завідувачем диригентсько-хорового від-
ділу та керівником хорового класу. Він прагнув поповнювати 
репертуар студентського хору творами, які визначають висо-
ку виконавську культуру хорового співу. Вперше під орудою 
А. Р. Ставничого прозвучала кантата Д. Січинського на слова 
Т. Шевченка “Лічу в неволі”. В училищі постійно стали проводи-
тися концерти з нагоди вшанування Т. Г. Шевченка, святкуван-
ня ювілеїв Д. Січинського. Хоровий колектив музичного учи-
лища почали запрошувати до участі в міських урочистих кон-
цертах до відзначення роковин Тараса Шевченка та інших мис-
тецьких акціях. Андрій Романович став ініціатором здійснення 
постановки “Вечорниць” П. Ніщинсьного та “Назара Стодолі” 
Т. Шевченка. Навіть у часи радянського періоду, він знайомив 
студентів із творами, які були заборонені для виконання. У 
1965 році за підтримки директора училища С. М. Устяника та 
ідеї А. Р. Ставничого музичному училищу було присвоєно ім’я 
Дениса Січинського. 

За час своєї педагогічної діяльності А. Р. Ставничий вихо-
вав цілу плеяду відомих музикантів та диригентів. Його учня-
ми були: І. Прокоп, Л. Гривнак-Качмар, Н. Мельник, Я. Фабрика, 
П. Куфлюк, О. Олійник та багато інших2.

Вийшовши на пенсію у 1980 році, Андрій Романович про-
довжив займатися справою всього життя, керуючи просвітян-
ськими чоловічими хорами “Каменяр” та “Червона калина”. 
Після проголошення незалежності України, під час урочистого 
підняття жовто-синього прапора на ратуші в Івано-Франківську 
під диригуванням Маестро у виконанні хору “Каменяр” вперше 
прозвучав гімн “Ще не вмерла України” на слова П. Чубинського 
та музику М. Вербицького. 
1 Турянська О. М. Роки творення Високого музичного мистецтва. Івано-Фран-

ківськ : Нова Зоря, 2013. С. 148.
2 Там само. С. 149.
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Андрій Романович зібрав величезну нотну бібліотеку, ча-
стина якої перейшла йому ще від батька. Ці цінні нотні видання 
поповнюють бібліотеки музичного училища та музичної школи 
№ 1 Івано-Франківська.

Андрій Ставничий був неординарною особистістю, виріз-
нявся глибокою ерудицією та знаннями традицій хорового 
співу, скромністю, мистецькою неповторністю та впевненими 
національно-світоглядними поглядами. Проживши довге і ща-
сливе життя (94 роки), Андрій Романович завжди залишався 
великим патріотом України, даруючи свій досвід учням, дітям 
та внукам. Своєю творчою та педагогічною діяльністю, він 
зробив величезний внесок у розвиток хорового мистецтва на 
Прикарпатті.

Любов до музичного мистецтва родини Ставничих переда-
лася наступному поколінню. Оксана Ставнича (Гладка), дочка 
Андрія Романовича пішла родинним шляхом, вибрала професію 
музиканта. Вона закінчила Івано-Франківське музичне учили-
ще ім. Д. Січинського по класу фортепіано і Львівську держав-
ну консерваторію ім. М. Лисенка (нині Львівська національ-
на музична академія імені М. В. Лисенка). Довший час Оксана 
Андріївна займалася педагогічною діяльністю у Львові. Нині 
проживає в США.

Мистецька діяльність родинної династії Ставничих упро-
довж ХХ століття свідчить про тяглість родинних культурних 
традицій, притаманних українській нації. Саме до таких су-
спільних сподвижників, носіїв та популяризаторів української 
хорової культури не лише на батьківщині, а й за її межами, і 
належить родина Ставничих – диригентів та педагогів із ґрун-
товною музичною освітою, які улюблену мистецьку справу зро-
били життєвим кредо та зайняли в етнічному просторі України 
почесне місце. 
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У плеяді видатних постатей української культури, освіти і 
науки помітне місце займає філолог, філософ, публіцист, 
критик, педагог, громадсько-освітній діяч і диригент Іван 

Копач. Його ім’я тривалий час залишалося несправедливо забу-
тим і тільки сьогодні відкривається як історично значуще для 
Галичини і України загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених 
І. Копачу дає змогу встановити, що пріоритетною сферою нау-
кових зацікавлень є осмислення контактів І. Копача з Іваном 
Франком1. І це цілком природно з огляду на наукову й особи-
сту взаємодію обох галицьких інтелектуалів. Ця тема набу-
ває символічного змісту й у контексті святкувань 360-річчя 
Львівського національного університету імені І. Франка. 
Адже І. Копач спочатку навчався, згодом викладав класич-
ну філологію у Львівському університеті (від вересня 1945), 
а згодом, за радянських часів, доклав чималих зусиль для 

1 Ільницька Л. Ільницька М. До стосунків Івана Франка з Іваном Копачем (на 
матеріалах листів І. Копача до І. Франка, 1897–1906 рр.). Записки Львівської 
національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Львів, 2009. 
Вип. 1 (17). С. 633–653; Нахлік Є., Нахлік О. В інтелектуальній орбіті Івана 
Франка: Іван Копач. Українське літературознавство. Львів, 2011. Вип. 74. 
С. 164–173.
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присвоєння Львівському університету Франкового ймення1.
Актуальність запропонованої розвідки полягає у висвіт-

ленні зовсім невідомої сторінки життєпису І. Копача – дири-
гентсько-хорової діяльності. Зокрема, дослідженню низки пи-
тань, пов’язаних з осягненням постаті подвижника української 
культури кінця XIX – першої половини XX ст. 

Народився І. Копач 1870 рку у сім’ї малоземельних ріль-
ників Симона і Катерини Копачів або ж як він сам зазначав у 
автобіографії “в убогій селянській сім’ї” в селі Ґрозьовій (тепер 
Грόзова Старосамбірського р-ну Львівської обл.). 

Початкову і середню освіту здобув у Цісарсько-королівській 
окружній головній школі при монастирі оо. Василіян у Лаврові 
(1879–1881), нижчій гімназії оо. Василіян у Бучачі (1881–1885) 
та вищій гімназії в Дрогобичі (1985–1889). 

Згодом вступив на філософський факультет Львівського 
університету, де вивчав філософію, слов’янську та класичну фі-
лологію. Варто зазначити цікаву інформацію, засновану на ма-
теріалах Державного архіву Львівської області та опубліковану 
на веб-порталі “Електронний архів Михайла Грушевського”2. В 
анотованому “Головному каталозі студентів філософського фа-
культету на зимове півріччя 1894–1895 навчального року” діз-
наємося прізвища відомих діячів української культури, освіти і 
науки, які перебували в оточенні І. Копача та поряд із ним вивча-
ли курси Михайла Грушевського. Серед них: Євген Барвінський, 
Філарет Колесса, Мирон Кордуба, Василь Щурат, Богдан Лепкий, 
Омелян Терлецький, Іван Петрушевич, Іван Раковський, Іван 
1 Горак Р. Дім на Софіївці: Путівник по музею. Харків : Майдан, 2010. С. 116; 

Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873–1940) : Істо-
рично-філософська секція: дійсні члени: бібліогр. покажч. / упр. культури 
Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універ. наук. б-ка, Терноп. осередок 
Наук. т-ва ім. Шевченка; [уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. М. Андрейчин ; ред. 
О. Раскіна]. Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. С. 60.

2 Головний каталог студентів філософського факультету на зимове пів-
річчя 1894–1895 навчального року [вересень 1894 р.]. ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. 
Спр. 592. URL: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua › hrushevsky › person (дата звер-
нення: 3.09.2021).
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Туркевич, Володимир Левицький, Остап Макарушка та ін. 
Склавши державний іспит на вчителя середніх шкіл, І. Копач 

дістав дозвіл викладати українську, грецьку і латинську мови. 
Працював помічником учителя в українській Академічній гімназії у 
Львові (1896–1897), учителем у Першій гімназії у Тернополі (1897–
1901), відтак знову в Академічній гімназії у Львові (1901–1908)1. 

З досліджень Лілії Коростіль довідуємося, що в 1901 році він 
був також одним із засновників товариства “Тернопільський 
Боян”, а згодом продовжувачем традицій його перших дири-
гентів Остапа Нижанківського і Дениса Січинського2. Цей етап 
творчої активності І. Копача й досі залишається невивченим. 
Однак видається цілком очевидним, що ще з молодих років він 
відчував потребу в мистецькому спілкуванні, перебував у вирі 
важливих мистецьких подій та в різний спосіб підтримував іні-
ціативи в сфері культури.

Упродовж своєї діяльності І. Копач здійснив низку наукових 
подорожей: до Кавказу, Відня, Мюнхена, Дрездена, Берліна, Риму, 
Неаполя, Помпеї, Венеції3. Найчастіше навідувався до Берліна, 
оскільки став слухачем у професора філософії Фрідріха Паульзена. 
В 1901 році захистив докторську дисертацію (отримав ступінь 
доктора філософії з класичної філології та всесвітньої історії) та 
був кандидатом на посаду професора філософії у Львівському уні-
верситеті. Однак зайняти цей пост йому, як українцеві, не судилося. 
Замість нього цю посаду отримав поляк Казимир Твардовський4.

1 Міхно О. Лютий – березень 2020. Постаті. Педагогічний календар. Освіта і 
суспільство. Київ, 2020. № 2–3. С. 11.

2 Коростіль Л. Творча діяльність товариства “Боян” в системі розвитку му-
зичної освіти Тернопільщини кінця XIX – поч. XX ст. Магістр. Тернопіль : 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка, 2020. № 34. С. 162.

3 Копач І. Автобіографія. Львівський національний університет ім. І. Франка. 
Архів. Особова справа І. Копача (№ 240).

4 Ільницька Л. Ільницька М. До стосунків Івана Франка з Іваном Копачем (на 
матеріалах листів І. Копача до І. Франка, 1897–1906 рр.). Записки Львівської 
національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Львів, 2009. 
Вип. 1 (17). С. 634–635.
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У цей період, окрім провадження педагогічної і наукової ро-
боти, І. Копач занурився в мистецьке життя Львова. Він долу-
чився до діяльності українського музичного хорового товари-
ства “Львівський Боян”. Зокрема, брав активну участь як співак 
басової партії (володів потужним голосом), а в 1903–1906 роках 
став диригентом товариства. 

Іван Копач належав до когорти диригентів-аматорів, які 
ставали за пульт хорових колективів, не отримавши фахової 
музичної освіти. Загалом це було розповсюджене явище для хо-
рової культури Галичини другої половини XIX – першої третини 
XX століть, яке виявилося у малодоступності мистецької освіти, 
зокрема для русинів (українців) та передусім специфіці ама-
торських музичних товариств. Їх “пасіонарна” спрямованість 
зумовлена роллю, яку вони відігравали в національних грома-
дах галицького суспільства. Для української громади вони ста-
ли осередком плекання національної свідомості, збереження 
питомих традицій. У цьому ракурсі неабиякого пожвавлення 
отримало й питання диригентської активності. Адже музич-
ні товариства створили сприятливий ґрунт для професійного 
зростання величезної кількості диригентів, різних за фаховим 
спрямуванням, а також аматорів. 

Властиво для І. Копача хор “Львівського Бояна” став прак-
тичною школою, в якій формувалися його хормейстерські на-
вички й уміння, апробувались духовні ідеали. Попри те, що 
І. Копач неодноразово виступав з товариством у 1903–1904 ро-
ках, преса писала, що на широкій естраді він дебютував тільки 
в листопаді 1904 року. Саме тоді його обирають головним ди-
ригентом хору. З цього приводу Остап Нижанківський зазначав: 
“«Боян» при знаній енергії залюбленого просто у музику свого но-
вого диригента д-ра Копача станув нині у нову добу життя»”1. 

Важливою в осмисленні постаті диригента залишається 
рецензія, надрукована в мистецькому журналі “Артистичний 

1 Нижанківський О. Великий духовний концерт. Діло. 1904. № 260. 18 лист. 
С. 3. Цитату подано зі збереженням тогочасного правопису.
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вісник” за квітень 1905 року. Автор під криптонімом “т” зазна-
чає: “Цьогорічний Шевченківський концерт у Львові, виконаний 
«Львівським Бояном», був доказом невсипущої праці, яку в послід-
ніх двох роках підняло співацьке товариство. Поступ в концер-
тах «Бояна» появився передусім наслідком пропорціонального 
зіставлення голосів, що вийшло на звукову користь хору. Та ще й 
велика заслуга диригента І. Копача, який по декількох роках пра-
ці в «Бояні» має певний досвід в керуванні хором. Вже факт, що 
диригент в відносно короткім часі зумів надати хорові почуття 
ритму, відучити від співання тактами, від неоправданих, але 
так у нас люблених змін темпу і динаміки, непотрібних фермат 
і т. д. є дуже визначним наслідком його праці”1. 

У процесі хормейстерської діяльності І. Копач часто звер-
тався до виконання духовної музики. Особливою увагою в пресі 
користувалися духовні концерти, відомі під назвами “Страсні 
псальми” (1904), “Великий духовний концерт” (1904), на яких 
звучала богослужбова та паралітургійна музика. Наголосимо, 
що програма зазначених концертів зазвичай вміщувала духов-
ні композиції Дмитра Бортнянського, що вказує на певну при-
хильність І. Копача до творчості композитора. 

Шедеври світової класики також перебували в полі зору 
диригента. Під його керуванням звучали ораторія “Христос” 
Фелікса Мендельсона (1904), а також “Три єврейські пісні” 
Макса Бруха, вперше ініційовані у “Бояні” в січні 1906 року (пар-
тію фортепіано виконувала професор Вищого музичного інсти-
туту імені Миколи Лисенка Олена Ясеницька)2.

Наголосимо, що мистецька активність І. Копача продовжу-
валася й після хормейстерської практики. Він головував у това-
риствах “Боян” і “Українська бесіда”, згідно зі спогадами Степана 
Шаха залишався “незмінним” членом Правління Вищого му-
зичного інституту ім. М. Лисенка (йдеться про період перед 

1 Цит. За: Ханик Л. Р. Історія хорового товариства “Боян”. Львів : Вищий дер-
жавний музичний інститут ім. М. В. Лисенка, 1999. С. 39–40.

2 Видовища і забави. Діло. 1906. № 12.16 січ. С. 3.
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Першою світовою війною. – М. Ф.)1. У цьому контексті не меншо-
го значення набувала й проблематика наукових робіт І. Копача. 
Їх широкий тематичний спектр, зокрема з питань грецької та 
латинської філології, літературознавства, педагогіки, філосо-
фії, психології, логіки, представлено ще у філософсько-культу-
рологічному, театрознавчому аспектах, а також окремими роз-
відками, присвяченими церковно-хоровій творчості.

Для розуміння широти спрямованості цієї непересічної 
особистості важливо зазначити діапазон його здобутків, які 
вражають розмаїттям і вагомістю. І. Копач публікувався в жур-
налах “Правда”, “Зоря”, “Літературно-науковий вісник”, газетах 
“Діло”, “Руслан”, “Записках Наукового товариства ім. Шевченка”, 
альманасі “Січ”, часописах “Львівські вісті”, “Мета”, “Сокільські 
вісти”, “Учитель” (редактор у 1907–1908) тощо. Належав до низ-
ки українських товариств, окрім згаданих вище, був дійсним 
членом Наукового товариства імені Шевченка, Українського 
педагогічного товариства “Рідна школа”, виголошував філософ-
ські доповіді в товаристві імені Петра Могили, жваво долучав-
ся до розвитку “Просвіти”, секретарем якої був ще з 1891 року. 
У 1908–1929 роках обійняв високі державні урядові посади 
(шкільний інспектор Галицької крайової шкільної ради, згодом 
візитатор українських шкіл кураторії Львівської округи) і, в та-
кий спосіб, зумів підтримати українське середнє шкільництво у 
складні періоди воєнної і повоєнної нестабільності. С. Шах зга-
дує: “Він здобув собі своїм глибоким знанням гідний подиву авто-
ритет навіть серед поляків; був це також найталановитіший 
професор, якого Академічна гімназія перед Першою світовою вій-
ною мала”2.  

Отже, можемо стверджувати, що мистецька ангажованість 
І. Копача була не випадковим чи епізодичним явищем, а радше 
духовною потребою, віддзеркаленням його світоглядно-цін-
1 Шах С. Львів – місто моєї молодости. (Спомин присвячений Тіням забутих 

Львов’ян). Мюнхен : “Християнський голос”, 1955. Ч. I. і II. С. 187.
2 Шах С. Львів – місто моєї молодости. Мюнхен : “Християнський голос”, 1956. 

Ч. III: Цісарсько-Королівська Академічна гімназія. С. 40.
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нісних орієнтацій. Яскравим підтвердженням цього є цитата з 
промови І. Копача, виголошена з нагоди інавгураційного кон-
церту Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка в 1916 році і 
незабаром опублікована в газеті “Діло”. Зокрема, у роздумах про 
“духовну їжу”, яка, на його думку, перебуває в науці, мистецтві і 
релігії, він убачав велику потребу нашої душі за “упоєнєм і успо-
коєнєм” як скарбниці найпевніших і тривалих дипломів нашого 
благородства1.

Варто наголосити, що пасіонарність постаті І. Копача, що 
виявилася в багатогранній діяльності, численних досягненнях 
у царині української культури відображала потужні націєтвор-
чі функції галицької інтелігенції XIX–XX століть. Обмірковуючи 
роль і значення особистості в націєтворенні він цитував ні-
мецького філософа, професора Лейпцизького університету 
Вільгельма Вундта: “право на працю і право на істнованє для 
кождої одиницї – то два основні закони будучої держави. Але вони 
є нероздїльно привязані до двох обовязків: до обовязку працюва-
ти, і до обовязку жити не для себе самого тільки для загалу”2.

1 Копач І. На створені храми штуки. Діло. 1916. 16. черв. URL : https: // zbruc.eu 
> taxonomy > term (дата звернення: 2.09.2021).

2 Там само. Цитату подано зі збереженням тогочасного правопису.
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Квітує талантами Буковина. З давніх-давен прославився її 
народ щирою любов’ю до пісні, запального танцю, веселої 
променистої музики. Древній край зелених Карпатських 

гір, чудова українська земля від голубоокого Дністра до біло-
гривого бурхливого Черемошу віддавна славиться багатими 
народно-мистецькими традиціями, втішає передзвоном цимба-
лів, ніжним співом скрипок та флояр, сумовитими піснями та 
жартівливими коломийками. 

Значний внесок у справу збирання та популяризації неповтор-
них буковинських народних пісень зробив Андрій Кушніренко – ви-
значний хоровий диригент сучасності, композитор, педагог, народ-
ний артист України, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка, 
член-кореспондент Академії мистецтв України, професор. Майже 
52 роки незмінний художній керівник і головний диригент 
Заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю 
України, що є унікальним випадком на мистецькій ниві!  

Він автор багатьох творів різних жанрів та особливої уваги 
заслуговують обробки народних пісень, до яких звертався про-
тягом усього життя, які стали ознакою його творчого стилю, 
мають велику художню цінність. 

Пісня, кажуть, – душа народу, його історія, незбагненний 
і неоціненний духовний скарб, вона кличе людей, зближує їх, 
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ріднить. Народна пісня була для митця джерелом натхнення, 
його стихією, його життям… Саме у збиранні, вивченні та оп-
рацюванні пісень композитор бачив сенс своєї творчості, при-
значення свого таланту. У рідному селі Великі Загайці, що не-
подалік Кременця, Андрій Кушніренко прилучився до джерел 
української пісні, через мамину колискову йому передалася ве-
лика любов до земного світу музики, саме там розпочався його 
широкий шлях у мистецтво.

Так судилося, що буковинська земля, багата на мистецькі 
таланти, “всиновила” хлопця із сусіднього Тернопілля. У 1962 
році він з відзнакою закінчив Львівську державну консерва-
торію ім. М. Лисенка й одразу після студентської лави став ху-
дожнім керівником та головним диригентом Буковинського 
ансамблю пісні і танцю, наймолодшим на той час керівником 
обласного колективу. Овіяна поетичними вітрами Буковина 
прийняла його не тимчасово, не в гості, а назавжди… 

З чого міг почати вчорашній випускник консерваторії? Він, 
зразковий студент, приїхав на Буковину і став тут чи не єдиним 
фахівцем з такою музичною освітою. Щойно призначений мо-
лодий керівник розумів і добре усвідомлював, яким повинен 
бути рівень виконання, самобутній, багатий та цікавий репер-
туар. На першій порі разом із артистами ансамблю обійшли ра-
зом чи не кожне гірське село, ходили до найвіддаленіших буко-
винських хатин, записали багато пісень, підняли неоціненний 
фольклорний матеріал, почали вивчати і записувати народні 
звичаї та обряди. Майже незнайомий з Буковиною, з її музич-
ним фольклором А. Кушніренко дедалі все більше закохувався 
в буковинську пісню.

Вперше ім’я молодого композитора почули в середині 60-х 
років, коли у виконанні хору та оркестру зазвучали його оброб-
ки “Ой чорна я, си чорна”, “Глибока кирниця”, “Шануй мене, мій 
миленький”, “Співаночки мої любі”, які одразу стали популярни-
ми, полюбилися публіці, а ще засвідчили появу нового талано-
витого митця. Окрилений успіхами, А. Кушніренко почав завзя-
то і наполегливо займатися творчою діяльністю, що також було 
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спричинено потребою для подальшого створення самобутньо-
го репертуару для колективу, який очолив. 

Як композитор А. Кушніренко робив перші поступи ще під 
час навчання в консерваторії, саме в той час він почав серйозно 
займатися записами та обробками народних пісень і створен-
ням власних творів. Під орудою відомого вченого-фольклориста 
В. Гошовського провадив серйозні музикознавчі дослідження, 
був активним учасником фольклорних експедицій, у результаті 
яких з’явилася наукова робота “Характерні особливості музич-
ного фольклору с. Бітля”, високо оцінена на республіканському 
огляді-конкурсі студентських робіт, представлених з різних ви-
шів України (Перша премія)1. 

З’явилися спроби в обробці народної пісні, в самостійних 
композиціях. До цього його заохочував Станіслав Людкевич, 
який у творчих спробах свого учня побачив чималий компо-
зиторський хист. Коли А. Кушніренко отримував диплом про 
вищу музичну освіту, почув від знаного професора і наставни-
ка такі слова: “Йдіть, юний друже, в народ, записуйте пісні та 
обряди, адже з цього починається велика музика. На цій основі й 
творіть свою”.

З приходом А. Кушніренка в ансамблі почалося наполегливе, 
вдумливе перенесення на професійну сцену дорогоцінних скар-
бів пісенного, музичного і танцювального фольклору і ця ро-
бота стала основою діяльності колективу. Чимало українських, 
зокрема буковинських народних пісень, тих забутих, знайшов 
він серед людей, реставрував та збагатив їх новими фарбами. 
Збирав пісні всюди, де бував, записував у спеціальні зошити, 
вдома передивлявся, сортував, робив обробки, щоб зберегти як 
найцінніший скарб, не дати пропасти, а пізніше подарувати їм 
нове життя на професійній сцені.

Андрій Кушніренко записав понад тисячу народних пі-
сень, танцювальних та інструментальних мелодій на Буковині, 

1 Ярошенко І. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко – диригент, 
композитор, педагог. Чернівці : Прут, 2004. С. 94, 96.
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Прикарпатті, Галичині, Волині, Поділлі та інших регіонах 
України. Більше ніж 150 опрацьовано для хору, у різний час 
були виконані Буковинським ансамблем, вони надзвичайно 
різноманітні за жанрами:

– календарні та обрядові пісні;   
– історичні, козацькі та стрілецькі пісні;
– родинно-побутові пісні;
– пісні про кохання;
– жартівливі пісні;
– народні пісні літературного походження.
Його захоплення і потяг до обробки народної пісні був зу-

мовлений тим, що саме цей жанр в українській музиці є надзви-
чайно популярним і має досить велику питому вагу в творчос-
ті чи не кожного композитора, а також вихованим з малих літ 
почуттям надзвичайної любові і поваги до народної творчості. 
Протягом усього свого творчого життя А. Кушніренко плід-
но працював у царині хорової музики. Доробок композитора 
складають різноманітні обробки народних пісень, різні типи 
партитур за жанрами і тематикою, хори для однорідних жіно-
чих та чоловічих складів, мішані хори а cаppеllа та з інструмен-
тальним супроводом: “Чия то долина”, “Місяць ясний, місячень-
ку”, “Подоляночка”, “Садок вишневий”, “Виглядала мати сина”, 
“Шість загадок”, “Ой, піду ж бо я”, “Ой, по горі вітрець повіває”, 
“Палала сосна”, “Ой, кучері, кучерики”, “Сивий коню”, “Ой, мала 
вдова три дівчиноньки”, “Скрипка би не грала”, “Як я була мала, 
мала” та інші.  

Митець надзвичайно багато зробив для популяризації саме 
буковинських народних пісень, бо їх щедро розсіяно по всьому 
карпатському краю. Кожне село, кожен хутір, кожна полонина 
складають ці сумовиті і жартівливі, журливі і безмірно ніжні 
пісні. Навіть окремі кутки, окремі вулиці мають свої співанки, 
бо вони кличуть людей, зближують їх та єднають. Десь їх скла-
ли гуртом дівчата, десь вівчарі слово по слову внесли до колиби 
і флояра розголосила ті співаночки на всі полонини, а там мо-
лодь виплекала їх на гучних вечорницях і полетіли вони села-
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ми. Буковинці, століттями будучи під впливом різних музичних 
культур, все ж змогли зберегти унікальність і винятковість сво-
єї рідної пісні.

У відборі народних пісень А. Кушніренко керувався певни-
ми принципами: здійснював запис від музично обдарованих 
людей старшого покоління, відбирав пісні, які мають художню 
цінність, цікавий зміст, колорит, ладові і метроритмічні особли-
вості, мелодичну красу, мелізматику, могли бути використані 
для сценічного виконання. Під час запису тієї чи іншої пісні він 
вивчав манеру звукоутворення, тембральне забарвлення го-
лосів, вникав в інтонаційну сферу, спостерігав за поведінкою 
співаків та їх мімікою. Всі ці нюанси давали можливість глибше 
пізнати ту чи іншу народну пісню, врахувати їх при художній 
обробці. До кожної з них знаходив особливий підхід, щоб повні-
ше розкрити зміст, створити правдивий художній образ. 

Ось конкретний приклад. Андрій Миколайович розпо-
відав: “Пісню «А коник чорненький» співали і до нас, але вико-
нання прибрало чомусь застольних ознак, такого собі розма-
шистого співу, хоча це суперечить самій словотканині. Я дещо 
змінив трактування, і пісня зазвучала по-іншому. Своє завдан-
ня ми вбачаємо в тому, щоб бути вимогливим до матеріалу. 
Пісню колектив повинен реставрувати і повернути народові в 
кращому вбранні”1. 

Цікавою є історія відродження пісні “На камени стою”, яку 
в селі Шипинці Кіцманського району наспівувала бабуся в 
дуже повільному темпі, поза всяким метроритмом, з надмір-
ною мелізматикою. Слова ніби веселі, а виконувалася сумно, як 
плач-голосіння, бо співана упівголоса по закутках не могла бути 
іншою. Це суперечило її жартівливому характеру, про що свід-
чив текст “кругом мене чари сиплять, а я си не бою”. Необхідно 
було упорядкувати її музичну тканину відповідно до слів, на-
дати певного ритмічного рисунку, пружності, жвавого темпу та 

1 Ярошенко І. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко – диригент, 
композитор, педагог. Чернівці : Прут, 2004. С. 97.
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мажорного відтінку так, щоб не втратити самобутності, зроби-
ти акомпанемент більш рухливим – цього вимагав зміст. Після 
такої реставрації пісня збагатилася новими, свіжими барвами, 
зазвучала зі сцени і стала популярною. Таким способом, мети 
було досягнуто, бо взята від народу співанка була віддана йому 
у всій красі. Отже, процес художньої обробки народної пісні по-
чинається ще з моменту її запису композитором1.

Я особисто пригадую цікавий епізод, коли Андрій Мико-
лайович записував пісні від старенької гуцулки біля Путили. 
На прохання виконати якусь народну пісню вона відповіла: “Я 
без роботи співати не можу. Якби я фасульку чи курудзу лу-
щила, то би м заспівала…”. І артисти хору допомагали їй те-
ребити квасолю, а керівник у той час швиденько записував у 
невеличкий сірий нотний зошит. Потім, при обробці, було за-
лишено найхарактерніші риси, які відрізняють ці коломийки 
від інших, додався гарний супровід народних інструментів – і 
зажила буковинська пісня новим життям, народилися “Гірські 
коломийки”.  

Особливою є обробка пісні “З того кута та на той кут”, де 
поєднано дві різні буковинські мелодії, наспівані артистами ан-
самблю. Широка, протяжна мелодія з насиченою мелізматикою, 
з елементами імпровізації та колоритними перегуками різних 
голосів дуже органічно поєдналась у різних тональностях з кон-
трастною швидкою коломийкою. Так склалася нова співанка із 
заспіву та приспіву, яка сприйнялася в концертному виконанні 
солістів та хору як самобутня ігрова пісня-сценка гумористич-
ного характеру2. 

Андрій Кушніренко зауважував: “До кожної народної пісні, 
яку доводиться обробляти, я знаходжу такі виразові музичні 
засоби, які б найглибше розкривали її зміст. А для того, щоб ви-
конати ту чи іншу народну пісню зі сцени, треба було надати їй 
певної музичної форми, розвинути її музичну драматургію і різ-
1 Співаночки мої любі (обробки українських народних пісень): навчальний 

посібник. Чернівці, ЧНУ: Рута, 2011. С. 9.
2 Там само. С. 11.
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номанітними засобами музичної виразності створити худож-
ній образ”1. 

Ще один цікавий факт. Напевно найбільшим визнанням 
композиторського таланту є те, що авторські жартівливі пісні 
“Посилала мене мати” та “Я щаслива зроду” (на слова І. Кутеня) 
вже давно виконуються як народні, хоча сам автор не вважав їх 
найкращими.

Також А. Кушніренко завжди дотримувався та відстоював 
у своїй практиці академічну манеру виконання. Такий спів має 
широкі теситурні й технічні можливості, до того ж він власти-
вий давнім хоровим традиціям Буковини.

Незвично з’явилася обробка народної пісні “Чом, чом, 
земле моя”. Якось пізно ввечері зателефонував до Андрія 
Миколайовича з Києва знаменитий земляк Дмитро Гнатюк. 
Він приїжджав наступного дня в Чернівці на мистецький фес-
тиваль “Буковинська весна” і поцікавився: “Що б ми на цей раз 
нового заспівали на гала-концерті з вашим хором?”. Почав на-
співувати в телефон народну пісню “Чом, чом, земле моя” на 
слова Віри Лєбєдєвої (справжнє ім’я Костянтина Малицька.). 
А. Кушніренко швидко записав її і відразу приступив до оброб-
ки. Вже до ранку партитура для соліста, хору і оркестру була го-
това. Наступного дня проводили репетиції, а ще через день піс-
ня зазвучала зі сцени на святковому концерті. Вона переростає 
межі звичайної обробки, нагадуючи швидше цілу поему для 
хору, оркестру і соліста, присвячену щирій закоханості людини 
у красу і велич рідного краю2.

Митець завжди прагнув зберегти краще з народної обря-
довості. Для Буковинського ансамблю він створив безліч кон-
цертних програм, до яких увійшли вокально-хореографічні 
сюїти для хору, оркестру і балету, створені на основі поєднання 
зібраного фольклорного та авторського музичного матеріа-
лу, серед яких обрядові картини з циклу “Пори року”: “Весна-
1 Співаночки мої любі (обробки українських народних пісень): навчальний 

посібник. Чернівці, ЧНУ: Рута, 2011. С. 7.
2 Там само. С. 10.
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красна”, “Обжинки”, “Щедрий вечір, добрий вечір”, які теж мож-
на віднести до обробок. 

В обрядовій пісні “Ой, на горі там женці жнуть” (з театралі-
зованої вокально-хореографічної сцени “Обжинки”) досягаєть-
ся стереофонічне звучання за рахунок використання засобів 
імітаційної поліфонії, де окремі голоси ведуть канон, який відо-
бражає безперервну ходу женців до господаря після обжинків 
останнього снопа, які “у село вертають і пісні співають”.

У вокально-хореографічній сюїті “Щедрий вечір, добрий 
вечір” використовується принцип поліметрії, де одночасно зву-
чать три хорові гурти, які співають кожен свою щедрівку: “Ой, 
сивая та і зозуленька”, “Наша Маланка” і “Щедрик”, що у верти-
кальному співвідношенні, незважаючи на їхні різні метрорит-
мічні структури, синхронно зливаються в єдиному гармоніч-
ному потоці. Засобами контрастної поліфонії відтворюється 
інсценізоване театральне дійство, де хористи повинні не лише 
виконувати свої партії, а й проявляти артистизм і бути безпосе-
редніми учасниками цієї вистави, куди сходиться молодь, вер-
тепи з різних куточків одного села зі своїми атрибутами та ще-
дрівками, відтворюючи картину зимового новорічного свята1.

Першою серед обрядових театралізованих сюїт стала ма-
льовнича вокально-хореографічна картина “Стелися, барвінку”. 
Програма готувалася до відкриття в Чернівцях “Будинку щастя”. 
На сцені відтворено фрагменти справжнього буковинського 
весілля в мініатюрі, з народними звичаями, вишиваними руш-
никами, піснями і танцями, з хороводами і співами, барвистим 
вбранням, де учасники повинні проявити неабиякі артистичні 
здібності. Початок побудовано на поєднанні трьох весільних пі-
сень: “Із-за гори ясне сонце” – коли дружки вбирають молоду до 
шлюбу, “Надобридень, молода” – коли молодий з подарунками 
у супроводі дружбів іде на зустріч з молодою, “Ой, упала зірка 
ясна” – де свашки коломийками вихваляють молодого. 

1 Співаночки мої любі (обробки українських народних пісень): навчальний 
посібник. Чернівці, ЧНУ: Рута, 2011. С. 12.
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Чудові оригінальні авторські пісні “Ой, стелися, доріжко”, 
“Вітаєм”, “Зелений барвінку, стелися” співаються сьогодні на 
весіллях і ця традиція узвичаїлася по всій Буковині, а в репер-
туарі ансамблю залишилося вокально-хореографічне полотно 
“Буковинське весілля”1. 

Мистецька особистість Андрія Кушніренка завжди приваб-
лювала своєю неординарністю. У ньому поєднувалися фана-
тична відданість улюбленій справі, незвичайна працелюбність, 
чітке усвідомлення творчої мети. Певно цим можна поясни-
ти його 50-річний творчий шлях з колективом Заслуженого 
Буковинського ансамблю пісні і танцю України.

Дбаючи про збереження музичної палітри Буковини, 
А. Кушніренко за час роботи в ансамблі підготував і ви-
дав 15 репертуарних та авторських збірників, серед інших 
“Буковинський розмай”, “Співає Буковина”, “Українські народні 
пісні для мішаного хору”, “Українські візерунки”, “Буковинські 
самоцвіти”, “Хорові твори А. Кушніренка”, “Веселкові передзво-
ни”, “Тобі співаю, Україно!”. 

Останнім став збірник з 55 обробок народних пісень 
“Співаночки мої любі”, презентація якого відбулася 19 грудня 
2011 року у залі імені С. Людкевича Львівської філармонії. З 
успіхом пройшов великий концерт Галицького камерного хору 
(під керуванням народного артиста України В. Яциняка), який 
складався з 25 обробок А. Кушніренка і на якому його назвали 
“буковинським Леонтовичем”! 

Творчі обробки, які зробив А. Кушніренко з Буковинським 
ансамблем, записані на десяти платівках, п’яти аудіо- та відео-
касетах, шести кіно- і телефільмах та зберігаються у фондах 
телерадіокомпанії України. Обробки А. Кушніренка з успіхом 
виконують професійні й аматорські художні колективи. Окрім 
Заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і 
танцю, вони є в репертуарі Державної заслуженої академічної 

1 Співаночки мої любі (обробки українських народних пісень): навчальний 
посібник. Чернівці, ЧНУ: Рута, 2011. С. 12.
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капели “Думка”, Заслуженої капели бандуристів України, хору 
національної радіокомпанії ім. П. Майбороди, чоловічої капе-
ли ім. Л. Ревуцького, Галицького камерного хору, Львівського 
“Бояна” та багатьох інших.

Підсумовуючи творчу діяльність А. Кушніренка, можна з 
упевненістю констатувати, що внесок видатного майстра су-
часного хорового мистецтва в розвиток української національ-
ної музичної культури є надзвичайно вагомим і мав потужний 
вплив на відродження народної пісні та розвиток музичної 
культури Буковини.
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“У кого музика є компаньйоном – 
той не буде самітній”

Б. Кушнір

Розвиток хорового мистецтва поза межами нашої держа-
ви у ХХ столітті завдячує багатьом видатним творчим 
особистостям, серед яких першим амбасадором україн-

ського хорового співу був Олександр Кошиць зі славною 
Українською республіканською капелою. Місію Кошиця про-
довжили диригенти Платоніда Щуровська-Россіневич (ЧСР), 
Юрій Кириченко (Європа, США), Лев Сорочинський (США), 
Дмитро Котко (Польща), Павло Маценко (Канада), Михайло 
Гайворонський (США), Лев Туркевич, Володимир Климків, Марія 
Дитиняк, Володимир Колесник (Канада), Андрій Гнатишин 
(Австрія), Нестор Городовенко (Канада), Мирослав Антонович 
(Нідерланди), Ігор Соневицький, Антін Рудницький (США) та 
багато інших. Вони ввійшли в історію музичної культури україн-
ської діаспори, відзначившись високим професіоналізмом, збе-
реженням традицій українського хорового співу, пошуком но-
вих шляхів розвитку хорового мистецтва1. Деякі творчі постаті 

1 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 
ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 333.
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зробили значний внесок у розвиток українського музикознав-
ства, особливо цінними стали дослідження в галузі церковної 
музики О. Кошиця, П. Маценка, М. Антоновича. У когорті музич-
ної еліти української діаспори є менш відомі особистості, проте 
значущість їхньої творчої, музикологічної та педагогічної праці 
лише зміцнює усвідомлення їхньої ролі у збереженні і розвитку 
національного музичного мистецтва.   

Богдан Юліан Кушнір народився 24 травня 1921 року у 
с. Гориці (нині – село Тарнобжезького повіту Підкарпатського 
воєводства Польщі) у сім’ї Марії (з дому Шумило) і священика 
Євстахія Кушнірів. Сім’я виховувала дев’ятеро дітей – дві доч-
ки і семеро синів, серед яких наймолодшим був Богдан. Його 
батько отець Євстахій Кушнір ще під час навчання у Львівській 
духовній семінарії (1891–1894) товаришував із Йосипом Киша-
кевичем, Остапом Нижанківським, а потрапивши волею долі 
в концентраційний табір Талергоф (1914–1918) заспокоював 
свою зболену душу грою на скрипці, переписуванням творів 
для скрипки з фортепіано. Цей батьків нотний зошит, що ви-
різнявся бездоганною каліграфією, став для Богдана зразком, 
який він намагався наслідувати впродовж власної професійної 
діяльності1. 

Отець Євстахій, який пройшов школу церковного співу в 
о. Ісидора Дольницького, створив у своїй парафії чотириголо-
сий хор. Змалку залучав своїх дітей до співу у цьому хорі. Серед 
них найбільше вирізнявся відмінним слухом і гарним дискан-
том Богдан. Помітивши здібності дитини, батько пропонував 
Богданові займатися грою на скрипці, але у дитини був інте-
рес до фортепіано. Гри на цьому інструменті спочатку навчали 
Богдана мати Марія, згодом старша сестра Олена. Б. Кушнір при-
гадує, як у “неділю вечером – незабутні хвилини сумерку, коли в 
«сальоні» збиралася вся сім’я”, створювався чудовий настрій від 
гри його матері на фортепіано під маркою “Streicher”2. З дитин-
1 Спогади Богдана Кушніра про своє дитинство і сім’ю [рукопис]. Приватний 

архів автора публікації. Арк. 12.
2 Там само. 



78

ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ Õ²Õ–ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÜ

ства Богдан також брав участь у виставах драматичного гурт-
ка, які декілька разів на рік організовували у рідному селі його 
старші брати – спершу Володимир, а пізніше Мирон. Богдан 
Кушнір згадує, як він, будучи трилітньою дитиною, у п’єсі “Ой 
не ходи Грицю” виконував усі пісні. Згодом, коли йому доручали 
пасти коней на толоці, пам’ятає, як їздив верхи і тішився з того, 
як коні бадьоро ішли під його спів “За світ встали козаченьки”, 
“Гей там на горі Січ іде”1.

У 1931–1939 роках Богдан Ю. Кушнір навчався у Пере-
мишльській чоловічій гімназії. Варто зазначити, що столітні 
традиції хорового співу в Перемишлі, започатковані музикан-
тами чеського походження Нанке, Серсавієм і Седляком та 
розвинуті засновниками Перемишльської композиторської 
школи Іваном Лаврівським та Михайлом Вербицьким, створи-
ли атмосферу культивування хорового співу серед гімназійної 
молоді. Диригентом гімназійного хору у той час був викладач 
німецької та української мов – Павло Волянський. Упродовж 
навчання Богдан яскраво проявив музичні здібності – спочатку 
став солістом у хорі, а пізніше створив хор у своєму класі, який 
став “більш популярний, ніж офіційний хор, яким, – пригадує 
Б. Кушнір, – я часто керував, до речі, більшість церковних від-
прав, похорони і панахиди були в моїх руках”2.

Гімназист Б. Ю. Кушнір вступив до філії Вищого музич-
ного інституту у Перемишлі, де вчився у славної піаністки 
Володимири Божейко по класу фортепіано3. Пізніше проходив 
музикологічні студії Віденського університету в австрійських 
музикознавців Еріха Шенка та Леопольда Новака, а також у 
1944 році закінчив диригентуру у Віденській музичній акаде-

1 Спогади Богдана Кушніра про своє дитинство і сім’ю [рукопис]. Приватний 
архів автора публікації. Арк. 18.

2 Там само. Арк. 20.
3 Цегельський Є. Музичне життя Перемишля. Перемишль. Західний бастіон 
України : збірник матеріалів до історії Перемишля і Перемиської землі / ред. 
Б. Загайкевича. Нью-Йорк – Філадельфія, 1961. С. 331.
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мії1. Цього ж року молодого диригента було запрошено для уча-
сті у Шевченківській академії, яку проводила філія Українського 
Національного Об’єднання у Відні. На концерті прозвучала кан-
тата Д. Січинського “Лічу в неволі” на слова Т. Шевченка у ви-
конанні хору під керівництвом Б. Кушніра, концертмейстером 
виступав Борис Кудрик2. У 1947 році Б. Кушнір отримав ступінь 
доктора музикології в Університеті Ерлянґена (Німеччина), за-
хистивши дисертацію, присвячену дослідженню ранньої історії 
побудови коди3.

На початку 50-х років минулого століття Богдан Кушнір емі-
грував до Сполучених Штатів Америки, де розпочав свою діяль-
ність диригента, а згодом професора музикології. Оселившись 
у Детройті, з 1956 року керував одним із кращих духових ор-
кестрів “Дніпро” при Осередку Спілки української молоді 
Америки. Оркестр налічував близько півсотні учасників, висту-
пав із сольними концертами на різного роду святах та імпрезах –
сумівських здвигах, академіях річницях у Детройті та інших мі-
стах США і Канади4 [5, c. 164]. 

У 1962 році Б. Кушнір розпочав працю у Вейнському 
Стейтовому університеті на факультеті музикознавства: спо-
чатку бібліотекарем, з 1966 року – викладачем на кафедрі істо-
рії та теорії музики. Колишній студент Б. Кушніра – соліст-ор-
ганіст, диригент, нині директор і диктор детройтського радіо 
класичної музики Девід Вагнер відзначає професора Кушніра 

1 У 1944 році родину Б. Кушніра спіткала біда – загін польських націоналістів 
спалив дерев’яну українську греко-католицьку церкву в Горицях, де впро-
довж сорока років служив парохом отець Євстахій Кушнір. Зважаючи на 
небезпеку, батьки з родиною переїхали до Добромиля на Старосамбірщині 
(Львівська область), де прожили решту свого віку. Див.: Посацький Б. По-
гляд на далеке та близьке. Львів : Сполом, 2018. С. 67.

2 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 
ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 136.

3 Kuschnir B. J. Zur Frühgeschichte des Kodaprinzips [Дисертація]. Erlangen, 
1947.

4 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 
ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 164.
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як людину енциклопедичних знань про музику1. Заслужений 
професор музики Деніс Дж. Тіні із вдячністю згадує свої роки 
навчання у Б. Кушніра: “Доктор Кушнір був блискучим ученим, 
бездоганним музикознавцем-теоретиком та відданим професо-
ром. Я проходив усі курси історії музики та заняття з аналітич-
них прийомів, пропоновані доктором Кушніром, оскільки його 
глибокі знання та всебічне викладання були для мене натхнен-
ними і корисними! Зокрема, адаптований ним метод «шенкерів-
ського аналізу», не мав собі рівних. Д-р Кушнір люб’язно призна-
чав для скрупульозного вивчення численні шедеври хорової та 
оркестрової музики для підтримки моїх знань в галузі хорового 
диригування та теорії музики. На додаток до портрету д-ра 
Кушніра як блискучого музикознавця і теоретика, він був най-
милосерднішим джентльменом із чудовим почуттям гумору, 
про який згадую донині!”2. Професор музикології Джеймс Гатвей 
рівно ж з великим захопленням згадує роки свого навчання у 
професора Б. Кушніра: “Він став моїм улюбленим викладачем 
музикології, коли я був студентом Вейнського Стейтового уні-
верситету. Богдан мав тонке, напівсаркастичне почуття гумо-
ру й іноді використовував його як частину своїх «викладацьких 
прийомів». Я пригадую мерехтіння в очах, коли він викладав свій 
предмет, і енергію та радість, які він приносив у клас. Він був 
надзвичайно вченим, начитаним, багатомовним, обізнаним про-
фесором, яким міг заглибитися в цю тему, якою, в моєму випад-
ку, було музикознавство XVII–XIX ст. Його щедрість, щирість і 
відданість допомогли сформувати мене й навчити мене як сту-
дента, а згодом, і як професора університету”3. 

Проте, на думку доктора Гатвея, доктор Кушнір не був на-
лежно оцінений з боку університетської адміністрації, адже 

1 Спогади Девіда Вагнера про Богдана Кушніра [рукопис]. Приватний архів 
автора публікації. 1 арк.

2 Спогади Деніса Тіні про Богдана Кушніра [рукопис]. Приватний архів автора 
публікації. 1 арк.

3 Спогади Джеймса Гатвея про Богдана Кушніра [рукопис]. Приватний архів 
автора публікації. 1 арк.
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чимало років він не викладав, а лише працював бібліотекарем 
музичного відділу університету. Завдяки значним зусиллям ко-
лишнього професора Роберта Лоусона, доктор Кушнір зрештою 
був переведений на посаду викладача факультету музикознав-
ства в 1966 році1. На жаль, як бачимо, глибоко ерудованому про-
фесіоналу своєї справи, музикологу і диригенту Б. Кушніру було 
нелегко обіймати достойну посаду на чужині. 

Зазначимо, що місто Детройт – відоме як світовий центр ав-
томобілебудування, став одним із потужних осередків україн-
ської музичної культури у США. Тут мешкали і працювали 
такі визначні представники музичної еліти, як оперна співач-
ка Христина Липецька, диригенти Іван Атаманець, Кирило 
Цепенда, музикознавець і педагог Володимир Витвицький, бан-
дурист Григорій Китастий. У Детройті впродовж сорока років 
(1920–1960) працював хор “Думка” під незмінним керівництвом 
І. Атаманця, натхненником якого у перші роки праці колективу 
був Олександр Кошиць. З 1978 року мистецьке життя зосере-
джується в Українському культурному центрі у м. Воррен. Славу 
здобув хор “Боян”, з яким працювали диригенти Д. Атаманець, 
А. Стисловський, В. Шанайда, С. Пелех, К. Орлик, П. Штик, 
В. Вірстюк, С. Андрусевич, К. Цепенда2. У Детройті існувало де-
кілька церковних хорів. 

З метою забезпечення культурно-громадської роботи, ви-
никла потреба створення світського хорового колективу, яким 
став новостворений у 1957 році чоловічий хор “Трембіта” у скла-
ді 50 хористів. Після успішних концертів у Детройті та Чикаго, 
восени 1958 року хор доповнено жіночими голосами. 15 лютого 
1959 року хор дав сольний концерт, виступивши чоловічим і мі-
шаним складом. Роком пізніше, завдяки наявності потужних со-
прано й альтів, в окрему концертну одиницю виділено жіночий 
хор. Перший виступ окремих трьох хорів відбувся 2 квітня 1960 
1 Lawson R., Zelenak M. History of the Music Program at Wayne State University: 

The First 75 Years, January 1919 to 1994. Wayne State University, 1996. Р. 23–24.
2 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 

ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 228.
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року у Торонто з нагоди відкриття Виставки Образотворчого 
мистецтва. У 1957–1962 роках мистецьким керівником і дири-
гентом хорів був маестро Кирило Цепенда. Практика існування 
різних видів хорового складу – жіночого, чоловічого і мішаного 
спостерігається упродовж творчої діяльності колективу. Як за-
значає В. Витвицький, плекання типово відмінних за складом 
хорів у межах єдиного колективу “Трембіта”, вимагало від ке-
рівників безупинно дбати про розмаїття й оновлення хорового 
репертуару, складеного з творів давніх і сьогочасних україн-
ських композиторів1.

У 1962 році диригентуру чоловічого хору перебрав інженер 
Ярослав Филипів, а жіночого і мішаного – д-р Богдан Кушнір. 
Основною ціллю колективу, була участь у загально-громад-
ських заходах, а також імпрезах, які влаштовували різні громад-
сько-політичні, культурно-освітні, молодіжні та інші організа-
ції. Найвищою метою було пропагування і розвиток українсько-
го хорового мистецтва серед чужинців. Хор ініціював концерти 
для університету у Віндзорі, Рачестер, був учасником концер-
тів Скандинавського cимфонічного оркестру (1967, 1971) та 
співучасником Литовсько-українського концерту (1967), брав 
участь у концертах Фестивалю Свободи та Свята Соборності, 
виступав на телебаченні з різдвяною програмою (1971). За пе-
ріод свого існування хор дав чимало самостійних концертів у мі-
стах Сполучених Штатів Америки – Детройті, Чикаго, Клівленді, 
Канади – Торонто, Віндзорі, Сарнії. Мистецька палітра праці 
колективу не обмежувалася лише хоровими виступами. При 
хорі існували театральний гурток, який очолювала Катерина 
Бранка-Кривуцька та квінтет “Підгірянки” під керівництвом 
Стефи Колодницької.

Проведення мистецьких імпрез за участі хору “Трембіта” 
анонсували часописи “Свобода” і “Український тиждень”. В од-
ному з них подана програма Ювілейного Концерту у 70-ліття 

1 Витвицький В. Хорові “Трембіта” – п’ятнадцять років. Ювілейний концерт 
(15-ліття) Хору “Трембіта”. 1972. 3 груд. [Ювілейний буклет].
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Українського Народного Союзу, що запланований на 23 лютого 
1964 року. У концерті виступив жіночий хор “Трембіти” під ору-
дою Б. Кушніра, у якому звучали хори з опер Миколи Лисенка: 
“Тарас Бульба” (“Ох, хилить, хилить”), “На Русалчин Великдень” 
(“Ой, гори, ой, світи місяченьку”, “Хай іде, насува чорна хма-
ра”, “Ой, ти сестрице”, “Ти єдина у нас”), Василя Уманця “Хор 
лісових дзвіночків” на слова Павла Тичини, а також твори 
Станіслава Людкевича та ін.1 [16] під акомпанемент Ольги 
Дубрівної-Соловій. У часописах можна знайти відгуки про ви-
ступи хору. Зокрема, 12 грудня 1966 року в Детройті відбулась 
Урочиста академія з нагоди вшанування Його Блаженства, 
Верховного Архиєпископа Йосифа, Кардинала Сліпого. З цієї на-
годи о. Мелетій Соловій написав: “Могутнє враження залиши-
ло між приявними мистецьке виконання кантати К. Стеценка 
«Єднаймося» мішаним хором «Трембіта» під керівництвом 
д-ра Б. Кушніра. Взагалі, треба признати, що музична програма 
Академії в Дітройті була майже в цілості нова, не «шаблонова» 
як це не раз буває із нашими Академіями по різних скупченнях – 
містах української діяспори”2.

“Трембіта” організовувала й авторські концерти. Особ-
ливою урочистістю відрізнявся Ювілейний концерт до 15-річ-
чя хору 3 грудня 1972 року, до участі в якому були запрошені 
Симфонічний оркестр та Ансамбль українського народного 
танку міста Детройт. Програма концерту складалась із двох 
відділів. У першому звучали твори у супроводі симфонічного 
оркестру – “Вечорниці” П. Ніщинського (солісти: Мирослава 
Брездень, мецо-сопрано, Микола Костюк, тенор), хор з опери 
“Утоплена” – “Туман хвилями лягає” М. Лисенка, “Над Дніпром” 
Г. Жуковського (солісти: Галина Кравченко, сопрано, Петро 
Гончаренко, тенор); у другому відділі виконувались оригіналь-
ні твори І. Майчика “Спів в Карпатах” та А. Кос-Анатольського 
“Як цимбали обізвуться” (соліст Володимир Кучер, бари-
1 Хор “Трембіта” і Йосип Гірняк виконають програму Ювілейного концерту у 

70-ліття УНС в Дітройті. Свобода. 1964. 5 лют.
2 Соловій М. М. о. Дві академії. Свобода. 1966. 14 січ.



84

ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ Õ²Õ–ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÜ

тон), а також Є. Козака фантазія на українські народні пісні 
“Невдале залицяння” (солісти: Петро Гончаренко, тенор, Богдан 
Тарновецький, бас).

Упродовж своєї концертної діяльності “Трембіта” просла-
вилася організацією і проведенням музичних святкувань, при-
свячених роковинам Тараса Шевченка. У рецензії на один із 
Шевченківських концертів, що відбувся 25 березня 1979 року, 
мовиться: “Такої незвичайної якості Шевченківського Концерту 
наша громада не чула вже роками. Хор «Трембіта2 зайняв у 
ньому головне місце, викликавши признання добрим виконан-
ням складних музичних творів українських композиторів, що їх 
не часто можна почути… Цього року його виступ мав особли-
ву красу й вартість, бо був послідний з Ворренською симфоніч-
ною оркестрою. Довголітній диригент «Трембіти» д-р Богдан 
Кушнір мав можливість показати свій широкий музичний засяг 
і талант як диригент великого хору в супроводі чималої симфо-
нічної оркестри та музики, який вмів добре зробити складні ор-
кестровки й видобути навіть з чужого виконавця специфічний 
тонус і звучання притаманні українській музиці. Д-ра Б. Кушніра 
ваблять складні твори хорового мистецтва, він відважно бере 
їх в репертуар й успішно виконує. Велика особиста здисципліно-
ваність, вимогливість до себе, до хористів та оркестрантів ха-
рактеристична риса Його праці”1.

Богдан Кушнір підтримував творчі контакти зі Сканди-
навським симфонічним оркестром м. Детройт, започатковані 
ще його попередником К. Цепендою. В одному з таких спіль-
них музичних проектів, що відбувся 18 березня 1967 року, кон-
цертна програма включала твори європейських композиторів 
Симфонія №8 А. Дворжака, концерт для труби і струнного ор-
кестру Л.-Е. Ларсона, І ч. ораторії “Чотири пори року” Й. Гайдна 
(диригент Орієн Даллі) та українських композиторів двохор-
ний концерт “Прийдіте і видіте діла Божія” Д. Бортнянського, 
кантата “Б’ють пороги” М. Лисенка (диригент Б. Кушнір). 
1 Гарасевич М. Вшанування 165-их роковин Тараса Шевченка в метрополії 

Детройту. Свобода. 1979. 3 трав.
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Найбільш знаковою та кульмінаційною подією в іс-
торії концертної діяльності хору “Трембіта” та д-ра 
Богдана Кушніра було відзначення Українською Церквою 
Тисячоліття хрещення України у 1988 році. Стараннями 
диригента був організований репрезентативний зведе-
ний хор у кількості 90 осіб. Окрім “Трембіти”, у ньому взя-
ли участь хори всіх українських парафій метрополітально-
го Детройту, а також симфонічний оркестр міста Воррену 
та ряд солістів. Щоб підкреслити значущість події і дати 
можливість багатьом українцям великого Детройту взя-
ти в ній участь, величний концерт було проведено 13 ли-
стопада 1988 року в престижному місці – Музичному Залі 
м. Детройта. Концерт був надзвичайно успішним і приніс 
велике задоволення як слухачам, так і хористам та дири-
гентові. До концертної програми входили вершинні твори 
української хорової та вокально-симфонічної музики: кон-
церт Дмитра Бортнянського “Усі народи заплещіть у доло-
ні”, Павла Печеніги-Углицького “Гімн на прославлення хре-
щення України”, Романа Купчинського “Діво Маріє”, Миколи 
Фоменка “Ой чого ти Дніпре?”, Василя Барвінського “Ой 
поля, ви поля” та псалом 94 “О Боже одомщення, зглянь-
ся”, Левка Ревуцького – псалом 137 “На ріках Вавилону” та 
Станіслава Людкевича – частина кантати “Кавказ” “Не нам 
на прю”, Миколи Лисенка – кантата “Радуйся, ниво неполи-
тая”. Завершувала багате наповнення концерту Молитва за 
Україну “Боже Великий”, яку разом з хором і оркестром від-
співала також публіка. Значну частину творів оркестрував 
сам Б. Кушнір, а також йому належить аранжування пісні 
“Діво Маріє” та “Боже Великий”1. У дописі про концерт у ча-
сопису “Український тиждень” доктору Кушніру віддається 
велика вдячність і “високе визнання за його ерудицію, майс-
терність і величезні зусилля: він витратив більше року на 
1 Бажанський М., Баран В., Джуль П., Лазарчук Р., о. Й. Шарий. Детройтський 

метрополітальний комітет українського тисячоліття. Українці в Детройті і 
в Мічіґані. Відзначення тисячоліття хрещення України. Детройт, 1988. С. 29.



86

ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ Õ²Õ–ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÜ

репетицію хору і особисто влаштував для хору та оркестру 
сім з 11 виконаних творів”1. 

З 1960 року Б. Кушнір також спiвпрацював з вiддiлом 
Українського Музичного Iнституту в Детройтi, який періодично 
у різних штатах Північної Америки і Канади організовував Хорові 
семінари – курси для хорових дириґентів. Зокрема, на одному 
з семінарів, який проводився 2–16 липня 1977 року в Онтаріо 
(відпочинковій околиці Анкастер біля Торонто) Б. Кушнір ра-
зом із диригентами Юрієм Оранським і Володимиром Божиком 
проводили “індивідуальні практичні заняття з хорами, зокрема 
і з молодіжними (шкільними) колективами, застосовуючи най-
новіші в цей час методи навчання за допомогою звуко- і відеоза-
писів”2. Богдан Кушнір підтримував творчі контакти із відоми-
ми митцями української діаспори Іваном Атаманцем, Павлом 
Маценком, Володимиром Щесюком та ін.

Викладацьку працю у Вейнському університеті гармоній-
но поєднав зі своєю натхненною справою – керівництвом хору 
“Трембіта” (1962–1979) та українських церковних хорів при 
церкві Непорочного Зачаття в Гемтремку (1972–1985) і при 
церкві св. Йосафата у Воррені (1985–1989). 

Диригентська праця з різними колективами зумовила 
потребу створення власних церковних і світських компози-
цій, аранжувань та перекладів для хору й оркестру. Богдан 
Ю. Кушнір є автором двох “Лiтургiй” та “Панахиди”, а та-
кож обробив низку пiсень для мiшаного хору й оркестру. 
Видання богослужінь було приурочене до вшанування юві-
лею Тисячоліття християнства в Україні (1988). Основою му-

1 Frank J. Corliss Jr. Concert Review: Detroit area’s Ukrainian Millennium Program. 
The Ukrainian Weekly. 1988. Dec. 18.

2 Дацюк С. Видатний представник музичного мистецтва української діа-
спори: диригент Юрій Оранський (до 100-річчя від дня народження). Хо-
рове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19–20 жовтня 
2017 року) / Редкол. : І. Л. Бермес, В. В. Полюга. Дрогобич : Редакційно-ви-
давничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. C. 30.
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зичного матеріалу обох літургій з недільними прокімнами та 
тропарями, слугували обрядові співи галицької землі, видані 
Мироном Федорівим1. У Літургіях (D-dur та F-dur) збережена 
структура циклу, фактура насичена поліфоніними елемен-
тами, подвоєнням партій, хроматизмами. Недільні прокімни 
та воскресні тропарі наділені такими ж рисами2. Збірку ком-
позитор доповнив окремими піснеспівами: “Боже Великий” 
(сл. і мел. Р. Купчинського), “Христос воскрес” із Сокаля, ко-
лядка “Там за Вифлеємом” із Перемишля, марійські пісні 
“До стіп Твоїх, Діво”, “Божа Мати сіяє” з Богогласника, “Діва 
Марія” (сл. і мел. Р. Купчинського) у супроводі фортепіано, “На 
Вавилонських ріках”. У “Панахиді” a-moll автор спирається на 
більш традиційну мелодику, збагачуючи цикл за рахунок гар-
монії та прозорості фактури. У творчому доробку Б. Кушніра 
є й інші церковні піснеспіви та твори релігійного змісту для 
хору (“Різдвяний тропар”, “Наче повний голос”, “Уже декрет 
підписує”), аранжування стрілецької пісні “Накрила нічка”, 
повстанської пісні “Сотня Шума”, а також переклади для хору з 
оркестром, серед яких Державний Гімн України. 

Музикологічна діяльність Б. Кушніра позначена меншою 
інтенсивністю порівняно з його педагогічною працею, чи ви-
конавським і композиторським доробком. Сферою його науко-
вих зацікавлень є історичне музикознавство. Зокрема, у своїх 
публікаціях, присвячених витокам українського церковного 
співу, звертається до літописних джерел, хронік, медієвістич-
них досліджень церковної музики3. Як викладач диригентських 
курсів, що відбувалися в межах Хорового Семінару в Анкастері, 
1 Літургії і Панахида на основі традиційних мотивів західних українських зе-

мель на мішаний хор уложив Богдан Кушнір [Детройт, США], б. р. 138 с.
2 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 

ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 579.
3 Кушнір Б. Київ 1675 р. в очах чужинця. Новий шлях. 1977. 26 лют. (чис. 9). 

С. 10; Кушнір Б. Початки музичної культури України. Хрестоматія тися-
чоліття Хрещення Руси-України / гол. ред. Леся Храплива-Щур. Філядель-
фія-Торонто : Світовий Конгрес Вільних Українців. Світова Координаційна 
Виховно-Освітня Рада, 1986. С. 97–106.



88

ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ Õ²Õ–ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÜ

Б. Кушнір ділиться власним досвідом і перспективами прове-
дення подібних семінарів на шпальтах канадського часопису 
“Література і Мистецтво”1.

У 1989 році Богдан Кушнір переїхав з Детройту у м. Нью-
Бостон штату Мічиган. Помер Богдан Юліан Кушнір 10 квітня 
2019 року на 98 році життя. Похований на українському цвин-
тарі Св. Андрія у Саут-Баунд-Брук штату Нью-Джерсі.

Багатогранна мистецька діяльність Богдана Юліана 
Кушніра припадає на динамічно-структурований, професійний 
період розвитку музичного мистецтва української діаспори2. 
У цей час з’явилися нові постаті-диригенти з вищою музич-
ною освітою, внаслідок чого виконавський рівень колективів 
значно покращився. Відповідно слухач отримував естетичне 
задоволення від якісної і вартісної музики. Музичне мистецтво 
виконувало роль об’єднуючого чинника української громади, 
розпорошеної по різних країнах світу.

1 Кушнір Б. Слово на закінчення хорового семінара в Анкастер. Література і 
Мистецтво. 1977. 17 вер. (чис. 4).

2 Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі 
ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. С. 285.
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Усі ми різні за характером та сприйняттям, і всі ми по-своє-
му сприймаємо життя, зокрема музику. Але за цим різ-
номаніттям – єдині принципи й закони мистецтва, по-

дібно до того, як в основі людської природи лежать єдині за-
кони, осмислення яких дозволяє краще розуміти одне одного 
та глибину людського буття. Ось і зараз буде спроба написати 
про людину, митця, педагога, товариша, з яким професійна 
доля поєднала нас уже близько 40 років. Писати про сучасни-
ка – надзвичайно відповідально та складно, але, відчуваючи 
швидкоплинність часу, розумієш, що в такий спосіб пошануєш 
цю особистість своїми спогадами, поділишся з читачами своїми 
враженнями про співпрацю та залишиш нащадкам правдиву ін-
формацію про цю людину.

Зиновій Миколайович Демцюх… І в уяві одразу вимальову-
ється такий знайомий образ Маестро – статечного, з характер-
ними вусами, зі спокійним, впевненим поглядом та привітною 
посмішкою, якою щедро обдаровує людей навколо себе. На жит-
тя дивиться мудро, по-філософськи – тому має багато друзів 
різних поколінь та не має недругів. А це, зважаючи на особливі 
риси фаху – лідерство, власну думку щодо інтерпретації твору, 
вибір концертної програми, побудову стосунків з хористами та 
колегами – не завжди легко, але дуже важливо! Це людина, яка 
живе в гармонії з собою та оточуючим світом. І спілкуючись із 
ним, торкаючись його особистої аури, збагачуєшся духовно. Це 
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особистість, сповнена безмежної любові до людей, яким доля 
подарувала щастя іти поряд із ним життєвою дорогою. 

Батьки… З якою трепетною любов’ю згадує про них, батька 
й матір, які прищепили йому цю важливу рису, показали влас-
ним прикладом, що справжня любов є скромною та тихою, їй 
не притаманні показовість, зверхність, хамство та грубість. 
Присутність у серці Бога, повага до людей, до історії багато-
страждальної України та її неоціненного скарбу – пісні – із цим 
ріс малий Зиновій. “Колись село співало від ранку до вечора! А 
як молодь виводила!” – згадує Зиновій Миколайович. Співоча 
атмосфера сільської родини впливала на формування творчої 
особистості майбутнього музиканта. Мати була надзвичай-
но ерудованою, мала чудову пам’ять, могла цитувати “Новий 
Завіт”, який прекрасно знала, завдяки невтомній праці їхнього 
сільського пароха отця Олександра Содомори. І завжди співала, 
пораючись по господарству: чи то були гаївки, яких знала без-
ліч і пам’ятала всі куплети (а було їх не раз близько 20-ти!), чи 
повстанські пісні, після яких, із острахом, говорила сину: “Я тобі 
це заспівала, але ти одразу забудь, бо як спробуєш повторити –
будемо всі там, де наша родина” (у 1949 році мамину родину 
вивезли на Сибір). Духовною потребою для сім’ї був щонеділь-
ний спів Божественної Літургії, під час якої звуки дивовижно 
рідного маминого голосу, що лунали з хорів, назавжди западали 
в душу її сина. І ще один спогад митця про матір, який вражає. 
Якось, перед Великоднем, приїхавши до батьків, почув, як мама, 
пораючись, співає напам’ять доволі складні метро-ритмічно та 
інтонаційно Стихири Пасхи церковнослов’янською мовою. “Як 
Ви це запам’ятали, мамо? Я з професіоналами таке можу тільки 
з нот виконувати!”. Батько, попри господарку та роботу в сіль-
ському універмазі, грав у духовому оркестрі на баритоні, на яко-
му вчив і сина. Малий Зиновій вже з дитячих років, опанувавши 
баритон, а згодом у школі – акордеон, граючи та співаючи рідні 
пісні на шкільних концертах та сільських забавах, здобував на-
городи та повагу земляків. Тому вибір майбутньої професії був 
невипадковим. “Музикою було наповнене все моє єство, і я з ве-
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ликим задоволенням ділився нею з людьми, які на той час дуже 
її потребували”. Вагомий вплив на вибір майбутнього фаху юна-
ка мав шкільний учитель співів, колишній співак відомого хору 
Дмитра Котка – Іван Новосад. Це був фанат своєї справи, і не-
даремно його хор середньої школи Великосілок, в якому співав 
юний Зиновій, у 1959 році отримав І місце на обласній олімпіаді 
художньої самодіяльності шкіл Львівської області. “Це була вра-
жаюча подія для мене!” – згадує Маестро. На все життя запам’я-
тав зведену репетицію хорів у теперішній Львівській СШ № 6, 
яку надзвичайно цікаво та професійно провели два таланови-
ті майстри хорового мистецтва – Євген Вахняк та Володимир 
Василевич. Заключний концерт проходив у Оперному театрі. “Я 
й досі не без хвилювання згадую ті щасливі миті, ту благодатно 
піднесену атмосферу. Мабуть, саме тоді трепетна моя юнаць-
ка душа, закохана в музику, остаточно визначила вибір – стати 
професійним музикантом”.

Спів для хлопця стає природною духовною потребою, про 
що свідчить цікавий факт: при зустрічах із земляком (обоє ро-
дом з Великосілок Кам’янка-Бузького району Львівської об-
ласті), тепер Героєм України, народним артистом України, ке-
рівником відомого на весь світ Національного заслуженого 
академічного ансамблю танцю ім. П. Вірського Мирославом 
Вантухом, любили співати на два голоси популярні на той час 
пісні І. Шамо, Г. Майбороди, зокрема, їхню улюблену – перлину 
української пісенної культури – “Ми підем, де трави похилі”, по-
чергово міняючи голоси.

Маючи вроджені природні здібності: гострий слух, добрий 
голос, музикальність – юнак продовжує їх розвивати, навча-
ючись у такому рідному й мені Львівському музично-педа-
гогічному училищі імені Ф. Колесси. Провідні педагоги-музи-
канти Є. Вахняк, Б. Завойський, С. Амбарцумян, П. Демчишин, 
О. Макушенко мали неоціненний вплив на становлення моло-
дого, такого спраглого до знань, юнака. Десь потаємно мріючи 
співати на великій сцені, додатково відвідує уроки вокалу у пе-
дагога П. Колбіна (Будинок офіцерів Львівського військового 
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округу). І вже незабаром отримує винагороду за старанну що-
денну працю: керівники навчальних хорів доручають заспіва-
ти у творах сольні фрагменти, з якими він успішно справився. 
Це окрилює, віра у власні сили зростає – і студент 3 курсу без 
остраху погоджується на пропозицію заспівати партію Петра 
в опері М. Лисенка “Наталка Полтавка”, постановку якої готу-
вав самодіяльний симфонічний оркестр міста Бібрки. Це був 
єдиний у Радянському Союзі показовий, у дусі “соцреалізму”, 
колектив, що мав ідеологічно демонструвати необмежені мож-
ливості радянського селянина, який, після важкого трудового 
дня, з “легкістю” може музикувати в оркестрі, виконуючи сер-
йозну класичну музику. Проте, це дійсно, за словами маестро, 
був надзвичайний оркестр, що складався з прекрасних музи-
кантів, у тому числі аматорів, поєднаних великою любов’ю до 
мистецтва. Два тижні важкої праці молодого співака увінчалися 
успіхом! Прем’єра опери відбулася у міському Будинку культу-
ри, а згодом львівська публіка мала нагоду послухати улюбле-
ний всіма твір у Театрі юного глядача ім. М. Горького (тепер – 
Перший академічний український театр для дітей та юнацтва), 
де проходив мистецький звіт творчих колективів області.

Паралельно з вокальною, розвивається й диригентська 
майстерність музиканта. Перші практичні навики роботи з хо-
ром отримує в стінах рідної Великосільської середньої школи, з 
користю використовуючи канікули в училищі.

По закінченні середнього музично-педагогічного закладу 
Зиновія Демцюха, як кращого випускника, за тодішніми зако-
нами, скеровують на роботу у Прилуцьке державне педагогіч-
не училище імені І. Франка (Чернігівська область) викладачем 
музики. Проте вже за 3 місяці змушений залишити педагогічну 
працю – молодого вчителя призивають до лав радянської армії.

На той час бракувало офіцерів, тож, після проходження від-
повідного навчання, його призначають командиром танкового 
підрозділу. Бажання юнака продовжувати займатися улюбле-
ною музикою не зникає. Організовує чоловічий хор з офіцерів 
на чолі із замполітом полку та не раз здобуває перемогу на що-
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річних конкурсах-оглядах армійської художньої самодіяльності. 
Лауреатом (Перша премія) ставав і керований ним вокальний 
ансамбль, в якому співали жінки офіцерів. Прагнучи ширше 
використати всі здобуті за час навчання професійні знання та 
вміння, акомпанує на баяні сольним виконавцям – офіцерам, 
сержантам і солдатам, допомагає в організації свят у дитячому 
садочку офіцерського містечка. Пригадує, з якою великою раді-
стю зустрічали його дошкільнята, і зрозумів, “яка чиста любов 
до музики у дітей!” 

Повернувшись у Львів, працює керівником дитячого 
хору та викладачем баяна та акордеона в музичній студії при 
СШ № 45.

Знаковим виявився 1967 рік, коли Зиновій Демцюх став 
студентом диригентського факультету Львівської держав-
ної консерваторії імені М. Лисенка. Це був осередок високо-
го мистецтва, музичний храм, у якому працювали знамениті 
митці: С. Людкевич, М. Колесса, Є. Козак, А. Кос-Анатольський, 
Р. Сімович. Навчається у класі кандидата мистецтвознавства, 
доцента М. Антківа, який згодом був і моїм викладачем з ди-
ригування. І тут, на мій погляд, із впевненістю можна сказати, 
що вплив педагога на юнака щодо формування його особисто-
сті як музиканта-диригента був беззаперечно вагомим. Багато 
спільного було у них: це і велика любов до рідної пісні як дже-
рела невичерпної людської мудрості, до обраного фаху, до своєї 
Вітчизни, обидва багато читали, були ерудитами і на кожне за-
питання завжди мали відповідь. Інтелігентні, виховані в кращих 
традиціях культурних, освічених галицьких родин. Навіть зов-
нішньо прослідковувалася деяка схожість – обоє високі, струн-
кі, аристократичної зовнішності, з густим хвилястим волоссям, 
спокійним поглядом та неспішними рухами. Спостерігаючи за 
Зиновієм Миколайовичем на концертах, я впізнавала такі зна-
йомі мені характерні ознаки диригентського жесту, мануаль-
ний “почерк” нашого учителя – точність та виразність штриха, 
виважену емоційність у розкритті драматургії твору. Михайло 
Михайлович вболівав не тільки за професійний рівень своїх 
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студентів, а й цікавився їхнім побутом, планами на майбутнє, 
допомагав порадами, а іноді й практичними діями. Зокрема, це 
було згодом і з З. Демцюхом, коли М. Антків особисто просив то-
дішнього ректора консерваторії З. Дашака дозволити студенту 
4 курсу стаціонарної форми навчання перевестися на заочну. 
На це була вагома причина, оскільки після вдалого конкурсного 
прослуховування тодішнім керівником Київської чоловічої хо-
рової капели імені Л. Ревуцького С. Дорогим Зиновію Демцюху 
запропонували працювати у цьому славному колективі1. 
Михайло Михайлович з великою повагою ставився до студен-
тів, які, крім навчання, співали та набували професійних нави-
ків у роботі з мистецькими аматорськими колективами. І його 
студент не був винятком. У 1969 році, на прохання дирекції 
клубу Львівського національного університету імені І. Франка, 
Зиновій організовує студентський загальноуніверситетський 
мішаний хор. Згодом працює також із жіночим ансамблем депо 
№ 5 Львівської залізниці (концертмейстер – лауреат міжна-
родних конкурсів, заслужений артист України Я. Ковальчук). 
Активно відвідуючи репетиції відомих аматорських хорів, юнак 
збагачується знанням репертуару та ознайомлюється з методи-
ками роботи провідних хормейстерів. Із задоволенням співає у 
чоловічому хорі “Прометей” під керуванням О. Волинця, згодом, 
радісно прийнявши пропозицію маестро Є. Вахняка, який керу-
вав факультетським хором, – у хоровій капелі Будинку культури 
працівників зв’язку (тепер – Заслужена хорова капела України 
“Боян” імені Є. Вахняка)2. Треба сказати, що Євген Дмитрович 
запрошував у колектив не кожного, навіть із добрим голосом, 
а лише тих, які йому імпонували, відчуваючи серцем внутріш-
нє єство людини. Знав особисто Зиновія ще з музично-педаго-
гічного училища як зразкового хориста мішаного хору, яким на 

1 Демцюх З. М. Співець лемківського краю. Майчик О. Іван Майчик (1927–2007). 
Моєї пісні – моєї зброї – ні перед ким я не складу : монографія. Львів : Видав-
ництво Тараса Сороки, 2018. С. 151.

2 Чучман В. Євген Вахняк: диригент і педагог. Вісник Львівського університе-
ту. Серія мистецтвознавство. Львів, 2015. Вип.16. ч. 1. С. 109.
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той час керував, спостерігав за його професійним ростом, тому 
всіляко намагався відкрити йому всі таємниці непростого, але 
такого цікавого для юнака світу хорового мистецтва1. Це була 
знакова непересічна постать справжнього “апостола” Музики, 
любов’ю до якої щедро ділився з усіма, хто цього потребував! 
Своїм глибоким розумінням суті та значення духовності в житті 
людини через пізнання та сповідування пісенно-хорових засад 
він назавжди стає для Зиновія Демцюха прикладом справжньо-
го Маестро! 

Молодечий запал, бажання спробувати себе співаком-ан-
самблістом у інших виконавських колективах приводить юнака 
до чоловічого вокального квартету “Гомін” Львівського радіо і 
телебачення, де творить пісенну культуру разом із товариша-
ми-однодумцями М. Богачем, Я. Мелехом, О. Купчинським. У ре-
пертуарі колективу була представлена насамперед творчість 
львівських композиторів: М. Колесси, С. Людкевича, Є. Козака, 
А. Кос-Анатольського, І. Вимера, а також українська та зарубіж-
на класика. Переважно співали a cappella, а у творах із супрово-
дом звучання чоловічих голосів майстерно збагачувала своєю 
фортепіанною грою Т. Лагола. Це був колектив, який слухачі 
полюбили з першого виступу! Схвальні відгуки краян надихали 
до професійного росту – юнак наполегливо працює над розвит-
ком та вдосконаленням свого співацького голосу, навчаючись 
паралельно на вокальному факультативі у Л. Хмельницької. 
Серед виступів, які закарбувалися в пам’яті співака, – вико-
нання пісні, присвяченої футбольній команді “Карпати”, музи-
ку якої написав А. Кос-Анатольський. Це був незабутній, ща-
сливий для Зиновія, активного футбольного вболівальника, 
1969 рік, коли львівські футболісти стали володарями Кубка 
СРСР. Під час офіційних урочистостей з нагоди цієї події, які від-
бувалися на Львівському телебаченні, і прозвучав твір у вико-
нанні молодих співаків квартету “Гомін”. Насичене концертне 

1 Чучман В. Євген Вахняк: диригент і педагог. Вісник Львівського університе-
ту. Серія мистецтвознавство. Львів, 2015. Вип.16. ч. 1.С. 111.
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життя в містах і селах України, організоване вагомою на той 
час державною установою “Укрконцерт”, відкривало юнакові 
нові грані пісенно-виконавського мистецтва та ще більше на-
дихало на удосконалення. Любов до співу та хормейстерської 
праці назавжди злилися в одне життєдайне джерело, з якого 
черпав натхнення та, рівно ж, живив своєю творчістю митець! 
Своє майбутнє він бачить у хорі. Тому з великим ентузіазмом 
продовжує у 1970 році свою творчу діяльність у якості артис-
та-хормейстера Київської чоловічої хорової капели Хорового 
товариства УРСР (тепер – Муніципальна академічна чоловіча 
хорова капела імені Л. М. Ревуцького). Це був перший в історії 
України професійний чоловічий хор, відібраний на конкурсній 
основі, що налічував шістдесят п’ять відмінних голосів. Багатий 
та різноманітний виконавський репертуар, нова, особлива ме-
тодика хормейстерської роботи першого художнього керівника 
та головного диригента С. Дорогого – вихованця хорової школи 
К. Пігрова; велика кількість концертних виступів у складі про-
фесійної капели – усе це ґрунтовно формувало митця-музикан-
та. “Це був величезний практичний багаж знань і навиків, який 
згодом дуже знадобився мені в диригентсько-хоровому вико-
навстві”, – згадує Зиновій Миколайович.

У 1972 році З. Демцюх повертається зі столиці у рідний 
Львів і на запрошення М. Радушкіна – директора музично-пе-
дагогічного училища імені Ф. Колесси, рідної аlma mater, роз-
починає свою педагогічну працю, яка тривала понад тридцять 
років (до 2006 року). Індивідуальні уроки з диригування, курсо-
ві хорові класи, великий жіночий хор, хор викладачів – це було 
велике благодатне поле, де юний маестро засівав зерна справж-
нього, професійного вокально-хорового мистецтва. Ділився 
знаннями, досвідом, набутим за попередні роки, вчив і вчився 
сам далі, розуміючи, що тільки упевнена хода в ногу з часом – 
пошук та виконання репертуарних “новинок”, знання сучасних 
проблем диригентської техніки та мистецтва назагал – робить 
постать педагога-диригента сучасною, цікавою для колег та 
студентів, а отже, затребуваною та авторитетною в музично-
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му просторі. Пригадую, коли я навчалася у цьому навчальному 
закладі, а згодом і працювала там, співати у виконавських ко-
лективах Зиновія Миколайовича було надзвичайно престижно! 
Візитівками жіночого хору стали прекрасні зразки світової му-
зики – хор мандрівників із опери Р. Вагнера “Тангейзер”, хор із 
опери Д. Гершвіна “Поргі і Бес”, “Різдвяний канон” Б. Бріттена, 
українські народні пісні, зокрема, в обробці О. Албула – “Така 
її доля”, “В’язанка стрілецьких пісень” М. Гайворонського, 
Р. Купчинського (аранжування З. Демцюха). Треба згадати й 
про творчу співпрацю митця з відомим львівським поетом 
Б. Стельмахом, який на прохання маестро зробив поетичні 
переклади українською мовою літературних творів: “Поема” 
З. Фібіха, “Ранок” Ж. Бізе, хор невільників із опери Дж. Верді 
“Набукко”, що стали улюбленими як для виконавців, так і для 
слухачів, і на сьогодні є у репертуарі багатьох хорових колекти-
вів. Позитивна енергетика молодого, але вже досвідченого пе-
дагога Зиновія Миколайовича не могла не впливати на студен-
тів, що навчалися в нього диригентської майстерності. Гордістю 
педагога стали випускники музпедучилища, – продовжувачі 
справи всього його професійного життя: Н. Куриляк-Манько – 
художній керівник зразкового хору “Радуниці”, Н. Чмир-Козяр – 
художній керівник народного дитячо-юнацького хору “Жайвір” 
ЦТДЮГ, В. Чучман – кандидат мистецтвознавства, доцент кафе-
дри музикознавства та хорового мистецтва Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка, художній керівник заслу-
женої хорової капели ім. Є. Вахняка “Боян”, Р. Борецький (регент 
хору церкви Пресвятої Євхаристії) та ін.

Одержимість хоровим мистецтвом, висока професійність 
та повага колег по роботі спонукає маестро до керівництва 
професійним колективом – хором викладачів музично-педаго-
гічного училища. Це була надзвичайно відповідальна і, навіть, 
дещо небезпечна пропозиція для національно свідомого митця. 
Адже ініціатором створення став парторг закладу Г. Шатула. І 
хоча його ідеологічна посада не зобов’язувала до таких творчих 
ініціатив, проте, музичне нутро (був викладачем баяна) прагну-
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ло реалізації саме через спів – і він просить З. Демцюха очолити 
новостворений колектив. Працювати з людьми одного з тобою 
фаху надзвичайно цікаво, але й відповідально: маєш бути ав-
торитетом для них не тільки як висококласний фахівець, але й 
як багатогранна особистість із позитивним мисленням, здатна 
об’єднати всіх заради спільної мети. Із цим завданням Зиновій 
Миколайович упорався успішно. Вдалий підбір репертуару, 
продумана репетиційна робота, вимогливість до професійного 
звучання хору, детальне відпрацювання образної концепції та 
загальної драматургії творів – це були складові роботи маестро. 
Тепло зустрічали краяни виступи молодого колективу, що ви-
конував твори: “Аve Maria” Д. Каччіні (соло – Я. Крилошанська), 
“Меса” Ф. Ліста, “Вулиця” Ф. Колесси, “Місяць ясний, місяченьку” 
в обробці А. Кушніренка. На жаль, творча дорога хору через пев-
ні обставини, була недовгою.

Любов до дитячого співу спонукає митця до створення у 
1976 році хору “Пролісок” при Львівському сільськогосподар-
ському інституті (тепер – Львівський національний аграрний 
університет), що складався з дітей викладачів та охочих до 
пісенної творчості дівчаток і хлопчиків середньої школи мі-
ста Дубляни, де був розташований цей навчальний заклад. За 
спогадами маестро, це була одна зі світлих сторінок професій-
ної біографії, коли спільно з юними співаками вибудовувався 
чистий, безмежно щирий, праведний храм Музики, де всебіч-
но формувалися душі та голоси малих українців. І вже досить 
швидко, після року наполегливої праці, приходить успіх – I міс-
це на конкурсі Професійних спілок України. Нагородою стала 
поїздка хору в Карпати (Яремча, Івано-Франківська область). 
Авторитет диригента зростає, а довіра та любов дітей і, зокре-
ма, батьків зміцнюється. “Де твій керівник – там і ти! ” – радить 
мати хлопчику-хористу, що залюбки супроводжує керівника ко-
лективу в подорожі.

Із 1979 по 1985 рік З. Демцюх очолює хорову капелу 
“Гаудеамус” Львівського державного політехнічного інституту 
(нині Національний університет “Львівська політехніка”). За 
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цей період колектив став одним із провідних українських сту-
дентських хорів. Високий виконавський рівень, серйозні різно-
манітні програми, що складалися з творів західної та україн-
ської музики, обробок українських народних пісень, “Гаудеамус” 
успішно презентував на кращих концертних сценах тодішнього 
Радянського Союзу. Щорічні зимово-канікулярні концертні по-
їздки (Мінськ, Рига, Вільнюс, Каунас, Ленінград, Москва) нади-
хали співаків та їхнього керівника до ще більшої результатив-
ності в царині хорової музики. Тому цілком логічним результа-
том їхньої плідної співпраці стали виступи хору на професійних 
сценах – Ленінградського (тепер – Санкт-Петербург) музич-
но-педагогічного училища, Московського музичного училища 
ім. Іпполітова-Іванова та Каунаської філармонії, де звучала хо-
рова класика у виконанні жіночого складу хору, зокрема, її пер-
лина – “Stabat Mater” Д. Перголезі.

Вагомим і знаковим у творчості З. Демцюха стає “Ан-
теївський” період (1984–2005 роки). З ініціативи митця у 
1984 році засновано хорову капелу Львівського авіапідприєм-
ства з промовистою назвою “Антей”, яка, завдяки самовідданій 
праці талановитого диригента, виросла у високопрофесійний 
колектив1. Понад двадцять років хор обдаровував слухачів 
прекрасним співом цікавого та різноманітного репертуару на 
Шевченківських концертах, виконанням духовної музики, ко-
лядок і щедрівок з нагоди Різдвяних святкувань, щорічними 
творчими звітами перед широкою аудиторією Львова. Його 
мистецько-просвітницька діяльність поширюється по всій 
Україні. “Антей” виступає в Києві, Львові, Тернополі, Чернігові, 
Борзні, Батурині, Херсоні, Миколаєві, Черкасах, Чопі, в далекому 
й близькому зарубіжжі – Польщі, Латвії, Словаччині Угорщині, 
Бельгії, Франції, Люксембурзі, Іспанії, Італії, Німеччині, 
Швейцарії. Колектив неодноразово здобував нагороди, звання 
лауреата й дипломанта на найпрестижніших всеукраїнських 

1 Лига В. І проросте посіяне зерно: Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001. 121 с.
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та міжнародних конкурсах і фестивалях. Висока культура співу, 
глибоке проникнення у зміст і стиль виконуваних творів, ан-
самблева злагодженість та тонкість фразування підносить його 
до професійного рівня.

У 1996 році “Антей” бере участь у святкуванні чотирьохсот-
ліття Берестейської унії в апостольській столиці. У складі двох-
сотголосого зведеного хору, що складався з найкращих колек-
тивів Львова і Західної України, під орудою маестро З. Демцюха 
та О. Цигилика (художній керівник і диригент львівського чоло-
вічого хору “Гомін”) молилися з присутніми віруючими з усього 
світу під час Архиєрейської Святої Літургії в базиліці Святого 
Петра (Рим, Ватикан), що відбувалася за участю Святійшого 
Отця Івана-Павла ІІ. Присутність Папи одухотворяла виконав-
ців і на ювілейному концерті української духовної музики, що 
відбувся у Ватиканському залі імені Папи Павла VI, який вміщує 
сім тисяч осіб. Виступаючи в одному з найпрестижніших кон-
цертних залів Європи, “Антей” разом зі своїми побратимами по 
мистецтву продемонстрували перед європейською публікою 
високий рівень професійного виконання геніальної спадщини 
українського народу. А участь у таких високодуховних урочи-
стостях назавжди залишилася у пам’яті кожного хориста1.

Хор стає учасником європейських мистецьких проєктів і 
грантів. У 1999 році “Антей” уперше запрошують (разом із про-
фесійним камерним оркестром Львівської філармонії) взяти 
участь у міжнародному проєкті під керівництвом відомого ні-
мецького диригента Роланда Бадера – виконанні комічної опе-
ри Франца фон Зуппе “Бокаччо”2. Після успішного виконання 
колектив бере участь у наступних міжнародних проєктах: по-
становці опери Дж. Россіні “Вільгельм Телль” (2004 рік), у яку, 
окрім наших двох львівських колективів, як і в першому про-
єкті, були залучені провідні солісти з усього світу, та у 2004–
2005 роках – виконанні оперети Й. Штрауса “Летюча миша” і 
1 Лига В. І проросте посіяне зерно: Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 

Львів : Дивосвіт, 2001. С. 79–80.
2 Там само. С. 97–100.
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популярних хорових фрагментів з оперних вистав Дж. Верді 
“Набукко” і “Травіата” та Ж. Бізе “Кармен”. На найпрестижніших 
сценах Європи у виконанні хору поряд із оперними шедевра-
ми звучить музика геніального В.-А. Моцарта – його “Реквієм” 
і “Коронаційна меса”. Слава про високий виконавський рівень 
“Антея” шириться повсюди! Про колектив, що працює на ама-
торських засадах і так високопрофесійно представляє Україну 
на мистецьких подіях, пише преса! Схвальні відгуки, рецензії 
виступів піднімають мистецький рівень України у світовому 
масштабі.

У 2006 році Зиновія Демцюха запрошують до співпраці 
над ще одним поважним мистецьким проєктом – виконанням 
кантати Карла Орфа “Carmina Burana”. Учасниками дійства 
були провідні співаки Львівської опери (чоловічий вокальний 
ансамбль “Солісти Львова”) та дитячо-юнацький хор із міста 
Цюриха (Швейцарія) у складі 150 осіб. Концерт успішно від-
бувся в Kultur und Kongresszentrum у Цюриху. Про творчі досяг-
нення хору, його біографію, особливості становлення надзви-
чайно цікаво описано у книзі “Пісенні обрії «Антея»” авторства 
З. М. Демцюха. Уміння захоплююче подати біографію та творче 
становлення колективу, його концертну діяльність, з деталь-
ним аналізом об’єктивних та суб’єктивних чинників, що відігра-
вали не раз вирішальну роль, демонструє ще одну грань талан-
ту митця – дар письменства.

Маестро має вагомий доробок на музикознавчій ниві – це 
різноманітні за тематикою наукові дослідження, статті, рецен-
зії, відгуки. Цікавими є його навчально-методичні посібники: 
“Виконавсько-хорові проблеми кантати Лесі Дичко «Червона 
калина»” та новий, але вже апробований сценічно – “Різдвяні 
піснеспіви народів світу”. Його перу належать статті, присвя-
чені метру диригентського мистецтва С. Турчаку, високопо-
важним учителям Є. Вахняку та М. Анткову, талановитим му-
зикантам-побратимам А. Кушніренку, І. Майчику, Ю. Антківу, 
В. Яциняку, Г. Павлію. Зиновій Миколайович завжди радо від-
гукується на прохання колег (серед яких багато його колиш-
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ніх студентів) долучитися до творення нових хорових видань, 
зокрема, через їх рецензування (Б. Дерев’янко “Хорові твори”, 
“Методичний збірник хорових творів для дитячого хору з ре-
пертуару хору «Радуниця»”, “Співає «Ліра»”, “Ліричні та жартів-
ливі пісні в обробці для дитячо-юнацького хору з репертуару 
вокальної групи «Чорнобривці» Львівського мистецького цент-
ру «Веселі черевички»”). А передмови до збірників, хрестома-
тій, написані митцем (“Пісенна палітра «Ліри»”, “«Стежинкою 
до серця» – «Співає «Жайвір»”) є окрасою видання та висту-
пають гарантією належного рівня даного музичного матеріалу.

Цікавим і затребуваним є творчий доробок митця. Численні 
аранжування та переклади для хору, обробки народних пі-
сень, які увійшли до збірок “Веснівка” (Львів, “Логос”, 2001) та 
“Співають «Солісти Львова» ” (Львів, вид-во Т. Сороки, 2007), 
успішно виконуються аматорськими та професійними хоро-
вими колективами. Вітчизняна хорова дискографія збага-
тилася трьома вагомими записами під орудою З. Демцюха: 
“Возвеселімся всі разом нині (Колядки і щедрівки)” (Львів, 
2002); “Народні перлини (28 українських народних пісень)” 
(Львів, 2004); “Благослови, душе моя, Господа (Духовні твори)” 
(Львів, 2006).

Високий професійний авторитет диригента спонукає до 
обрання його у члени організаційних комітетів з підготовки 
й проведення престижних міжнародних та вітчизняних фес-
тивалів та конкурсів хорової музики. Протягом багатьох років 
З. Демцюх – член Національної всеукраїнської музичної спілки.

Із 1991 по 1997 роки Зиновій Демцюх – старший викла-
дач кафедри народних інструментів та хорового диригування 
у Львівському вищому державному інституті ім. М. Лисенка 
(тепер – Львівська національна музична академія імені 
М. Лисенка). З 2006-го року і до сьогодні – доцент кафедри му-
зикознавства та хорового мистецтва факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка. 
Заслужений працівник культури України (1992 року), яскравий 
діяч вітчизняного хорового мистецтва, Зиновій Миколайович 
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щедро ділиться своїм професійним досвідом як зі студентською 
молоддю, так і з колегами. Своїм життєвим прикладом він на-
дихає до жертовної праці в царині колективного виконавства, а 
виконуючи, насамперед, твори українських авторів, стверджує, 
що тільки те мистецтво, яке живиться цілющими соками рід-
ної землі, – невмируще! Людина з тонкою, чутливою душею, 
Маестро глибоко відчуває та знає специфіку хору. Того навчити-
ся не можна – це дар Божий! Мистецьке кредо майстра звучить 
так: “Я співаю на славу Божу і на радість людям!” І від імені всіх 
тих, кого доля обдарувала спілкуванням із великим Маестро, 
хочеться побажати: нехай і надалі Божа іскра таланту митця за-
палює у серцях людей світло Добра й Любові!
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20–30-Õ ÐÎÊ²Â ÕÕ ÑÒÎË²ÒÒß
(íà ïðèêëàä³ æóðíàë³â “Ìóçèêà” òà “Ìóçèêà ìàñàì”

Перша третина ХХ століття позначена в історії Європи як 
період великих потрясінь. Попри трагічні події Першої 
світової війни, розпаду європейських імперій та колоні-

альних держав, зародження соціалізму та комунізму, форму-
валася нова парадигма суспільних відносин, філософського і 
мистецького світобачення, що заклало вектор розвитку євро-
пейської культури на ціле ХХ століття. З’явився стиль модерн 
з усіма своїми складовими, опозиційний до нього авангард з 
похідними течіями, що співіснували поруч із пізнім романтиз-
мом та символізмом. Антиподи в культурі та мистецтві були 
фактично дзеркальним відображенням співіснування Старого 
та Нового світів.

Для української культури та мистецтва це була новітня зо-
лота доба, що дала світові такі імена, як Лесь Курбас, Михайль 
Семенко, Стефанія Туркевич-Лукіянович, Олександр Архипенко, 
Іван Труш, Михайло Бойчук, Іван Левинський, Давид Бурлюк, 
Казимир Малєвіч, Олександра Екстер та багато інших, які були 
не лише адептами, але й засновниками низки мистецьких та ху-
дожніх течій модернізму та авангарду в цілій Європі. Ситуація 
кардинально змінилася з приходом на терени України біль-
шовиків та усталення єдиного панівного в культурі та мисте-
цтві, творчого методу соціалістичного реалізму із замкненістю 
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внутрішньої естетичної системи. Як наслідок, перервалися всі 
творчі експерименти, відбувся перехід до принципово моноло-
гічного характеру із забороною “зовнішнього” діалогу з сучас-
ними мистецькими системами та зосередженість на “внутріш-
ньому” діалозі з артефактами минулого. Супроводжувалося все 
це трагічними подіями – розстрілами, засланнями в концтабо-
ри, заборонами творчості, “стиранням” імен та постатей. Цей 
період (20–30 роки) увійшов в історію української культури як 
драматичний період “розстріляного Відродження”, численних 
судових процесів, у тому числі сумнозвісного процесу так зва-
ної “Спілки Визволення України”, розстріляного з’їзду кобза-
рів, низкою нищівних постанов ЦК ВКП (б) та ін. Про це писав 
Василь Симоненко:

Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибились із сил
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил. 

Об’єктом нашого дослідження є музична періодика згада-
ного періоду, яка визначала курс розвитку національної куль-
тури наступних десятиліть, що був спрямований на адаптацію 
творчого методу соціалістичного реалізму.

Предметом дослідження є статті, присвячені хоровій україн-
ській культурі в журналі “Музика” та “Музика масам” періоду 
1923–1930 років, заснованому при Товаристві ім. М. Леонтовича, 
головним редактором якого був Микола Грінченко. 

Про швидкість зміни парадигми розвитку музичної куль-
тури в Україні свідчить часта зміна назви журналу. Заснований 
у 1923 році як журнал “Музика”, в період 1928–1930 років він 
отримав назву “Музика масам”, з 1931 року – “Музика мас”, з 
1933–1941 років – “Радянська музика”.  

Варто зазначити, що українська хорова культура була, і 
фактично є до сьогодні, найбільш репрезентативним видом 
мистецтва у світі. Будучи ґенетично спорідненою з ментальні-
стю самих українців, як одного з найбільш співочих народів у 
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цілій Європі, невипадково стала об’єктом зацікавлення адептів 
соцбудівництва на музичному фронті. Масова культура (зокре-
ма, жанр масової пісні) вважалася однією з найбільш впливо-
вих на свідомість та підсвідомість суспільства, а хоровий спів –
однією з найбільш відповідних платформ. З іншого боку, хоро-
ве мистецтво стало яскравим зразком поступового переходу з 
аматорського рівня на професійний, а його масовість, завдяки 
репертуару, мала неабиякий вплив на формування свідомості 
та уподобань мас на широкому соціокультурному тлі.

Аналіз статей періоду 1923–1930 років про хорову культу-
ру відбувається з позиції трансформації професіоналізму в на-
прямку кон’юнктурного та пропагандистського соціальних рів-
нів, що становить новизну цього дослідження.  

Зауважимо, що незважаючи на всі трагічні події окреслено-
го періоду, ХХ століття позначене також і позитивними рисами. 
Завдяки можливості здобувати вищу музичну освіту в Україні, 
відбувалося поступове вилущування і формування професійної 
музичної культури. Це зумовило появу більшості композитор-
ських шкіл, професіоналізацію музичної культури як такої, ви-
вершення жанрової системи та завершення, “договорювання”, 
ще не до кінця пройденого етапу доби Романтизму. І, власне, 
хорове мистецтво є яскравим зразком цих трансформацій. 

Так, у 1923 році в згаданому журналі “Музика” з’явилася 
критична стаття Михайла Вериківського під назвою “Сучасний 
стан мистецтва хорового виконання”, де автор у резюмуючій 
частині статті зазначає, що “сучасний стан мистецтва хоро-
вого виконання докладніш характеризують наступні факти. 
Незалежно від складу та обсягу твору більшість диригентів 
намагаються перебрати в них всю гаму динамічних відтінків. 
Крещендо й декрещендо часто-густо збігається з початком по-
будуваннів; цілком вільно з’являються вони на яких хочте мо-
ментах твору і також вільно переходять у протилежну дина-
мічну форму; невиразність або, навпаки, обрубаність закінчень; 
надмірне підкреслення метричних наголосів; досить легковаж-
не відношення до павз, до порушень установленого ритму; злов-
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живання ферматою не тільки на протягнутих акордах, але 
навіть на павзах; невдалий вибір скорости; повне ігнорування 
фортепіяновим супроводом, зведення його лише до непотріб-
ного струментового тла, що тільки перешкоджає хорові… – 
усе це, безперечно свідчить про невисокий, порівнюючи, стан 
культури хорового виконання, яка крім того має на собі досить 
помітні сліди салонової манери виконання з усіма її характер-
ними властивостями”1.

Далі, в першому номері журналу “Музика масам” за 1928 рік 
у рубриці “Музкор” з’являється стаття під назвою “Нові перспек-
тиви мистецтва хорового виконання” авторства Адама Бабія. 
Автор зосередився на відсутності зовнішнього зорового ефекту 
самих хористів, звертаючи увагу на міміку, рекомендуючи до-
дати до теоретичної освіти хориста такі курси, як: “Техніка пе-
реживань”, “Хорову міміку”, “Ритмо-міміку” (поєднання міміки 
з музикою), “Грим” (естрадний), “Хорову постановку голосу” та 
“Дикцію з декламацією”,  застосовуючи деякі думки, висловлені 
у статті В. Суренського “К вопросу о реформе хорового искус-
ства” 1927 року. А. Бабій коротко аналізує роботу новостворе-
ного колективу у Києві під назвою “Хор дійства” під керівниц-
твом Коханського.

“Хор дійства” мав на меті поєднати музику з пластикою 
тіла. Спроба, на думку автора, була цікавою, але, очевидно, не-
вдалою. Головна хиба її полягала в тому, що не було керівника, 
який “зрозумівся б і на музиці і на пластиці (керували музичною 
і пластичною частиною різні особи). Другою, не меншою хибою, 
була відсутність відповідної літератури. «Хор дійства» взявся 
був оформляти твори Вериківського «Коваль», «Риємо, риємо» 
Козицького та ін., але ж відомо, що не всякий рух зручний і логіч-
но в’яжеться з певною інтонацією, що передбачалася в статич-

1 Вериківський М. Сучасний стан мистецтва хорового виконання. Журнал 
“Музика”. 1923. Ч. 8–9. С. 19–20. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/
cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=online_G&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03
=FF=&S21STR=00000260/08-09
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ному, без руху, плані виконання, так само й не всяка інтонація 
можлива при певному положенні тіла або його частин. Друга 
спроба – це постановка «Івана Гуса», муз. Коханського, за його ж 
керуванням. Та вона показала лиш те, оскільки керівник не розу-
мів того, за що взявся”1. 

Однак, аналізуючи нюанси художньої побудови твору та 
пластики, М. Вериківський та А. Бабій вказують переважно на 
недосконалість техніки та манери виконання творів. Натомість 
з кінця 1929 року зміст статей про хорове мистецтво карди-
нально змінюється. Характер набирає відтінків критики само-
го змісту виконуваних творів, не переймаючись проблемами 
професіоналізму. Зокрема, в № 12 за 1929 рік, у статті Івана 
Михайленка під назвою “Роботу капель – на нові рейки” зазна-
чено, що реформа хорового мистецтва просувається досить по-
вільно, і на “перешкоді часто стає склад хорів та капель, що в 
більшості засвоїв традиції церковного співу і вороже настроє-
ний до всякої перебудови”2. Отже, автор доходить висновку, що 
“потрібно виховувати новий хоровий актив, який треба набра-
ти з того музичного активу, що його дає робітництво, комсомол 
та соціалістичний сектор села”3. Тобто, тут фактично вже не 
йдеться про професіоналізацію хорових колективів, а про «пра-
вильно» вихованих та налаштованих у відповідному напрямі 
індивідів. Підсумовуючи, І. Михайленко пропонує план роботи 
з налагодження хорової справи. Останнім пунктом зазначено: 
“Увязати роботу капель із загальним планом переведення різних 
політичних та економічних кампаній, в художній формі висвіт-
люючи в ній досягнення соцбудівництва й загострюючи увагу 
трудящих навколо його завдань та боротьби з глитаєм, непма-

1 Бабій А. Нові перспективи мистецтва хорового виконання. Журнал “Музика 
масам”. 1928. № 1. С. 10–11. URL: https://archive.org/details/muzyka_masam/
Muzyka_masam_1928.01/page/n9/mode/2up

2 Михайленко І. Роботу капель – на нові рейки. Журнал “Музика масам”. 
1929. №12. С. 25. URL: https://archive.org/details/muzyka_masam/Muzyka_
masam_1929.12/page/n25/mode/2up

3  Там само. 
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ном, піяцтвом, хуліганством, релігійними забобонами і т. ін.”1.
У статті авторства Ударної хормайстерської бригади 

Всеукраїнського товариства революційних музик (так було пе-
рейменовано Товариство ім. М. Леонтовича) 1–2 номеру за 1930 
рік під назвою “Безпритульна ділянка музичного фронту”, авто-
ри порушують проблему підбору репертуару хорових колекти-
вів. Зазначається, що, на жаль, “керівники гуртків над револю-
ційною піснею віддають перевагу кантатам Лисенка, класичним 
творам західних та російських композиторів, обробкам укра-
їнських народних пісень, деяким творам сучасних українських 
композиторів, та так званому «легкому жанру»”. Приміром, 
скаржаться автори статті, “в роковини Червоної армії хоргурт-
ки співають «Кто любит іскрєнно іскусство чістоє» – Абта, 
«Сірєнь цвєтьот» – Андрєєва, «В лєсу» – Іванова, «Клєвєту» –
Россіні, народніх пісень любовних” тощо. А оскільки “в певній ча-
стині цей репертуар не під силу рядовому гуртківчанинові (бо 
члени хорових гуртків в переважній більшості музично неписем-
ні), то керівник запрошує на допомогу гурткові гастрольорів, –
колишніх або й теперішніх хористів з церкви, що за певну суму 
чи за «випивон» виручають гурток”2. Далі, зазначають автори 
статті, “професійні тенденції яскраво виявляються і в прагнен-
ні гуртків до назви «капела», яку деякі з хорів так у Харкові, як 
і на периферії носять або носили. Здається – справа «не в чині, 
а в начинці» зазначають автори, і якби назва не впливала на 
ввесь характер роботи гуртка, то проти неї ніхто й не запере-
чував би. Але цілеспрямованість оцих доморослих капел полягає 
у побитті рекорду щодо репертуару, в кількісному відношенні, у 
збиранні якомога більшої кількості хористів. В результаті, хо-
ровий гурток поволі перетворюється у професійну одиницю, що 

1 Михайленко І. Роботу капель – на нові рейки. Журнал “Музика масам”. 
1929. №12. С. 25. URL: https://archive.org/details/muzyka_masam/Muzyka_
masam_1929.12/page/n25/mode/2up

2 Ударна хормайстерська бригада ВУТОРМу. Безпритульна ділянка музично-
го фронту. Журнал “Музика масам”. 1930. № 1–2. С. 25. URL: https://archive.
org/details/muzyka_masam/Muzyka_masam_1930.01.02/page/n25/mode/2up
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починає «халтуряти» й дезорганізовувати своїм впливом і інші 
хорові гуртки”1. Тобто, критика лунає і щодо репертуару, і щодо 
переходу хорових гуртків з аматорських на професійні колек-
тиви. Тут ми бачимо й зневажливе відношення до церковних 
співаків, й до хорової творчості Микола Лисенка, зокрема, його 
кантат.

У наступному, третьому номері журналу за 1930 рік у статті 
“Стан професійного хорового мистецтва та його перспективи” 
радянська кон’юнктура ще відвертіше протистоїть еволюцій-
ному розвитку хорового мистецтва, все частіше та агресивніше 
висловлюючись про церковних хористів та хоровий реперту-
ар. Зокрема, зазначається, що “майже всі окружні капели скла-
даються з колишніх церковних співаків та аматорів співу, що 
своєю музичною підготовкою далеко не заслуговують на назву 
майстрів хорового співу”. Отже, продовжує далі автор статті 
І. Ницай, “краща частина співаків капели є церковники. Це, зви-
чайно, кладе на всю роботу капели відповідного змісту тавро…”2. 
Щодо програм концертів наших капел, зазначає автор, “то вони 
заслуговують на особливу увагу. Марно сподіватися почути в 
концертах капель пісень про потужні зусилля пролетаріату в 
будівництві нового життя та культури, про нове село та завод, 
про героїку боротьби за соціалізм, – почути у тій мірі, в якій на-
повнюють вони наше життя. Натомість, по капелях панують 
стара народна пісня, лисенківський та стеценківський реперту-
ар та подекуди революційний репертуар перших часів револю-
ції”3. Зазначимо, що саме в цей рік завершився судовий процес 
т. зв. СВУ, за результатами якого було розстріляно понад сорок 

1 Ударна хормайстерська бригада ВУТОРМу. Безпритульна ділянка музично-
го фронту. Журнал “Музика масам”. 1930. № 1–2. С. 25. URL: https://archive.
org/details/muzyka_masam/Muzyka_masam_1930.01.02/page/n25/mode/2up 
С. 26.

2 Ницай І. Стан професійного хорового мистецтва та його перспективи. Жур-
нал “Музика масам”. 1930. № 3. С. 9. URL:  https://archive.org/details/muzyka_
masam/Muzyka_masam_1930.03/page/n9/mode/2up

3 Там само. С. 10.
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представників української науки та культури на чолі з академі-
ком Академії наук Сергієм Єфремовим. Поза цим тисячі україн-
ської молоді та студентів також отримали або розстрільну стат-
тю, або заслання в концтабори. У грудні цього ж року відбувся 
сумнозвісний з’їзд кобзарів з цілої України, по закінченні якого 
всіх учасників було розстріляно.

Підсумовуючи, зазначимо, що розвиток професійної музич-
ної культури початку ХХ століття формувався в дуже складних 
політичних умовах. Усі вищезазначені цитати, це лиш невелич-
ка частина свідчень того тоталітарного тиску, що спричинився 
до трагічних подій в історії української культури 20–30-х років 
ХХ століття. Опубліковані в “Литературной газете” 1932 року 
основні положення про творчий метод соціалістичного реа-
лізму, змінили еволюційне, природне русло стилеутворення в 
українській музиці і розділили її на дві опозиційні системи, які 
часто співіснували у творчості одного композитора. Це призве-
ло не лише до трагічних наслідків забуття композиторських 
спадщин, стирання їхніх імен з культурної пам’яті нації, але й 
трагічної долі самих митців. Останні наукові дослідження зга-
даного періоду свідчать про те, що насаджуваний зверху соціа-
лістичний реалізм відіграв, по суті, роль кітчу національної 
культури та мистецтва – як масового, уніфікованого і конфор-
містського творчого методу, що згодом став однією зі стильо-
вих масок естетики постмодернізму, однак, це вже тема наступ-
них досліджень.
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У сучасних умовах занепаду уваги науковців до різного роду 
документів і джерел виникає гостра проблема історичної 
правди. Чимало напрямів історії музики і музичного мис-

тецтва сьогодні загалом “грішать” поверховістю досліджень, 
відтак стають непереконливими. Це призводить до вільного 
(без будь-яких документальних прив’язань) трактування му-
зикознавцями численних подій і фактів, що супроводжується 
перекрученнями, фальшуванням, півправдою. Так породжуєть-
ся недовіра суспільства до якості дослідницької праці, несум-
лінність ведення якої уможливлює множення сумнівних твер-
джень, безвідповідальних думок, інколи – заради гіпотетичної 
вигоди.

Ювілей славного хору “Львівський Боян” і Заслуженої хо-
рової капели України “Трембіта” виразно продемонстрував го-
строту вказаної проблеми і вказав на моменти в їх історії та ді-
яльності, що потребують уточнення, спростування, врешті до-
даткової артикуляції. Це необхідно для того, щоб ніколи більше 
не виникало сумнівів щодо засадничих фактів їх створення та 
творчої діяльності.

Історія створення та творчої діяльності товариства 
“Львівський Боян” та одноіменного хору при ньому стала 
предметом уваги музикознавців приблизно з 1960-х років. 
Особливого інтересу додавав той факт, що архівні документи 
і матеріали, пов’язані з колективом, були знищені. Проте зав-
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дяки Марії Загайкевич1, Ігореві Дурнєву2, Лідії Ханик3, Якиму 
Горакові4, Вероніці Шніцар5 та іншим про цей феномен сьогодні 
вже чимало знаємо. Частина з них (В. Шніцар, М. Бурбан6) інфор-
мувала про “Львівський Боян” у контексті загальної картини 
музичного життя Західної України другої половини ХІХ століт-
тя (М. Загайкевич) або тільки хорового виконавства Львівщини 
(М. Бурбан), чи в аналізі історичного етапу на шляху створення 
музичної академії (Лєшек Мазепа7), інші згадували принагідно 
до інших тем (як-от В. Шніцар стосовно історії створення капе-
ли “Трембіта”, або С. Стельмащук в аналізі постаті Дмитра Котка 
та його хорів8) або подавали уніфіковану інформацію у вигляді 
енциклопедичних гасел (І. Дурнєв, Я. Горак9). Найповнішою на 
сьогодні залишається монографія Л. Ханик “Історія хорового 
товариства «Боян»”10, що відчула на собі важкий тягар ідеоло-
гічних вимог і заборон.

1 Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини 
ХІХ ст. Київ, 1960. 191 с.; Загайкевич М. “Боян”. Мистецтво України : 
Енциклопедія: у 5 тт. / редкол.: А. В. Кудрицький (відпов. ред.) та ін. 
Т. 1: А-В. Київ : “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1995. 
399 с.

2 Дурнев И. “Боян”. Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. І. Мо-
сква, 1973. С. 551–552.

3 Ханик Л. Р. Історія хорового товариства “Боян”. Львів : Поліграфічний техні-
кум УАД, 1999. 122 с.

4 Горак Я. “Боян”. Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Том 2. 
Київ–Львів–Тернопіль, 2014. С. 331–334.

5 Шніцар В. До історії створення капели “Трембіта”. Записки НТШ. Том CCXLVII: 
Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2004. С. 478–489.

6 Бурбан М. Хорове виконавство Львівщини : посібник-довідник. Дрого-
бич-Львів, 1999. 280 с.

7 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до Музичної Академії у Львові. Львів : Сполом, 
2003. 287 с.

8 Стельмащук С. Дмитро Котко та його хори: Статті, рецензії, спогади, доку-
менти. Дрогобич : Відродження, 2000. 336 с.

9 Горак Я. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Га-
личині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Львів : Сполом, 2009. С. 29.

10 Ханик Л. Р. Історія хорового товариства “Боян”. Львів : Поліграфічний техні-
кум УАД, 1999. 122 с.
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Водночас з огляду на обмежену доступність і, особливо, 
скупе оприлюднення джерел та “радянський” (ідеологічно 
заангажований) характер висновкування щодо подій і явищ 
ці дослідження потребують перегляду, уточнення, доповнен-
ня. До цього спонукає й, як виявилося, недостатня поінфор-
мованість і молодих дослідників, і навіть авторитетних, не 
посвячених у глибини історії, музикознавців, що продовжу-
ють працювати в руслі “радянської” доби і нехтують комп-
лексним аналізом напрацьованого. І досі “недооцінкою доку-
ментальних даних пояснюються численні неточності навіть 
у серйозних працях”, тоді, як їх постійне дослідження при-
зводить до “заповнення прогалин, виправлення помилок або 
перекручень, подолання упереджених підходів” до вивчення 
подій і явищ1. Зосереджуючись на історичних документах, 
пов’язаних із хором “Львівський Боян”, пропоноване дослі-
дження покликане нагадати про фактичну дату створення 
хору, увиразнити суспільно-культурну діяльність товари-
ства, у контексті якої варто розглядати гастрольні поїздки 
колективу до Кракова і Праги, аргументовано спростувати 
наполегливо нав’язувану думку про те, що хор “Львівський 
Боян” “за своєю історією, виконавською традицією і громад-
ською позицією, суспільною функцією, виконавською і мате-
ріальною базою”2 – не просто один із прародичів, а фундатор 
(“основа”) широко знаної сьогодні Заслуженої хорової капели 
“Трембіта”.

Отож, про дату створення хору “Львівський Боян”.
Усі дослідники історії створення “Львівського Бояна”, 

автори спеціальних енциклопедичних довідок і гасел, а та-
кож принагідних згадок стверджують, що хор був створений 
рішенням перших Установчих зборів 2 лютого 1891 року. 

1 Гнатишин О. Є. Джерелознавчий аспект дослідження творчої лабораторії 
Анатолія Кос-Анатольського (на матеріалах архіву композитора) : автореф. 
дис. … канд. мист-ва. Київ, 2001. С. 1.

2 Шніцар В. До історії створення капели “Трембіта”. Записки НТШ. Том CCXLVII: 
Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2004. С. 489.
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При цьому С. Людкевич, Л. Ханик, а слідом за ними і Я. Горак 
зауважують, що: у 1890 році на одному із засідань “Руської 
Бесіди” у Львові виникла думка започаткувати свій співаць-
кий гурток під назвою “Боян”, а не вдовольнятися виступами 
польських колективів (навіть і за участю українців) або при-
нагідно (для околичних виступів) зібраних колективів, яким 
була наприклад “Двадцятка” О. Нижанківського. Ідея органі-
зації українського хору знайшла широку підтримку всіх чле-
нів “Руської Бесіди”.

“Руська Бесіда” – українське товариство, засноване у 
Львові 1861 року для плекання товариського життя та 
“скріплення й піднесення національного духу”. Відтоді і до 
1880-х pоків “Руська Бесіда” була осередком товариського, 
просвітянського, культурного і навіть політичного життя га-
лицьких українців. У приміщенні Народного Дому “Руська 
Бесіда” влаштовувала літературно-музичні і танцювальні ве-
чори, доповіді, концерти, вечорниці на відзначення роковин 
Шевченка, святкові бали.

У колах товариства дозрівали різні ідеї щодо національно-
го життя, відбувалися зустрічі земляків з усіх частин України. 
Тобто в 1860–1880-ті роки “Руська Бесіда” була важливим осе-
редком національного культурно-освітнього, товариського й 
політичного життя. Тому не дивно, що ідея створення “Бояна” 
виникла саме в такому середовищі.

Як дослідив Л. Мазепа ще у 1984 році1 вказана ідея зна-
йшла своє письмове підтвердження у Листі до Галицького 
Намісництва, який підписали А. Вахнянин, Ґерміна Шухевич2, 

1 Мазепа Л. Інститут ім. М. Лисенка у Львові. Музика. Київ, 1984. № 6. С. 28.
2 Шухевич Ґерміна – видатна громадська діячка, послідовниця емансипацій-

ного руху Н. Кобринської, дружина В. Шухевича, ініціаторка й засновниця 
перших українських жіночих товариств у Львові (Клюбу русинок та ін.).
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Євгенія Барвінська1, Марія Нагірна2, Олеся Бажанська-
Озаркевич3, доктор Степан Федак4, Олександр Колесса5, док-
тор Лонгин Озаркевич6. У ньому йшлося про намір заснувати 
хорове товариство “Львівський Боян”7 (тому ці люди згідно зі 
Статутом стали пізніше вважатися “основателями”, тобто за-
сновниками Товариства). До Листа був доданий Статут, необ-
хідний для розгляду питання документ, бо такий, що містить 
зведення правил, що визначають і реґламентують діяльність, 
завдання, функції, структуру і встановлюють порядок робо-
ти інституції. Допускаю, що насправді це міг бути свого роду 
Проект Статуту (ймовірно навіть його рукопис) – т. зв. реґу-
ляміну, котрий мав бути ширше обговорений і прийнятий 
ініціаторами створення Товариства на його Перших загаль-
них зборах. Галицьке Намісництво в Австро-Угорській ім-
перії отримало Листа 10 грудня 1890 року, а вже 24 грудня 
1890 року повідомило про затвердження Статуту, на підста-
1 Барвінська Євгенія – українська (галицька) громадська діячка, піаністка 

хорова диригента, дружина Олександра Барвінського, мати композитора 
Василя Барвінського.

2 Нагірна Марія – громадська діячка в Галичині, дружина українського (га-
лицького) архітектора та громадського діяча кінця ХІХ – початку ХХ століть, 
засновника львівських товариств “Дністер”, “Сокіл”, “Товариства для розвою 
руської штуки” Василя Нагірного.

3 Бажанська-Озаркевич Ольга-Олександра – українська (галицька) піаністка, 
фольклористка, письменниця, громадська діячка, дочка священика, компо-
зитора, музикознавця, письменника Порфирія Бажанського. Акомпанувала 
хору “Львівський Боян” у концертах 1892–1900 років.

4 Федак Степан – український (галицький) громадський діяч, фінансист 
(член-засновник Товариства взаємних забезпечень «Дністер» (з 1909 року 
його головний директор), Центробанку, Замельного Банку Гіпотечного 
Львові), за фахом адвокат.

5 Колесса Олександр – український літературознавець, мовознавець, громад-
сько-політичний діяч. Брат Філарета Колесси.

6 Озаркевич Лонгин – адвокат, громадський діяч, пізніше староста Городоць-
кого повіту. З приходом “радянської” влади у 1940 році арештований, виве-
зений до Сибіру, звідки не повернувся.

7 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до Музичної Академії у Львові. Львів : Сполом, 
2003. С. 379.
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ві чого Товариство було вписане у “Книгу реєстрації това-
риств на території Галичини”, тобто офіційно зареєстроване. 
Вказана дата реєстрації Товариства підтверджується архівни-
ми документами Центрального державного історичного архіву 
Львова (фонд 146, 165), Державного архіву Львівської області 
(фонд 1, фонд 110), а також ін. джерелами, що їх точний перелік 
наводить Л. Мазепа1.

Це означає, що Установчі збори, скликані ініціативною 
групою 25 січня 1891 року, не засновували Товариство (бо 
не мали для цього ніяких юридичних повноважень), і, тим 
більше, не затверджували його Статут. Вони тільки обрали ор-
ганізаційний комітет у складі визначних громадських діячів 
етнографа Володимира Шухевича, музичного критика і ком-
позитора А. Вахнянина, С. Федака, Є. Барвінської для підготов-
ки і проведення Перших загальних зборів з метою обрання 
Правління товариства, покликаного послідовно виконувати 
поставлені перед товариством завдання, та підготовки поряд-
ку денного.

Перші загальні збори товариства “Львівський Боян” відбу-
лися 2 лютого 1891 року2. Вони ухвалили остаточний варіант 
Статуту, в якому сформульовано мету плекати “«головно русь-
ко-національний» хоровий спів для неухильного національного 

1 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до Музичної Академії у Львові. Львів : Сполом, 
2003. С. 71.

2 У ювілейній статті С. Людкевич писав, що Збори відбули-
ся “за почином першого голови проф. В. Шухевича, під про-
водом о. П. Бажанського”, і “вибрали перший виділ в ось якім 
складі: В. Шухевич – голова, д-р Ст. Федак – заступик голови, Н. Вахнянин –
диригент, Є. Барвінська – диригентка, Д. Січинський, С. Хандерис та 
Б. Ганінчакова – виділові” (члени Виділу (Президії)). Див.: Людкевич 
С. У сорокліття “Львівського Бояна” (1891–1931). Людкевич С. Дослі-
дження, статті, рецензії, виступи. Т. ІІ / упоряд., ред., перекл. і прим. 
З. Штундер. Львів : В-во М. Коць, 2000. С. 379.
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самоствердження українців”12. Показово, що станом на сьогод-
ні оприлюдненим М. Загайкевич і Л. Ханик залишається тільки 
текст другого видання Статуту (1901 року).

У створенні мішаного хору “Боян” склалися воєдино колек-
тивна ментальність нації, правікова фольклорно-виконавська 
традиція та кількасотлітня церковно-літургійна практика як 
виразники етнічної самоідентифікації українців.

Отож, вже на початку лютого 1891 року “Львівський Боян” 
розпочав регулярні репетиції, активно залучаючи до них тала-
новиту молодь, студентів навчальних закладів, патріотично на-
лаштованих любителів хорового співу.

Про національно-патріотичний характер діяльно-
сті та гастрольну подорож до Праги. Усі дослідники історії 
“Львівського Бояна” відзначають багатогранну діяльність това-
риства: це й розвиток вокальної та хорової музики і підтримка 
творчості національних композиторів, популяризація творів єв-
ропейських композиторів, і школа співу, видавнича діяльність 
(нотних та періодичних музичних видань), заснування бібліо-
теки нотної хорової літератури, організація і проведення кон-
курсів на кращий вокальний, хоровий, інструментальний твір, 
етнографічна діяльність зі збору фольклору та українських 
народних музичних інструментів, участь у спорудженні пам’ят-
ників українським композиторам Д. Січинському, В. Матюкові, 
М. Вербицькому та багато іншого. Недарма С. Людкевич в опуб-
лікованій 1932 року в “Ділі” статті “У сорокліття «Львівського бо-
яна» (1891–1931)” наголосив: “Історія товариства «Львівський 
Боян» – це щось трохи більше, ніж історія одного тільки співочо-
го гуртка; це без перебільшення один з головних шматків 

1 Горак Я. “Боян”. Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Том 2. 
Київ–Львів–Тернопіль, 2014. С. 331.

2 Цікаво, що подібна історія була й із Науковим товариством ім. Шев-
ченка. Галицьке намісництво у Львові затвердило рукопис його Ста-
туту 11 грудня 1873 року, а сам Статут (очевидно доопрацьований 
його варіант) був прийнятий Загальними зборами Товариства аж 
4 червня 1874 року.
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історії починів нашої музичної культури на Галицькій Україні”1 
[14, с. 379].

З понад столітньої відстані з урахуванням суспільно-полі-
тичної ситуації, що склалася на останнє десятиліття ХІХ століт-
тя, можна сміливо стверджувати, що це ще й важлива частина 
історії нашого націєтворення, історії розбудови української 
державності. І  ось чому.

Як відомо, вже перший великий концерт “Бояна”, присвя-
чений Шевченківським святам 28 березня 1891 року, перед-
бачав виконання серед іншого й підготованої хором кантати 
М. Лисенка “Іван Гус”. Проте перед самим концертом хору забо-
ронили виконання цього революційного за характером твору, 
що викликало хвилю обурення в залі. Патріотичні настрої, зо-
крема й ті, що могли бути підігріті музикою Лисенка, стали б 
викликом як для поляків, котрі ще не оцінили сили нової укра-
їнської музики, так і для москвофілів, які мали тоді в Галичині 
величезний вплив і яким належала більшість львівських уста-
нов. У перші роки діяльності “Бояна” співочі сили хору пред-
ставляли народовців і москвофілів, які працювали консолідо-
вано. З часом, під впливом Лисенка та його галицьких епігонів 
О. Нижанківського, Ф. Колесси та ін., роль боянівських народов-
ців зміцнилася. Зазнаючи невпинних поступальних змін, україн-
ський культурний рух, хоч і був ще доволі слабким, потроху 
набував життєво важливих смислів. Одним із них було відсто-
ювання права на користування рідною мовою. Гостра дискусія 
щодо самостійності української мови, її відмінності і відрубно-
сті від російської і від польської здійнялася навіть на науковий 
рівень.

Проте межі дискусії були куди ширшими за мову: йшлося 
про принципове питання: чи український народ самостійний і 
такий, що має власну стародавню культуру, чи є одним із пле-
мен російського народу, з провінційного типу літературою, що 
1 Людкевич С. У сорокліття “Львівського Бояна” (1891–1931). Людкевич С. 
Дослідження, статті, рецензії, виступи. Т. ІІ / упоряд., ред., перекл. і прим. 
З. Штундер. Львів : В-во М. Коць, 2000. С. 379.
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не знає літературної мови. На підтвердження незалежності 
українського народу, його “повноцінності” мали “працювати” 
національна культура, наука.

Саме тому народництво для широких верств суспільства у 
ХІХ столітті виглядало не як хуторянство, шароварщина, етно-
графізм, благоговіння перед примітивною культурою, а як реа-
лістична відповідь на виклики часу. Інтерес до історичної спад-
щини Наддніпрянщини вказував на розуміння єдності нації. 
Українська ідея, що прийшла від східних братів, у конкурентно-
му середовищі з полонофілами та русофілами формувала ново-
часну національну ідентичність, культуру, збуджувала інтерес 
до науки. Їх палкими розбудовниками у 1870–1880-х роках ста-
ли (після священиків 1860-х) педагоги, правники, адвокати.

Чимало з них стали учасниками хору “Львівський Боян”. У 
березні 1891 року колектив виступив із концертами в Кракові 
в пам’ять Т. Шевченка, пропагуючи там українську пісню і мову. 
Поїздка була важливою ще й тому, що погляди освічених гро-
мадських діячів тоді звернулися до Краківської Академії наук, 
інших європейських наукових товариств (сербського, хорват-
ського, чеського) з метою вивчення їхнього досвіду в організа-
ції національної науки.

Поляки з ентузіазмом сприйняли виступи галицьких ру-
синів, хоч, визнаючи їхню культурну своєрідність, майбутнє 
українців бачили тільки в контексті польської політичної та іс-
торичної традиції. І все ж за активну громадську, культурну й 
організаційну діяльність голова Правління “Львівського Бояна” 
В. Шухевич був обраний спочатку дійсним членом Наукового 
товариства ім. Шевченка, а 10 травня 1891 ще й членом Виділу 
(Президії) НТШ.

Це надихнуло колектив на підготовку до нової гастрольної 
подорожі, на цей раз до Праги, на відкриття Виставки народно-
го господарства та культури Чехії задля репрезентації україн-
ського мистецтва.

Програми виступів і гарячий прийом чехами українських 
артистів-патріотів у Празі, Пардубицях, м. Градець-Кралове до-
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волі детально описані дослідниками, які відзначили справжній 
тріумф українського хорового мистецтва, красу національних 
строїв, звучання музичних інструментів. Тому дивним вида-
ються висловлювані сьогодні думки про нібито розважальну 
мандрівку галицьких міщан до Праги з метою показати себе 
та поспівати. Хористи вважали свою поїздку неабиякою мі-
сією – демонстрацією українства у можливих для них формах, 
забезпеченням підтримки слов’янськими братами своєї націо-
нальної самобутності. А ще – виявом поваги до тих чеських 
громадських діячів, хто з пошаною ставився до інших слов’ян-
ських народів, їхньої мови, культури, історії. Саме тому на га-
стролі до Праги у липні 1891 року “Боян”, як засвідчила чеська 
преса, віз із собою підписаний вінок із синьо-жовтою стріч-
кою, який русини-українці планували урочисто покласти на 
гріб визначного діяча чеського і словацького відродження 
славіста Павла Йосифа Шафарика, котрий помер незадовго 
перед тим 10 березня 1891 року. Цей дослідник етногенезу, 
мови, історії та фольклору слов’янських народів працював у 
бібліотеці Празького університету й у своїх наукових працях 
визнавав окремішність української і російської мов, за що й 
користувався повагою в галицьких українців. Про це сказав у 
своєму виступі В. Шухевич перед науковою і культурною гро-
мадою Праги1. На жаль, в українській науковій літературі “ра-
дянського” часу повідомляється, що згаданим вінком нібито 
(за словами Л. Ханик) “Львівський Боян” нагороджений за свої 
тріумфальні празькі виступи.

Концерти в Празі та інших чеських містах стали гучною де-
монстрацією української нації в її культурно-мистецьких про-
явах. Український хор знайомив публіку з творами М. Лисенка, 
С. Воробкевича, Н. Вахнянина, І. Лаврівського, В. Матюка, 
О. Нижанківського, П. Ніщинського та ін., на кожному виступі 
змінюючи програму Колектив приймали не як окремо взятий 

1 Напис на стрічці мав присвяту: “Великому слов’янинові Павлу Йосифу Ша-
фарикові вінує колектив Боян…”.



123

Ðîçä³ë ²²
ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ßÊ ÇÀÑÀÄÍÈ×À 

ÑÊËÀÄÎÂÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ

оригінальний у певному сенсі колектив, а як яскравого пред-
ставника 22-мільйонного “найспівучішого народу світу”, але 
бездержавної нації, у складі якої різні етнічні групи.

Про їх наявність яскраво свідчили костюми учасників 
хору з різних міст Галичини (Коломиї, Станіслава, Золочева, 
Тернополя, Бережан, Перемишля, Львова, а ще – Чернівців). 
На концерті у Промисловому палаці Праги глядачі із захо-
пленням сприйняли гуцульський (правник з Іспаса, секре-
тар “Бояна” Венгринович та письменниця Н. Кобринська 
з Болехова), козацький (книгодрукар Михайло Білоус з 
Коломиї1), буковинський (письменниця, етнограф і педагог 
Євгенія Ярошинська з сестрою Емілією), покутський (дві 
молоді сестри Смольницькі та Г. Шухевичева). Відзначався 
також сценічний вигляд А. Вахнянина, В. Шухевича, соліста 
Євгена Гушалевича2.

Тож у поїздці “Львівського Бояна” до Праги брав участь то-
дішній цвіт галицьких українців, відданих хоровому мистецтву 
і національній справі, а не група мало освічених міщан вкупі з 
селянами навколишніх сіл, як хотіла представити це “радян-
ська” література.

“Львівський Боян” – родоначальник “Трембіти”: спро-
стування помилкової думки. Для підтвердження цієї тези усі 
дослідники в один голос твердять, що Заслужена хорова капе-
ла України “Трембіта” була створена “на базі Бояна” (“на основі 
Бояна”) і не пояснюють, яку саме базу мають на увазі: матері-
альну (приміщення, бібліотеку, музичні інструменти, нотне ви-
давництво під назвою “Музична бібліотека”, костюми або інше), 
людський ресурс, репертуарну “політику”, виконавську стиліс-
тику тощо.

1 Білоус Михайло – фахівець у галузі поліграфії, в т. ч. газетярства і книгови-
дання. Видавець книжок і часописів. Засновник друкарні в Коломиї.

2 Інформацію про національні строї хористів “Бояна” разом із їх спільним 
фото подав у газеті “Ƶlatá Praha” за 1891 рік (ч. 37) чеський етнограф, до-
слідник українського народного побуту і фольклору в Галичині Франтішек 
Ржегорж, прихильник українського відродження.
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Поглиблені дослідження історії та культури тогочасного 
Львова та Галичини допомагають детально висвітлити питан-
ня спадкоємності “Трембіти”. 

1) Перші роки “Львівський Боян” “був приписаний” до 
Народного Дому на вул. Театральній (знаного як Будинок офі-
церів) – центрі культурного згромадження українців: там від-
бувалися репетиції, зберігалася бібліотека, нескладне нотне 
видавництво1, до 1913 року – шафа з музичними інструмента-
ми, які за домовленістю з НТШ стали експонатами Музею НТШ у 
придбаному Товариством 1912 року будинку по вул. Винничен-
ка, 24.

Для практичних потреб формувалася й спеціальна нот-
на бібліотека товариства (у тому числі й з видань власної 
серії “Бібліотека Львівського Бояна”, що, за свідченням Ірини 
Антонюк2, у 1939 році зі забороною товариства разом із колек-
ціями нот і книг різних музичних закладів і товариств Львова 
влилася у фонди бібліотеки Львівської державної консервато-
рії чисельністю 2 100 примірників (240 назв). У 1975 році з по-
літичних міркувань (заборони рукописів та друків українських, 
переважно галицьких композиторів ХІХ – початку ХХ століть) 
відбувся акт примусової передачі частини колекції “Бояна” у 
спеціальні фонди бібліотеки ім. Стефаника, які відкрилися тіль-
ки зі здобуттям Україною незалежності. Відтак сьогодні їх за-
лишилося у фондах Львівської національної музичної академії 
162 примірники.

Отже, й нотна бібліотека “Бояна” не могла складати “базу” 
хорової капели “Трембіта”, бо її хору ніхто офіційно не переда-
1 С. Людкевич згадав і інші адреси, де мав свої осередки “Боян” за 40 ро-

ків своєї діяльності: “Ринок, 10, Трибунальська, 6, Ринок, 24 і Шаш-
кевича, 5)”. Див.: Людкевич С. У сорокліття “Львівського Бояна” 
(1891–1931). Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. 
Т. ІІ / упоряд., ред., перекл. і прим. З. Штундер. Львів : В-во М. Коць, 2000. 
С.  383.

2 Антонюк І. Колекції бібліотеки ЛДМА ім. М. В. Лисенка. Молоде музикознав-
ство: збірка статей / Наук. збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 10. Львів, 2005. 
С. 49.
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вав. Звідси висновок – ані приміщення, ані майно “Бояна” ніяк 
не може вважатися “базою” “Трембіти”.

Прихід “радянської” влади змінив хід розвитку українсько-
го музично-хорового мистецтва і долю “Бояна”. У 1939 році і так 
менш активну з різних причин діяльність колективу (останній 
великий концерт при співучасті хору “Сурма” відбувся чи не 
22 травня 1939 року) заборонили за нібито ворожу “націоналіс-
тичну” діяльність. Кілька його активних членів – українських 
патріотів – були вислані до Сибіру1), а документальні підтвер-
дження діяльності славного колись колективу знищили: згур-
тованість українців у загальнонаціональних справах, глибина й 
надихаюча сила національного мистецтва, яким “Боян” викли-
кав сильне емоційне зворушення публіки й тим зміцнював па-
тріотичні почуття українців не відповідали новій політиці.

Забезпечуючи державний патронат і фінансову підтримку 
новостворюваним колективам, “радянська” влада почала дик-
тувати репертуарну політику, скеровувати й організовувати їх 
гастрольну діяльність. Так поставали нові колективи (хоч і за 
участю “старих” кадрів), що створювало ілюзію започаткування 
абсолютно інших творчих одиниць. Одним із таких стала хоро-
ва капела “Трембіта”.

2) Ідея її постання виникла у диригента “Українського 
Наддніпрянського Хору” Дмитра Котка, який на кінець 
1930-х років набув значної популярності у Галичині, Буковині, 
Гуцульщині, Бойківщині, хоч уже заледве функціонував на коо-
перативних засадах.

Як стверджує Вероніка Шніцар, “Нестабільне фінансове ста-
новище, часта матеріальна скрута, потреба постійної підготов-
ки до необхідних так званих касових виступів на шкоду влас-
ним художнім задумам спонукали невтомного керівника” цього 
мандрівного чоловічого хору клопотатися перед новою владою 
про державно-правовий статус колективу. У результаті трива-

1 За час від жовтня до листопада 1939 року зі Львова до Сибіру за офіційними 
даними було вислано 3 тис. українців.
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лих перемовин у жовтні 1939 року було прийняте рішення про 
підпорядкування хору обласному відділу мистецтв із держав-
ним утриманням та обов’язковою вимогою якнайшвидшого пе-
ретворення його у державну мішану хорову капелу “Трембіта”. 
Відповідно до Постанови № 1545 Ради Народних Комісарів УРСР 
від 19 грудня 1939 року “Про організацію театрів, музичних ко-
лективів, будинків народної творчості і театрально-музичних 
закладів у Львівській, Дрогобицькій, Волинській, Ровенській, 
Станіславській і Тернопільській областях” вона офіційно роз-
почала свою діяльність при Львівській державній філармонії 
16 січня 1940 року. І це – єдина офіційна дата створення хо-
рової капели “Трембіта”1. На те вказують не тільки 10-томна 
Енциклопедія українознавства В. Кубійовича (1955–1984)2, а й 
пізніші радянські довідкові видання, збережені в приватних ар-
хівах учасників афіші ювілейних концертів “Трембіти” подаль-
ших років.

До того, згідно з рішенням Львівської міської ради, Перші 
репетиції капели відбулися в приміщенні Богословської ака-
демії по вул. Коперника (сьогодні не існує).

3) Відомо, що до складу “Трембіти” увійшли хористи 
“Бояна, проте їх кількість і, тим більше, імена залишаються не-
відомі. Доволі розрізненими є й відомості про перший склад 
«Трембіти»”.

Одна з найперших загальноприйнятих довідок в Українській 
Радянській Енциклопедії інформує, що капела “створена... на 
основі чоловічого хору Д. Котка та «Стyдio-хору» М. Колесси”3. 
У наші дні довідник М. Бурбана подав, що капела була створе-

1 За спогадами деяких сучасників “Трембіта” була створена у жовтні 
1939 року, проте ця дата документально не підтверджена. Див.: Шніцар В. 
До історії створення капели “Трембіта”. Записки НТШ. Том CCXLVII: Праці Му-
зикознавчої комісії. Львів, 2004. С. 481–482.

2 Енциклопедія українознавства / гол. ред. проф. д-р В. Кубійович. Т. 9. Львів, 
1993 С. 3253.

3 Боян. Українська радянська енциклопедія: у 17-ти т. Т. 2: “Богуслав-Воло-
чиськ” / гол. ред. М. П. Бажан. Київ : Головна редакція УРЕ, 1960. С. 334.



127

Ðîçä³ë ²²
ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ßÊ ÇÀÑÀÄÍÈ×À 

ÑÊËÀÄÎÂÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ

на 1940 року “…з числа співаків чоловічого хору Дмитра Котка, 
Студіо-хору (кер. М. Колесса, Є. Козак), «Львівського Бояну», ви-
пускників Духовної семінарії, Богословської академії, деяких ін-
ших колективів”1. С. Стельмащук пояснив, що серед колективів, 
які склали основу новоствореної капели, був мандрівний хор 
Д. Котка, артисти хору оперного театру, співаки з чоловічого 
хору Духовної семінарії, “Студіо-хору” М. Колесси, учасниці ді-
вочого хору гімназії Василіянок та молодь з аматорських колек-
тивів2 (малися на увазі, мабуть, кілька членів хору “Бандурист”).

Із наведеного випливає, що колективами, члени яких утво-
рили новостворену капелу та забезпечили її початковий про-
фесійний рівень, стали чоловічий та жіночий хори Д. Котка (ті, 
якими керував митець у 1931–1935 pоках, викладаючи на за-
прошення митрополита Андрея Шептицького в українській гім-
назії сестер Василіянок у Львові та у Львівській малій духовній 
семінарії), “Студіо-хор” М. Колесси при СУПроМі, хор товариства 
“Львівський Боян” та “Бандурист”. Тому перебираючи на себе 
спадкоємність “Бояна”, “Трембіта” зобов’язана враховувати та 
декларувати людський ресурс усіх названих колективів3, про 
що чомусь ніколи ніяк не згадується.

4) Виконавські засади кожного відомого хору мають свої 
характерні особливості. Для “Бояна” завжди принципови-
ми були питання вибору репертуару: обмежитися плеканням 
тільки української національної хорової музики чи вводити в 
свої програми твори західноєвропейських композиторів; дба-
ти винятково про хоровий акапельний спів чи виконувати во-
кально-інструментальні твори. У зв’язку з тим поставав вибір 

1 Бурбан М. Хорове виконавство Львівщини : посібник-довідник. Дрого-
бич-Львів, 1999. С. 44.

2 Стельмащук С. Дмитро Котко та його хори: Статті, рецензії, спогади, доку-
менти. Дрогобич : Відродження, 2000. С. 22.

3 Сотник Армії УНР, знаний український диригент Дмитро Котко як організа-
тор Заслуженої хорової капели України “Трембіта” мав би вважатися патро-
ном колективу, а святкування 130-річного ювілею від дня його народження, 
що випадає у 2022 році, зробило б честь авторитетному колективу.
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між аматорським (дилетантським) виконавством чи фаховою 
працею задля здобуття його професійного рівня. Як засвідчив 
С. Людкевич, жодного з тих принципових питань не було вирі-
шено остаточно. Через те й суто творчі завдання щораз різни-
лися, що впливало на єдність виконавського стилю. Вагомою 
причиною відсутності стабільності була внутрішня налаштова-
ність самого колективу: “До т. зв. професіонального хору наші 
«бояністи» ставилися й ставляться, у своєму ідейному почуван-
ні, негативно, навіть згірдливо та боронять твердо принципу 
добровольчої ідейності”, – констатував С. Людкевич1. І при тому 
дорікав хористам за відсутність дисципліни та організації пра-
ці як необхідного чинника успішної творчості2. За невеликим 
винятком3, навіть наприкінці своєї діяльності за доволі значної 
кількості добрих голосів хор демонстрував поверхове знан-
ня партій, а відтак – незрівноважений звук, неврегульовану 
агогіку4.

Зовсім інший підхід до роботи показував значно пізні-
ше створений Хор Дмитра Котка. Перший склад знаменитої 
котківської “шістнадцятки” був дібраний у кінці 1921 року 
з обдарованих колишніх студентів та випускників музичних 
навчальних закладів Наддніпрянщини, що, як військові армій 
УНР та Директорії, опинилися в таборі для військовополо-

1 Людкевич С. “Концерт «Львівського Бояна»”. Людкевич С. Дослідження, 
статті, рецензії, виступи. Т. ІІ / упоряд., ред., перекл. і прим. З. Штундер. 
Львів : В-во М. Коць, 2000. С. 384.

2 Там само. 
3 Схвальну характеристику виконання “Львівським Бояном” (“гарний звук”, 

“чистота інтонації і вмілість динамічної модуляції й експресії” творів Й. Ки-
шакевича, К. Стеценка, В. Барвінського, С. Людкевича, М. Вериківського, 
П. Козицького) дав С. Людкевич після одного з концертів у Львові у трав-
ні 1926 р. Див.: Людкевич С. “Концерт «Львівського Бояна»”. Людкевич С. 
Дослідження, статті, рецензії, виступи. Т. ІІ / упоряд., ред., перекл. і прим. 
З. Штундер. Львів : В-во М. Коць, 2000. С. 497–498.

4 Людкевич С. Концерт хорів “Львівський Боян” і “Сурма”. Людкевич С. До-
слідження, статті, рецензії, виступи. Т. ІІ / упоряд., ред., перекл. і прим. 
З. Штундер. Львів : В-во М. Коць, 2000. С. 616.
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нених у м. Ланцут (Польща). Хоровий диригент, композитор 
Дмитро Котко, уродженець Запоріжчини, навчався диригент-
ської справи в Ардонській духовній семінарії (нині Пн. Осетія, 
РФ) та в класі диригування музичної школи Гнєсіних (Москва, 
1916–1917). Маючи спеціальну освіту, йому вдалося організу-
вати перший у Західній Україні професійний хор, що діяв на 
підставах кооперативного підприємства, без дотацій та субвен-
цій. Стиль його виконання вирізняла вражаюча ансамблевість, 
точний інтонаційний стрій, голосова злагодженість (казали, 
що “хор звучав як один акорд”), інструментальна природа зву-
коведення, сила звуку і його металічний тембр, відшліфовані 
фразування та аґоґіка, чітка дикція, зібраність, зразкова сце-
нічна дисципліна, незвичні для галицької хорової виконавської 
манери з превалюванням у ній “етнозвуку”, і спільне прагнен-
ня досягти високого художнього результату. Досконала випра-
цюваність усіх деталей (аґогіки, темпів, нюансів – морморандо, 
піаніссімо, унісонне хорове тутті), особливо у хорових мініа-
тюрах. А водночас – нерідко перебільшені зовнішні ефекти, 
які часто не відповідали логіці розвитку музичної думки цього 
твору. І все ж Хор Д. Котка вперше заспівав українські народні 
пісні професійно (“як треба”), а ще акапельно, чого не розумі-
ли тоді ані поляки, ані інші європейські народи, де гастролював 
колектив. Виконавська майстерність та організаційні здібності 
дозволили Д. Коткові стати засновником і першим диригентом 
Львівської хорової капели “Трембіта”.

Ще один родоначальник “Трембіти” – “Студіо-хор” 
(“Український студіо-хор”) при СУПроМі під батутою М. Колесси –
складався зі студентів та випускників Львівської консервато-
рії з прекрасними голосовими даними, доброю професійною 
підготовкою і, відповідно, високими виконавськими можли-
востями, що було сприятливим потенціалом для реалізації 
творчих задумів галицьких професійних композиторів. За два 
роки свого існування на засадах кооперативу цей камерний хор 
(18 осіб) співав українську класику, фольклорні обробки та нові 
для галицького слухача твори Л. Ревуцького, П. Козицького, 
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М. Вериківського – тобто хорову музику у найсучасніших “мо-
дерністичних” техніках, співзвучних тогочасним європейським 
мистецьким процесам.

9 березня 1940 року хорова капела “Трембіта” під керуван-
ням Д. Котка вперше виступила на Шевченківському концерті. 
Жіночий склад був одягнений у народну ношу Наддніпрянщини: 
чоловіки – у сині козацькі шаровари і сорочки-вишиванки, що 
було символічно в сенсі єднання Галичини з Наддніпрянщини.

З усього наведеного та враховуючи численні попередні до-
слідження львівських музикознавців (Станіслава Людкевича, 
Стефанії Павлишин, Лєшека Мазепи, Степана Стельмащука, 
Якима Горака, Василя Чучмана, Мар’яни Ферендович, Ольги 
Осадці та ін.) ще раз (після Л. та З. Мазепи) уточнено дату ство-
рення “Львівського Бояна”, спростовано хибну думку про га-
стролі колективу як розважальну мандрівку та не зовсім точ-
не розуміння “базової основи” – спадкоємності “Трембіти” із 
“Львівським Бояном” (початок історії якого сьогодні чомусь 
безапеляційно трактується як початок історії “Трембіти”), ко-
тре варто розуміти лише частково, а саме – у сенсі збереження 
кращих репертуарних традицій, подальшого безупинного пле-
кання виконавської майстерності і, чи не найбільше – широкої 
активної громадської (просвітницької) діяльності: надто різ-
ними були і є мета і завдання цих колективів, відображені в їх-
ніх статутних документах, добір складу, виконавський стиль та 
організаційний рівень, матеріальне забезпечення. Адже капела 
“Трембіта” від початку вирізнялася відмінною ансамблевою 
культурою, точним рівним інтонаційним строєм і невластивою 
для галицької хорової виконавської манери співу “інструмен-
тальністю” звучання (що її запровадив і пильно дотримувався 
Д. Котко), аж ніяк не характерною для галичан і “Бояна”.

У сучасних непростих для української культури умовах дуже 
важливо берегти традицію колективного аматорського спі-
ву, що її так натхненно творили наші попередники. Традицію, 
вільну від будь-яких штучних зовнішніх впливів і провладних 
зобовʼязань, натхненну громадськими потребами і внутрішнім 
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поривом душі, на славу національної музичної культури. Адже 
“континуальність традиції визначається постійною затребу-
ваністю наступними поколіннями узвичаєного чи навіть стерео-
типізованого досвіду попередніх генерацій”1.

1 Гнатишин О. Історичний вимір українських музично-теоретичних концеп-
цій : монографія. Львів, 2017. С. 9.
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(äî 125-ð³÷÷ÿ â³ä çàñíóâàííÿ “Ñòàíèñëàâ³âñüêîãî Áîÿíà”)

Динаміка розвитку музичної культури Західної України 
другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть знач-
ною мірою зумовлена виникненням на теренах регіону 

численних різнонаціональних мистецьких товариств, творчих 
об’єднань та навчальних закладів, поява яких спонукала до 
активізації концертного життя, зростання рівня виконавства, 
формування досить потужної композиторської та виконавської 
когорти. Використовуючи правові передумови, громадськість 
зуміла започаткувати розгалужену мережу мистецьких органі-
зацій, основним завданням яких стало усебічне забезпечення 
духовних потреб суспільства. Створення численних різнонаці-
ональних громадсько-просвітницьких та музично-мистецьких 
товариств, у діяльності яких важливе місце займало хорове 
виконавство, відповідало високому рівню громадської само-
свідомості, прагненню різних етнічних спільнот регіону до на-
ціонального самовираження1. Хорове мистецтво, яке завжди 
було носієм загальнолюдських традицій у духовному всесвіті 
особливо української нації, тісно пов’язане з етнічною менталь-
1  Монолатій І. Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіо-

ні в Модерну добу : монографія. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. 280 с.
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ністю, що має глибинні народнопісенні та церковно-хорові тра-
диції. Для Західної України хорова музика стала засобом націо-
нального самоствердження, збереження рідної культури в умо-
вах іноземної експансії. Незважаючи на неоднозначність сус-
пільно-політичної ситуації, хорове мистецтво західного регіо-
ну постійно зміцнювалося й розвивалося в напрямі від аматор-
ства до професійної майстерності. Відтак, хорове виконавство 
займало одне з провідних місць серед інших видів музикуван-
ня за інтенсивністю розвитку та масштабом впливу на музичну 
культуру західноукраїнського регіону.

Неодноразово мистецькі процеси, що відбувалися на те-
риторії Західної України, привертали увагу українських та за-
рубіжних науковців. Відтак, звернення до праць учених, які 
опосередковано торкалися питання розвитку вітчизняної 
культури, узагальнення ідей науковців, що безпосередньо ви-
вчали цю проблему, залучення неопублікованих документів 
і матеріалів з фондів вітчизняних архівів та використання ін-
формації, вміщеної у періодиці минулого є тим фундаментом, 
на якому ґрунтується дослідження розвитку хорової культу-
ри Західної України другої половини ХІХ – першої половини 
ХХ століть у контексті діяльності музично-мистецьких това-
риств цього періоду. У працях вітчизняних істориків Я. Грицака, 
І. Монолатія, І. Крип’якевича, М. Грушевського, М. Семчишина 
та ін. вміщено дані щодо окремих різнонаціональних об’єднань. 
Важливою частиною історіографії за темою дослідження є пра-
ці українських музикознавців, в яких об’єктом розгляду були 
різні грані музичної культури Західної України (М. Загайкевич, 
Л. Кияновської, І Бермес, Л. і Т. Мазепи, Л. Ханик та інших), які 
осмислювали значення товариств у справі організації куль-
турно-мистецького життя. Метою нашої наукової розвідки 
є осмислення значення різнопрофільних товариств Західної 
України у процесі розвитку музично-хорової культури регіону 
другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть.  

Мистецтво хорового співу було важливою складовою твор-
чої практики різнонаціональних музичних товариств широ-
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кого профілю діяльності. Аматорські об’єднання того періоду 
вибудовували ефективні шляхи до кристалізації національних 
ідентичностей завдяки невтомній культурно-просвітницькій 
діяльності, що сприяло збереженню національної історичної 
пам’яті. Вони стали основою, на якій професійно зростала ціла 
плеяда співаків і диригентів, різних за фаховим спрямуванням, 
а також аматорів. Музичні товариства інспірували заснування 
консерваторій, оперних театрів, філармоній, утворення хорів, 
оркестрів, камерних ансамблів, що об’єднували талановитих 
митців різних національностей, які згодом представляли захід-
ноукраїнське мистецтво у світі. Серед цих мистецьких утворень 
багатогранністю вирізняється “Галицьке музичне товариство” 
(далі – ГМТ), від 1919 року – “Польське музичне товариство”, 
що діяло у Львові з 1830-х років ХІХ століття та об’єднало шану-
вальників музики і музикантів-професіоналів1. Утворені в його 
межах колективи займали передові позиції у виконанні різно-
жанрової і різностильової хорової, симфонічної, вокально-ін-
струментальної і камерної музики різних епох. Його концертна 
діяльність заклала основу музичних традицій не лише Львова, 
але й усієї Західної України та вплинула на становлення інших 
музичних об’єднань. Товариство дало поштовх до розвитку різ-
них форм музичного життя, однак найбільше – до розвитку хо-
рового виконавства. 

Діяльність Галицького музичного товариства у Львові мала 
великий вплив на появу подібних інституцій широкого профі-
лю в інших містах Західної України. Так, на Буковині у Чернівцях 
з’явилася низка австрійських музичних організацій, які серед 
своїх завдань визначають плекання хорового співу, а зокрема: 
“Gesangverein” (“Співацьке товариство”, 1859 рік), “Der verein 
zur forderung der toncust in der Bucovina” (“Товариство сприяння 
музичному мистецтву на Буковині”, 1862 рік). Протягом соро-
ка років діяльності воно підготувало понад 280 концертів, де 
1 Мазепа Т. Л. Соціокультурний феномен європейських музичних товариств 

ХІХ – початку ХХ століть на прикладі Галицького Музичного Товариства. 
Львів : Растр-7, 2017. 474 с.
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прозвучали твори видатних західноєвропейських композито-
рів. Полікультурне середовище Буковини сприяло тому, що до 
діяльності товариства були причетні не тільки німці, а й пред-
ставники інших етнічних груп − румуни, поляки, чехи, українці, 
євреї (Л. Гоян, Т. Флондор, В. Дузінкевич, А. Гржімалі). Співпраця 
на мистецькій ниві якнайкраще спричинилася до гармонійних 
поліетнічних контактів. Поряд із німецькими на Буковині діяли 
румунські багатопрофільні мистецькі об’єднання, серед яких: 
“Societatea pentru cultura şi literatura poporului romăn în Bucovina” 
(“Товариство сприяння румунської культури та літератури”), 
“Junimea” (“Юність”), “Academia ortodoxă” (“Православна акаде-
мія”), “Armonia” (“Гармонія”), “Lumina” (“Світло”), до діяльності 
яких були причетні відомі румунські музиканти Ч. Порумбеску 
та Т. Флондора. На їхнє творче формування значний вплив мала 
багатогранна постать українського культурно-мистецького ді-
яча, регента, композитора (автора численних хорових творів), 
письменника, педагога С. Воробкевича.

Серед багатопрофільних мистецьких об’єднань того часу ак-
тивною діяльністю вирізнялося польське Музичне Товариство 
імені Станіслава Монюшка (далі – МТМ) (“Towarzystwo Muzyczne 
іmіenіa Stanisława Monіuszkі”), яке було утворене в 1878–
1879 роках у Станиславові за взірцем Галицького Музичного 
товариства1. Товариство організувало симфонічний оркестр, 
чоловічий, жіночий та мішаний хори. За ініціативи голови то-
вариства Вітольда Матоги (Witolda Matogi), було створено ама-
торський оперний колектив силами якого здійснено постанов-
ки кращих зразків світової оперної музики – “Тоска”, “Богема”, 
“Мадам Батерфляй” Дж. Пуччіні, “Травіата”, “Ріголетто” 
Дж. Верді, “Кармен” Ж. Бізе, “Євгеній Онєгін” П. Чайковського, 
“Паяци” Р. Леонкавалло, “Галька”, “Страшний двір” С. Монюшка 
тощо, виконання яких було б неможливим без залучення хору2. 
Завдяки зусиллям творчих колективів товариства організову-
1 Statut towarzystwa “Teatr im. Moniuszki w Stanisławowie”. Державний Архів 
Івано-Франківської області (ДАІФО). Stanisławów, 1879; 1905; 1928; 1933.

2 Еcho Мuzyczne Тeatralne Аrtystyczne (EMTA). 1879. № 17.
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ються концерти хорової, камерної, симфонічної, оперної музики, 
про що свідчать повідомлення у місцевій періодиці за 1885 рік. 
Так, у квітні того ж року МТМ було виконано кантату “Свати” у 
двох частинах для хору, солістів і оркестру Міхала Бернадського 
(Michala Biernadskiego) – художнього директора товариства1. На 
іншому концерті під його ж керівництвом прозвучала музика 
Ф. Мендельсона до “Сну літньої ночі” В. Шекспіра та ювілейна 
кантата В. Желєнського, створена до 200-ї річниці перемоги 
Яна ІІІ Собеського над турками під Віднем. Отже, значну увагу 
товариство приділяло хоровому мистецтву. З огляду на важли-
вість хорового виконавства у діяльності МТМ було запровадже-
но курс навчання хорового співу, а самі хори поділило на два 
курси: підготовчий та основний, що сприяло підвищенню рівня 
виконавської майстерності. Діяльність товариства значно роз-
ширилася завдяки створенню філій.

Від другої половини XIX століття хорове музикування охоп-
лювало все більше коло любителів музики, починають з’явля-
тися товариства “«вузького» профілю”, які метою діяльності 
визначають якусь одну сферу музикування. Ці товариства по-
ступово охопили територію усієї Західної України, утворювали-
ся як окремі музичні організації або існували при навчальних 
закладах та інших немузичних інституціях і характеризува-
лися нерівнозначністю діяльності. Найчастіше вони об’єдну-
вали своїх учасників за національними, соціально-класовими 
чи професійними ознаками, а основним завданням визначали 
поширення хорового співу серед широких верств громадськос-
ті краю. До таких товариств належали: товариство чоловічо-
го співу “Гармонія” (1861 рік), яке складалося з німецько-ав-
стрійських урядників, товариство жіночого співу “Конкордія”, 
співочі товариства: “Львівський робітничий хор” (1902 рік), 
“Хор Львівських друкарів” (1903 рік), “ Хор техніків” (1904 
рік), “Гейнал” (“Сигнал”, 1909 рік), “Ґендзьба” (1910 рік), “Арфа” 
(1916 рік), польське співоче товариство “Лютня” (1880 рік) та 

1 ЕМТА. 1885. № 86.
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інші, які діяли у Львові. Останнє дало поштовх до створення 
аналогічних польських хорових товариств: “Лютня варшавська”, 
краківська, лодзька, радомська, петербурзька та ін. Колектив 
“Лютні” інспірував утворення інших хорів у багатьох містах і 
містечках регіону: Станиславові, Перемишлі, Бродах, Любіні, 
Риманові, Сяноку, Стрию, Тернополі, Тарнуві, Золочеві, Жовкві, 
а також львівських хорових колективів “Ехо” і “Ґендзьба”.

Інтенсивний розвиток музичної культури того часу зумов-
лений виникненням у регіоні значної кількості українських 
музичних товариств, творчих об’єднань та навчальних закла-
дів, поява яких спонукала до активізації концертного життя, 
зростання рівня виконавства, у тому числі хорового. Визначною 
рисою цього руху було й те, що він особливо яскраво проявився 
у створенні багатьох хорових колективів, переважна більшість 
яких існувала при музичних або громадсько-просвітницьких 
товариствах1. Хоровий спів, що здавна був притаманний україн-
ському народу, набуває у Галичині кінця ХІХ століття велико-
го розмаху й отримує характер масового аматорського вико-
навства. Хорове виконавство піднімається на новий щабель 
розвитку, і саме в цих умовах формується й бере свій початок 
диригентсько-хормейстерська діяльність у сучасному розумін-
ні. Велику роль у цих процесах відігравало українське хорове 
товариство “Боян”, засноване у Львові 1891 року. Згодом його 
філії були відкриті у багатьох містах Галичини (Перемишль, 
Стрий, Коломия, Станиславів, Чернівці, Тернопіль, Дрогобич, 
Теребовля, Калуш, Борислав, Сянок, Броди, Кіцмань, Чортків 
та ін.), в Наддніпрянській Україні (Київ, Полтава) та в діаспорі 
(Нью-Йорк, Детройт (США), Вінніпег (Канада)).

Діяльність четвертого за порядком створення хорового то-
вариства “Станиславівський Боян” стала важливим етапом у 
змаганнях української громадськості Станиславова за розвиток 
національної культури. Організація музичного осередку, навко-

1 Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ–ХХ ст. 
Тернопіль : СМП “Астон”, 2000. С. 101–102.
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ло якого могла б згуртуватися українська інтелігенція і який би 
давав поштовх прогресивним тенденціям у розвитку музичного 
мистецтва, з одного боку, а з іншого склав би гідну альтернати-
ву вже існуючим у місті польським музичним товариствам, була 
першочерговим завданням передових кіл української громади 
міста. Таким осередком стало, засноване на зразок львівського, 
музичне хорове товариство “Станиславівський Боян”. Головним 
його завданням у Статуті визначалося плекання українського 
хорового і сольного співу, а також інструментальної музики. 
Серед ініціаторів створення “Станиславівського Бояну” були 
активні учасники товариства “Руська Бесіда”, що існувало у мі-
сті з 1894 року, Ромуальд Зарицкий – великий любитель музи-
ки, редактор і видавець “Музичного календаря” та композитор 
і вчитель Іван Біликівський1.

Діяльність товариства було спрямовано на такі напрями: 
освітньо-виховний, просвітницько-пропагандистський, кон-
цертно-виконавський, видавничо-публіцистичний. Загалом 
українські товариства “Боян” активно діяли на теренах Західної 
України, сприяючи організації хорів у селах і містечках та до-
помагаючи їм творами зі своєї бібліотеки. Демонструючи при-
клад невтомної подвижницької праці, товариство залучало до 
лав прихильників хорового музичного мистецтва ширші кола 
громадськості. Хори в селах, поряд із читальнями і драматични-
ми гуртками, були тими центрами просвіти і культури, до яких 
горнулася українська громадськість. Участь у таких колективах 
була своєрідною формою боротьби за національні права2.

З нагоди 10-літнього ювілею “Львівського Бояна” 29 черв-
ня 1901 року у Львові відбувся історичний з’їзд Боянів, на який 
було запрошено представників від кожного товариства3. На 

1 Романюк Л. Б., Черепанин М. В. Музичне і театральне життя Станиславова 
(друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія. Івано-Фран-
ківськ : Супрун В. П., 2016. 508 с.

2 Ханик Л. Р. Історія хорового товариства “Боян”. Львів : Поліграфічний техні-
кум УАД, 1999. С. 81–86.

3 Рух руських товариств. Діло. Львів, 2.07.1901. Ч. 146.
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з’їзді була прийнята постанова про утворення “Союзу Боянів” 
з метою кращої координації діяльності організацій у справі 
розвитку національної музичної культури краю. Серед важ-
ливих питань, які обговорювалися на зібранні, були такі, що 
безпосередньо торкалися роботи товариств у видавничій і ос-
вітньо-виховній сферах. Було вирішено розпочати створення у 
містах дислокації “Боянів” музичних видавництв (які б публі-
кували найбільше національну хорову літературу), музичних 
шкіл (у яких би виховувалися співаки, для поповнення хорових 
колективів), започаткувати композиторські конкурси на кращі 
твори з метою виявлення нових творчих обдарувань, що стало 
важливим у тому числі і для процесу розвитку національного 
хорового мистецтва. Втілення у життя постанов цього історич-
ного з’їзду досить активно розпочав “Станиславівський Боян” 
вже з наступного року своєї діяльності. За ініціативи компози-
тора Дениса Січинського у 1902 році було створено одну з пер-
ших у Галичині українських музичних шкіл нової формації при 
хоровому товаристві “Станиславівський Боян”. Це стало етап-
ною подією історії культурних змагань за національну освіту1. 
Її значення не вичерпується локальним рівнем одного міста, а 
розповсюджується на територію Галичини. Школа була одним 
із вартісних осередків національної музичної освіти і культу-
ри, навколо якого розвивалося мистецьке життя міста і краю, 
а музична освіта стала доступною широким колам української 
громадськості, що сприяло професіоналізації культурного се-
редовища та створило добру основу для підготовки музично 
грамотних співаків для хорових колективів. Логічним продов-
женням цієї боротьби була реорганізація музичної школи у 
філію Вищого музичного інституту імені М. Лисенка у Львові 
(1921 рік). Вищий Музичний Інститут, який від 1912 року назва-

1 Романюк Л. Б. Музично-хорове товариство “Станиславівський Боян”: етапи 
становлення та розвитку (до 110 річниці з дня заснування). Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володими-
ра Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. № 2 (17). Тернопіль – Київ, 2006. 
С. 60–67.
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но іменем Миколи Лисенка, було засновано у Львові під егідою 
“Союзу співацьких та музичних товариств” у 1903 році. На його 
чолі стояли відомі діячі українського музичного мистецтва 
Анатоль Вахнянин, Станіслав Людкевич та Василь Барвінський. 
Починаючи з 1913–1914 років, коли директором інституту став 
С. Людкевич, впроваджується спеціальність “хоровий спів”, ме-
тою якої стала підготовка вишколених на відповідному рівні 
співаків для хорових колективів, що діяли у Львові та інших 
містах Галичини. Це було важливим кроком у справі підвищен-
ня рівня виконавської майстерності серед хорових колективів 
того часу, а відтак, сприяло поступовому відходу від аматорства 
у музично-мистецькому середовищі.

Водночас із хоровою концертною та освітньою діяль-
ністю, “Станиславівський Боян” відзначився створенням 
у 1902 році музичного видавництва, у якому половина ви-
дань була присвячена хоровому жанру. Нотне видавництво 
“Станиславівського Бояна” було одним із перших українських 
у Галичині. Незважаючи на свою коротку історію, воно відігра-
ло дуже важливу роль – як один із засобів поширення насам-
перед хорових творів галицьких композиторів. Засновником і 
редактором видавництва був Денис Січинський, який спільно з 
Євгеном Якубовичем спричинився до успіху справи. Всього на-
кладом “Станіславівського Бояна” у світ вийшло 22 випуски, які 
охоплювали головно твори західноукраїнських композиторів – 
М. Вербицького, І. Лаврівського, І. Воробкевича, Д. Січинського, 
О. Нижанківського, Й. Кишакевича, С. Абрисовського, А. Кужеля 
та інших – і окремі твори М. Лисенка. Половину з виданого ста-
новили хорові твори для мішаного, чоловічого і дитячого хору 
а саpреllа та у супроводі фортепіано, їх яскравий національний 
колорит базувався на нових виразових засобах, що сягали ко-
рінням народної творчості, випливали із народних співочих 
традицій. Іншу частину складала камерно-інструментальна та 
вокальна музика.

Варто відзначити, що з появою українського товариства 
“Боян” та з розвитком нотовидавничої справи відбулася значна 
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активізація хорової творчості галицьких композиторів, які ча-
сто присвячували йому та надсилали для виконання нові ком-
позиції у різних хорових жанрах. У творчому контакті з това-
риством перебував і М. Лисенко, який надавав рукописи своїх 
хорових творів і навіть присвятив йому свою кантату “Радуйся, 
ниво неполитая”. Загалом у репертуарі хорів товариства були 
обробки українських народних пісень, твори Д. Бортнянського, 
М. Лисенка, М. Леонтовича, А. Вахнянина, Д. Січинського, 
М. Вербицького, Г. Топольницького, П. Ніщинського, В. Матюка, 
О. Нижанківського, П. Бажанського, С. Людкевича, Ф. Колесси, 
С. Воробкевича та ін. Поряд із композиціями українських ав-
торів хорові колективи “Боян” презентували твори західно-
європейських і східноєвропейських композиторів:  Й. С. Баха, 
Г. Ф. Генделя, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Ліста, Ф. Грубера, 
Ф. Мендельсона, Е. Гріга, К. Бендла, Р. Ваґнера, М. Бруха, 
П. Чайковського, О. Бородіна. Нові хорові композиції галиць-
ких і наддніпрянських мистців найчастіше виконувалися 
в межах програм тематичних концертів, наприклад: “Вечір 
українських хорових новин”, “Вечір українських народних 
пісень”, “Вечір колядок і щедрівок” та ін. Великою популяр-
ністю серед публіки користувалися монографічні вечори, 
присвячені Д. Бортнянському, М. Вербицькому, Б. Сметані, 
О. Нижанківському, А. Вахнянину, К. Стеценку, Ф. Шуберту тощо.

Підсумовуючи, зазначимо, що для другої половини ХІХ – 
першої половини ХХ століть характерний значний підйом у 
сфері хорового мистецтва, що було зумовлено загальною де-
мократизацією суспільно-політичного життя, відкритістю для 
взаємовпливів та взаємопроникнень культур різних народів, 
високим рівнем громадської свідомості, прагненням різноет-
нічних спільнот до національного самовираження та інтен-
сивним формуванням і розвитком різнонаціональних громад-
сько-просвітницьких і музично-мистецьких товариств. Ці об’єд-
нання стали духовно-інтелектуальними центрами національ-
ної і творчо-діяльної самореалізації. Вони стали ініціаторами 
заснування музичних шкіл, консерваторій, оперних театрів, 
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філармоній, утворення хорів, оркестрів, камерних ансамблів, 
що поєднували талановитих митців різних національностей. 
Хорові колективи, утворені в їх межах займали передові позиції 
у виконанні різножанрової і різностильової музики різних епох, 
а концертна діяльність заклала основу західноукраїнських му-
зичних традицій та вплинула на становлення інших музичних 
об’єднань. 

Культурно-просвітницька функція музичних товариств 
найбільше виявилася у домінуванні хорового виконавства як 
найбільш демократичного виду музикування в регіональній 
культурній традиції. Хорове товариство “Боян” стало потуж-
ним мистецьким об’єднанням, яке було центром українства у 
Галичині. У співпраці з іншими українськими організаціями, то-
вариствами та інституціями створювалися цікаві імпрези, уро-
чисті заходи при співучасті кращих мистецьких сил, проводи-
лося вшанування визначних українських діячів. Хорові колек-
тиви товариства на території усієї Галичини становили свого 
роду “творчу лабораторію”, в якій молоді галицькі композитори 
і диригенти українського походження мали можливість безпо-
середньо втілювати свої художні задуми. Організація нотного 
видавництва та відкриття на теренах Галичини однієї з перших 
українських музичних шкіл нової формації при хоровому това-
ристві “Станиславівський Боян” стало етапною подією історії 
культурних змагань за національну культуру і освіту.

Вагома об’єднуюча функція товариств, коли різнонаціо-
нальні та різносоціальні верстви населення широко залучалися 
до музично-хорового процесу, без сумніву, творила їх феномен 
та стала стимулом до потужного розвитку і поступової професі-
оналізації мистецького середовища Західної України. 
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 ²ÌÅÍ² ªÂÃÅÍÀ ÂÀÕÍßÊÀ Â ÐÓÑË² ÒÐÀÄÈÖ²É 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÁÎßÍ”

“Історія товариства «Львівський Боян» – це щось трохи біль-
ше, ніж історія одного тільки співочого гуртка; це без при-
більшення, один з головних шматків історії починів нашої 

музичної культури на Галицькій Україні”1 – такими словами 
Станіслав Людкевич оцінював підсумки сорокалітньої діяль-
ності товариства “Львівський Боян” у далекому 1932 році. У 
тій же статті Станіслав Пилипович наголосив: “чи з погляду 
нашої музичної культури, чи зі становища суспільно-націо-
нального, треба признати, що він [«Львівський Боян»] все-та-
ки відігравав і ще нині відіграє значну ролю в нашому житті. 
«Боян» від самих своїх засновин до сьогодні є одиноким мі-
шаним хором, який, при всіх труднощах наших обставин та 
всіх своїх недостачах, постійно змагав до того, щоб поважно 
плекати хоровий спів і, по своїх силах, служити розвоєві на-
шої співочої культури”2. Плекання хорового співу і служіння 
розвоєві нашої співочої культури були й залишаються голов-
ними мистецько-світоглядними орієнтирами в сфері хорової 
творчості, а традиції “Львівського Бояна” дотепер знаходять 

1 Цит. за: Людкевич С. У сорокліття “Львівського Бояна”. Людкевич C. Дослі-
дження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. / упоряд., ред., вст. стаття і прим. 
З. Штундер. Львів : Дивосвіт, 2000. Т. 2. С. 379.

2 Там само. С. 382.
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своє продовження у трактуванні хорової звучності, принци-
пах формування репертуару та засадах функціонування бага-
тьох хорів.

Аматорський хоровий колектив, який сьогодні назива-
ється Заслужена хорова капела України “Боян” імені Євгена 
Вахняка бере свій початок від невеликого хору, засновано-
го у 1946 році1 (за іншими даними, ймовірно у 1944 році2) 
при Львівському Будинку народної творчості диригентом 
Володимиром Панасюком3. У 1947 році цей хор очолив 
Євген Вахняк, з творчою особистістю якого пов’язане ста-
новлення та подальше мистецьке зростання колективу4. 
Є. Вахняк у той час хоч і був ще студентом консерваторії, 
але вже мав значний співацький та диригентський досвід, 
набутий у хорах Коломийської гімназії, Львівської бого-
словській академії, під час навчання в Музичному інституті 
імені Лисенка (клас вокалу Лідії Улуханової), в середовищі 
капели “Трембіта”. 

Навчаючись у Львівській богословській академії й співаю-
чи в хорі “питомців”, Є. Вахняк бував на концертах “Львівського 
Бояна”, чоловічих хорів “Сурма” і “Бандурист”5, мав нагоду нео-

1 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001. С. 27.

2 Документи про проведення огляду художньої самодіяльності по 
Львову та області (постанови, протоколи, програми та ін.). (1944). 
ДАЛО (Державний архів Львівської області). Ф. Р-2595. Оп. 1. Спр. 8. 
72 арк.

3 Панасюк Володимир – один з перших учнів М. Колесси по диригуванню (з 
1931 року). Організував хор при Львівському обласному Будинку народ-
ної творчості, що розташовувався на вул. Францишканській (тепер – вул. 
Короленка). В 1947 році йому інкриміновано антирадянську діяльність, 
заарештовано та вислано до Сибіру. Пізніше він став директором школи в 
Анжеро-Судженську Хабаровського краю, у нього отримав початкову освіту 
Мирослав Скорик.

4 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001. С. 15–16.

5 Там само. С. 14.
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дноразово виступати з ними на одній сцені1. Професійну мис-
тецьку діяльність Є. Вахняк розпочав у капелі “Трембіта”. У 
1939–1949 роках (у перше десятиліття діяльності капели) він 
працював артистом хору, а пізніше хормейстером. Формувався 
як митець під безпосереднім впливом перших керівників 
“Трембіти”: Дмитра Котка, Петра Гончарова, Олександра Сороки, 
Миколи Колесси, Павла Муравського. Характерною рисою вико-
навського стилю Є. Вахняка було трактування вокально-хоро-
вої звучності як повноцінного темброво-динамічного ансамб-
лювання. Він не сприймав так званого “камерного звучання”, 
а вважав, що хор повинен володіти широкою динамічною шка-
лою та, відповідно до художнього образу, застосовувати повну 
гаму нюансів2. У 1948 році Є. Вахняк закінчив диригентський 
факультет Львівської консерваторії (клас М. Колесси) й відразу 
по закінченні навчання розпочав свою диригентсько-педаго-
гічну діяльність. Викладав хорові дисципліни, керував міжву-
зівським чоловічим хором “Гомін” (1957–1959), хором оперної 
студії (1959–1962), студентським хором консерваторії (1962–
1975), також працював з хорами Львівського музично-педаго-
гічного педучилища3. 

Незважаючи на таку всебічну заангажованість, мистець-
кий та особистісний потенціал Є. Вахняка найповніше реалі-
зувався в роботі з аматорським хоровим колективом, яким 
він керував понад п’ятдесят років. У 1949 році керований 
Є. Вахняком хор перейшов з Будинку народної творчості до 
Будинку культури працівників зв’язку і дуже скоро здобув 
популярність як хорова капела працівників зв’язку. Колектив 
1 Савицький Р. Академія в память митр. Рутського. Українська Музика. 1937. 

№ 2. С. 23–24; Савицький Р. Концерт у 20-ліття проголошення української 
держави. Українська музика. 1938. № 3. С. 51; Савицький Р. Свято в честь 
Матери Божої. Українська Музика. 1937. № 4. С. 56–57; Цегельський А. Му-
зичне життя в Духовній семінарії у Львові. Українська Музика. 1938. № 9–10. 
С. 170–172; передрук: Українська музика. 2014. Ч. 3 (13). С. 110–112.

2 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001. С. 83.

3 Там само. С. 15–26.
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часто виступав з концертами, здобував перемоги на облас-
них та республіканських оглядах творчості. За виконавську 
майстерність у 1962 році капелі зв’язківців присвоєно по-
чесне звання “народна”, а у 1965 році – “заслужена капела 
Української РСР”1. 

Серед численних мистецьких здобутків капели відзначимо 
декілька найвагоміших. У 1957 році хор львівських зв’язківців за-
йняв третє місце на Фестивалі молоді України в Києві. Нагадаємо, 
що саме тоді на повний голос заявила про себе одеська хорова 
школа. Перше місце на цьому конкурсі завоював хор студентів 
міста Одеси під керуванням Костянтина Пігрова, який згодом 
тріумфував на VI Всесвітньому фестивалі молоді і студентів2. У 
1975 році капела зв’язківців стала лауреатом Фестивалю 
хорів “Таллінн–75”, в якому брали участь хори з усіх респу-
блік колишнього СРСР, багатьох країн колишнього соцтабору 
та Фінляндії. Виконавську культуру капели високо оцінили 
Густав Ернесакс, Клавдій Птиця, Михайло Кречко. Ця пере-
мога засвідчила міжнародне визнання таланту Є. Вахняка й 
стала кульмінаційним моментом у його диригентсько-вико-
навській кар’єрі3. У період свого найвищого творчого злету 
(1960–1975 роки) колектив часто виступав у Києві, репре-
зентував українську хорову культуру в країнах Балтії, а та-
кож в Москві й Ленінграді. Преса часто порівнювала капелу 
з професійними колективами, зокрема називали “молод-
шою сестрою «Трембіти»”. Шанувальники називали її “хором 
Вахняка”, а хористів – “вахняківцями”4. 

Найголовнішою засадою функціонування і важливою пере-
думовою успіху “хору Вахняка” було те, що він складався зі спі-
ваків-однодумців. Це були люди різного віку, різних професій, 

1 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001.  С. 27–40.

2 Майстри мистецтв про молодь. Радянська культура. 1957. 30 трав. (№ 44).
3 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 

Львів : Дивосвіт, 2001. С. 44–45.
4  Там само. С. 36–45.
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яких об’єднували спільні ідеали та цінності, зокрема, любов до 
української пісні, до хорового співу. Серед них були люди, реп-
ресовані більшовицьким режимом, а також національно свідо-
ма молодь. Тут панувала доброзичлива, товариська атмосфера. 
Кожен хорист, в міру свого таланту і сил, вносив свою лепту у 
спільну справу. Творча робота в капелі Вахняка базувалася на 
засадах самоорганізації за принципом дотримання зовнішньої 
(організаційної) та внутрішньої (творчої) дисципліни. Зовнішня 
дисципліна передбачала чіткий алгоритм планування репети-
ційного процесу та концертної діяльності, пунктуальність, від-
повідальність кожного хориста за успіх загальної справи тощо. 
Її забезпечувала система самоуправління (староста хору, ста-
рости партій, бібліотекар). Зовнішня дисципліна сприяла зрос-
танню внутрішньої (творчої) дисципліни і полягала у форму-
ванні доброго музичного смаку та виконавської майстерності. 
Головна роль тут належала диригентові, який мав за обов’язок 
зробити спів у хорі духовною потребою кожного співака, фор-
муючи відповідний репертуар, скеровуючи творчий потенціал 
колективу на досягнення високої творчої мети1. В таких засадах 
функціонування хору та характері взаємодії між диригентом і 
співаками виразно простежуються традиції добровільного 
об’єднання громадян, яким було товариство “Львівський Боян”.

Окрім співаків-аматорів з добрими голосами, Є. Вахняк 
залучав до капели зв’язківців своїх кращих студентів з музич-
но-педагогічного училища та консерваторії. Євген Дмитрович 
умів розпізнавати талановитих студентів. Багато молодих лю-
дей під його впливом відчули поклик до музики і зробили свій 
життєвий вибір. Педагогіка Є. Вахняка ґрунтувалася на світо-
глядних засадах християнської релігії та категоричній неприй-
нятності будь-якої форми “тиску” на людину. Значних успіхів він 
добивався завдяки своїй професійній компетентності, широкій 
ерудиції та особистій культурі. Тривалий час співоче середо-

1 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001. С. 45–46.
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вище капели працівників зв’язку сприяло вихованню багатьох 
молодих музикантів. Серед найвідоміших: Стефан Турчак, Іван 
Гамкало, Тарас Микитка, Андрій Кушніренко, Володимир Пекар, 
Микола Попенко, Орест Кураш, Ігор Жук, Богдан Завойський, 
Богдан Дерев’янко, Марія Процев’ят, Ярослава Крилошанська, 
Зиновій Демцюх, Василь Яциняк та багато інших. Допомагаючи 
своєму вчителеві, вони набували практичних навиків як співа-
ки та диригенти. Згодом чимало вихованців Є. Вахняка керува-
ло хоровими колективами та провадило педагогічну діяльність 
у різних регіонах України. Тут також виразно простежуються 
виконавсько-педагогічні традиції “Львівського Бояна”, з ама-
торським співочим середовищем якого взаємодіяло чимало му-
зикантів-професіоналів світової слави. 

Диригентський репертуар Є. Вахняка відзначався широ-
тою стилевого й жанрового діапазону – від обробок народних 
пісень та хорових мініатюр до монументальних творів вели-
кої форми. Тут варто виділити декілька пріоритетних ліній, а 
саме: 

1. Сакральна музика. Займала особливе місце в репертуарі 
капели і в радянський період була представлена концертами 
Д. Бортнянського та низкою творів зарубіжних авторів; 

2. Хорова музика українських композиторів. Становила 
найбільшу частину диригентського репертуару Є. Вахняка. 
Аматорська капела зв’язківців була виконавцем великої 
кількості монографічних концертів, присвячених творчос-
ті Миколи Леонтовича, Дениса Січинського, Євгена Козака, 
Анатолія Кос-Анатольського, Станіслава Людкевича. В цьому 
контексті варто особливо відзначити участь капели у свят-
куванні 100-ліття С. Людкевича в січні 1979 року, коли капе-
ла виконала сольну програму з хорових творів ювіляра. Крім 
того, капела працівників зв’язку під керуванням Є. Вахняка 
була першим виконавцем багатьох хорових творів тогочасних 
львівських композиторів: М. Колесси, А. Кос-Анатольського, 
Романа Сімовича, Є. Козака, Богдана Дрималика, а також само-
го Є. Вахняка; 



149

Ðîçä³ë ²²
ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ßÊ ÇÀÑÀÄÍÈ×À 

ÑÊËÀÄÎÂÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ

3. Хорова спадщина давніх галицьких композиторів. За свід-
ченням багатьох сучасників, Євген Дмитрович був неперевер-
шеним інтерпретатором творів Михайла Вербицького, Генрика 
Топольницького, Віктора Матюка, Дениса Січинського та ін. Ця му-
зика була найголовнішим репертуарним пріоритетом диригента.

Щороку хор Вахняка брав участь у Шевченківських концер-
тах. Коли капела “Трембіта” перебувала на гастролях, то зв’яз-
ківці, на прохання керівництва Львівської філармонії, виступа-
ли замість неї з Шевченківською програмою у Львові та інших 
містах області. З великою відповідальністю Є. Вахняк ставився 
до концертів у школах, середніх і вищих навчальних закладах, у 
тогочасних умовах такі виступи мали велике значення. 

Свідома орієнтація на широку репертуарну палітру з ак-
центом на хоровій творчості українських композиторів і 
Шевченківській тематиці, а також виконавська репрезентація у 
формі монографічних концертів і прем’єрних виконань глибоко 
закорінені в традиціях “Львівського Бояна”. 

Особливим талантом Є. Вахняка було його вміння контак-
тувати зі слухацькою аудиторією. В часи тоталітарного режиму 
капела постійно перебувала під “пильним оком” органів, які ре-
гулярно засилали до неї своїх “співаків-донощиків”. Виконання 
українських творів лімітувалося певним відсотком, імена бага-
тьох авторів замовчувалося. Програму кожного концерту треба 
було погоджувати й затверджувати у відповідних інстанціях. 
Під їх примусом диригенти були змушені виконувати заідеоло-
гізовані твори, яких хористи не любили співати, а публіка – слу-
хати. Однак, хорова музика завжди була виявом національно-
го духу і на концертах “вахняківців” у залі не пустувало жодне 
місце. Знаючи художні смаки й відчуваючи духовно-естетичні 
запити своєї аудиторії, Є. Вахняк майстерно, з певним підтек-
стом, укладав програми виступів. Для прикладу, виконання 
творів Василя Барвінського сприймалося не лише як акт солі-
дарності з репресованим композитором, але й як прояв “тихо-
го спротиву” тоталітарній системі. Отже, засобами мистецтва, 
мовою образів і символів Є. Вахняк ділився своїми сокровенни-
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ми почуваннями з хористами та слухачами і цим вселяв надію 
в серця багатьох людей. Така мистецько-світоглядна орієнтація 
капели Вахняка на здійснення культурно-просвітницької місії 
національного характеру виступала фактичним продовженням 
ідейних засад товариства “Львівський Боян”. Відчуваючи духов-
ну потребу в наслідуванні тих традиції, на початку 1980-х років, 
за спільною згодою диригента й хористів, заслуженій хоровій 
капелі працівників зв’язку було вирішено додати назву “Боян”. 
Тож, завдяки Є. Вахняку, незважаючи на шалений опір з боку 
партійних високопосадовців, у мистецький простір Львова вда-
лося повернути назву, з якою пов’язана ціла епоха в історії му-
зичної культури Галичини1. 

Після смерті диригента, найбільша справа його життя, його 
“мистецьке дітище” – капелу “Боян” названо його іменем. Від 
вересня 2015 року Заслужена хорова капела України “Боян” 
імені Євгена Вахняка продовжує свій творчий шлях у стінах 
Львівського національного університету імені Івана Франка і 
намагається продовжувати духовно-мистецькі традиції своїх 
славних попередників, для яких хорова творчість була оберегом 
національної і культурної ідентичності, невід’ємною частиною 
життєвого процесу та відповідальним виконанням особисто-
го обов’язку. Окрім співу в капелі, хористи-аматори, які пред-
ставляють різні соціальні групи сучасного суспільства, своєю 
активною життєвою позицією створюють довкола себе в своїх 
середовищах певний соціокультурний простір і цим виконують 
дуже важливу стратегічну місію – беруть активну участь у фор-
муванні національно-свідомої української спільноти. Отже, мо-
жемо констатувати, що “почини” “Львівського Бояна” дотепер 
залишаються потужним “мейнстрімом” хорової творчості, куль-
турно-мистецького життя та соціотворчих процесів. 

1 Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. 
Львів : Дивосвіт, 2001. С. 47–48.
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Виховання творчої молоді висуває низку складних про-
блем, розвиток яких може і повинен стати предметом 
самостійних досліджень. Узагальнення досвіду найбільш 

талановитих, які створили свої школи; наступність і постійне 
відновлення навчального процесу, його активізація, пов’язані зі 
зміною форм контролю, а саме, з привнесенням більш творчого 
начала у заліки, іспити, семінарські заняття, захист дипломних 
і, особливо, магістерських робіт.

Обґрунтування педагогічних принципів як теоретичної 
засади професійної диригентсько-хорової освіти в сучасних 
вищих навчальних закладах дає підставу зосередити увагу на 
визначенні нових підходів до конструювання її змісту.

Саму структуру змісту диригентсько-хорової освіти, яку 
відображено за схемою – 1) знання, уміння та досвід творчого 
самовираження; 2) знання, вміння та досвід педагогічного спіл-
кування; 3) знання, вміння та досвід керування хоровим колек-
тивом; – можна розглядати як сукупність виконавського, педа-
гогічного й управлінського компонентів. Кожен із означених 
ракурсів диригентсько-хорової освіти репрезентує процес змін 
у якостях, професійно важливих властивостях особистості май-
бутнього диригента, у знаннях, умінні й досвіді його діяльності.

Зміст виконавського компоненту диригентської освіти 
мають визначати здібності студентів як творчих особистостей, 
досвід їхнього неповторного креативного самовираження у 
процесі виконання хорового твору. Зміст педагогічного компо-
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ненту освіти забезпечуватимуть знання, уміння та досвід педа-
гогічного спілкування у ході репетицій, концертів, а структуру 
управлінського компоненту змісту освіти визначатимуть знан-
ня, вміння та досвід керувати хоровим колективом.

Подальше дослідження самої сутності творчого самовира-
ження студентів-диригентів допомагає розглянути її динаміч-
ний рух, розвиток творчих особистісних можливостей “Я – про-
фесіонала”, що відбувається у процесі фахової діяльності.

Досягнення сучасної професійної психології і педагогіки 
дають змогу більш виважено підійти до визначення специфіки 
творчого самовираження фахівців диригентсько-хорового про-
філю. Зокрема, у реальній педагогічній практиці досить важко 
чітко відокремити особистісні та професійно важливі власти-
вості, на що й вказують спеціалісти.

Варто зазначити, що проблема визначення показників 
творчого самовираження у сфері диригентсько-хорової освіти 
є надзвичайно складною, що пояснюється, очевидно, недостат-
нім рівнем їх наукового вивчення та обґрунтування, відсутніс-
тю відповідно обґрунтованих методик для адекватного виміру 
динаміки їх розвитку.

З метою виявлення специфічних властивостей творчої осо-
бистості диригента та співаків хору було опрацьоване широке 
коло наукових та науково-методичних робіт із хорознавства, 
теорії вокального виховання і теорії диригування (Ю. Борисов, 
Г. Дмитревський, О. Єгоров, М. Колесса, В. Краснощоков, 
М. Малько, А. Мархлевський, К. Ольхов, П. Чесноков). Ретельне 
вивчення їх основних положень допоможе обрати композицію 
особистісних і професійно важливих якостей майбутніх ди-
ригентів і співаків хору, провести корекцію змісту диригент-
сько-хорової освіти.

Вивчення спеціальної літератури з питань специфіки ін-
дивідуально-психологічних якостей співаків та диригентів 
хору свідчать, що їхня професійна успішність значною мірою 
залежить від: а) фізичного здоров’я; б) розвинутості співацько-
го і диригентського апаратів, вільного та гнучкого володіння 
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ними, що зумовлено необхідністю адекватно передавати у співі 
та диригентському жесті образний зміст хорового твору протя-
гом тривалих репетицій і концертів; в) гармонійного поєднан-
ня розумових і емоційних властивостей.

Індивідуальні ознаки диригентсько-хорової діяльності 
(психодинамічні особливості темпераменту конкретної осо-
би, схильність чи не схильність до нейротизму) є первинними, 
а тому усвідомлення їх смислу та значущості у професійному 
становленні стає першим етапом творчого самовираження сту-
дентів. Похідними від них стає група вторинних властивостей, 
що віддзеркалюють специфіку пізнавальних процесів. З огляду 
на це варто зазначити, що самовираження співаків і диригентів 
хору є неможливим без максимальної розвинутості й гнучкості 
емоційної сфери, здатності не лише відчувати, а й виразно де-
монструвати емоційні враження у співацькій міміці та дири-
гентській пластиці1.

Рівень сформованості пізнавальних і професійних мотивів 
студентів свідчить про ступінь зацікавленості у професійному 
становленні співака або диригента самоактуалізації засобами 
хорового мистецтва. Особливе місце у деяких виконавських 
мистецтвах, як відомо, належить диригуванню. Розглядаючи 
мануальну техніку як базу для подальшої успішної діяльності 
майбутнього диригента, потрібно зазначити, що вона є лише 
засобом для досягнення художніх завдань, а успіх в оволодінні 
технічними навичками залежить переважно від поєднання їх 
із творчими завданнями. Бо якщо на початковому етапі шліфу-
вання мануальної техніки диригента є однією з найважливіших 
турбот педагога, згодом з її вдосконаленням на перший план 
виходить вирішення суто виконавських проблем.

У класі диригування викладач звертає увагу на міміку, пан-
томіміку, емоційно-експресивну виразність студента, його ар-
тистизм. Вираз обличчя, якщо він відповідає музичному образу, 
сприяє виразному виконанню твору хористами, має неабияке 

1 Ержемский Г. Психология дирижирования. Москва, 1988. С. 44.
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значення для налагодження контакту з ними. Виразні жести за-
ряджають хористів емоціями, настроюють на певні переживан-
ня, викликають у них аналогічні ідеомоторні рухи.

Найнебезпечніше, коли обличчя диригента нічого не ви-
ражає, оскільки ніщо так не бентежить хористів, як пустий по-
гляд. Обличчя й манери диригента повинні виражати впевне-
ність, піднесеність, прагнення до спілкування, доброзичливе 
ставлення до хористів.

Артистизм диригента допомагає йому “господарювати” 
над почуттями вихованців без труднощів викликати ті з них, 
які відповідають динаміці розвитку музичного образу твору. 
А оскільки диригентське мистецтво близьке до акторського і 
часто публіка сприймає звучання музики через пластику ди-
ригента, то відповідно і жести повинні бути еластичними, при-
родними і раціональними.

Тут важливо, щоб майбутні диригенти вміли стежити за со-
бою, оцінювали звучання хору згідно з власною слуховою уя-
вою, тоді емоційність (темпераментність, натхненність) буде 
спонукати процес виконання, а раціоналізм контролювати 
його.

Безумовно хорове мистецтво має колективний характер. 
Диригент – виконавець, немислимий без хорового колективу –
свого “живого інструменту”, саме йому належить першість як 
генератору ідей, носію мистецького пафосу, який він має пере-
дати не лише словом, а й жестом, рухом. Надаючи особливого 
значення розвитку творчих здібностей майбутнього дириген-
та, потрібно знаходити відповідний спектр динамічних града-
цій, вчити мислити тембрами хорової фактури. Важливо, роз-
виваючи у студентів образне мислення, пробуджувати творчу 
фантазію, підкріпляти це різними метафорами, порівняннями, 
“оживляти” музичну мову паралелями з життя, явищ природи, 
не оминаючи й інші види мистецтва: поезію, театр, живопис, ар-
хітектуру тощо.

Безперечно, що однією з умов, яка сприяє розвитку творчо-
го мислення студентів на заняттях з диригування, є розв’язан-
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ня творчих завдань. Творчі завдання визначаються музичним 
матеріалом різного змісту і різного ступеня труднощів. Окрім 
традиційного шляху роботи над твором і аналізу (уявного або 
на інструменті) обговорення художніх особливостей твору, 
можна застосовувати і засоби техніки диригування.

Під час роботи над емоційно-образним змістом твору мож-
на використовувати прийом “перекладу” музики в колір (за 
спогадів учнів класу М. Колесси, професор часто захоплював та-
кими порівняннями). Студент отримує завдання зробити ана-
ліз ритмічного малюнку твору, знайти труднощі і методи над 
ритмічним ансамблем у хорі, порівняти твори різних авторів на 
той самий поетичний текст (якщо дозволяє програмовий мате-
ріал) і пояснити особливості та красу кожного з них.

Ці інші завдання, що розв’язуються на заняттях з хорового 
диригування, значно сприяють розвитку творчого мислення 
студента.

До умов розвитку творчого мислення можна віднести і 
таку: чим більше знань має студент, тим різноманітнішими бу-
дуть його підходи до вирішення творчих завдань, іншими сло-
вами це можна окреслити як засвоєння інформаційного образу 
завдяки посиленню впливу пізнавально-активного поля.

Посилення таких впливів відбувається за умови розши-
рення каналів сприймання та обробки навчальної інформа-
ції і не тільки одним із таких каналів є прийом “внутрішньо-
го” діалогу студента з образно-художніми моделями твору. 
Спілкування з ним відбувається у процесі взаємодії художньої 
інформації та суб’єктивного варіанту її відображення у свідо-
мості особистості. Це процес своєрідної розмови з героєм тво-
ру, де ставляться питання й отримується внутрішня відповідь 
на них.

Тому діяльність викладача диригування полягає не тільки 
в тому, щоб дати знання з техніки диригування, а важливо до-
помогти студентові стати фахівцем, що вміє спілкуватися з хо-
ровим колективом за допомогою жестів і міміки, особистістю, 
що вміє думати фантазувати, діяти.
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Підсумовуючи, потрібно наголосити, що кожний урок з ди-
ригування – це різноманітність видів і методів діяльності як 
студента, так і педагога.

Справжній викладач не тільки навчає студента, а й допома-
гає йому відкрити це в собі.
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Історично інформоване виконавство визначають як музич-
ний напрям, зорієнтований на виконання давньої музики 
(тобто творів вже перерваної виконавської традиції) як-

найбільш відповідно, чи хоча б наближено до звукового ідеалу 
цього історичного періоду. У музикознавчій та музично-кри-
тичній літературі зустрічаємо кілька термінів для позначення 
цього мистецького руху: історично орієнтоване виконавство, 
історично інформоване, автентичне виконавство, давня музи-
ка, або ж риторичне виконавство. Кожен із термінів відображає 
один із періодів розвитку напряму, акцентує певні ідеали, мету, 
пріоритети чи окремі характеристики руху на кожному з етапів 
його розвитку.

У калейдоскопі назв та ідей… Зародження історично ін-
формованого виконавства зазвичай датують серединою XX сто-
ліття, хоча раніше (у міжвоєнний період) побутували виконан-
ня, орієнтовані на один із принципів історичного руху, а саме 
– давній репертуар. Відповідно до цього принципу виконання 
початку XX століття називали рухом давньої музики (early music 
movement). Початковий період зацікавлення давніми творами 
сприяв новому відродженню концертного життя клавесина, 
клавікорда, спінетів та органу.

Другий термін, пов’язаний з цим напрямом, – автентичне 
виконавство – позначає розквіт цього руху – середину XX століт-
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тя. А також відображає одну з найважливіших ідей історичного 
виконання – конструювання інтерпретації твору на відповід-
них історичних матеріалах: дидактичних трактатах музикантів 
і композиторів того часу, рукописах партитур чи особистому 
листуванню. Цей період згодом різко критикували музикознав-
ці Річард Тарускін (Richard Taruskin) та Джозеф Керман (Josef 
Kerman) з приводу надмірної об’єктивізації інтерпретацій, від-
кинення особистісного трактування виконавців, суб’єктивного 
прочитання музичного твору. Проте, якщо звернемо увагу на 
часові межі, а саме 50–60 роки XX століття, розуміємо, що така 
виконавська ідеологія була природною з двох причин: 1) звер-
нення до давніх матеріалів як способу збереження пам’яток 
культури, музичної традиції, навзамін безлічі знищених тво-
рів мистецтва попередніх епох у воєнний час; 2) соціальні й 
суспільні процеси того історичного періоду (тобто середини 
XX століття), що відображались у філософських ідеях, зокрема 
філософії неореалізму та логічного позитивізму. Відгомін цих 
ідей проявився і в історичному виконавстві, зокрема в опорі 
на матеріальні пам’ятки – манускрипти, уртекстові видання та 
музичні трактати. Таку філософську заангажованість історич-
ного виконавства в культурі модернізму відзначив сучасний 
американський музикознавець Майкл Мерфі (Michael Murphy): 
“Зосередження на наукових та об’єктивних відкриттях прояви-
лося у вивченні трактатів, поверненні до уртекстових видань 
і віднайденні втрачених творів. Пошук однієї правдивої автен-
тичної інтерпретації композитора і відтворення її замість 
творення власної – все прояви модернізму та позитивізму в му-
зиці”1.

З плином часу інтерпретації адептів історичного виконав-
ства поступово змінюються у сторону поєднання знань, отри-

1 Murphy M. T. Performance Practice of Johann Sebastian Bach’s Passio Secundum 
Johannem a Study of 25 Years of Recorded History (1982–2007) as Influenced by 
Events Surrounding the Historically Informed Performance Movement. PhD Thesis, 
Florida State University, 2008. Р. 16. URL: http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_
etd-2176
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маних унаслідок дослідження та суб’єктивного трактування ви-
конавця. Історично інформоване виконавство перетворюється 
на метод інтерпретації, оснований на принципах герменевти-
ки. Кінцевий результат (саме виконання) поєднує інтерпрета-
цію виконавця, що побудована на його музичному, інтелекту-
альному й емоційному досвіді, та на проведеній дослідницькій 
роботі: вивченні самого музичного тексту, музично-дидактич-
них трактатів того періоду, іконографічних пам’яток (творів 
живопису зі зображеннями музикантів та співаків), і загалом 
філософських та естетичних праць того часу.

Ще одним терміном, котрий застосовувався до історич-
ного руху, та не пов’язаний безпосередньо з історичним роз-
витком напряму є поняття “риторичне виконавство”1. Метою 
такого формулювання був наголос на сприйнятті давньої му-
зики як мови, й прирівнювання мети виконання до мети ора-
торської промови – зворушувати, виховувати й переконувати 
слухача. Термін “риторичне виконавство” позначає також важ-
ливу виразову роль музичної артикуляції в історичних інтер-
претаціях.

Остання офіційна назва цього виконавського руху на сьо-
годні – історично інформоване виконавство – була прийнята 
лише після 1995 року як найбільш відповідна (після виходу 
друком праці Пітера Ківі (Peter Kivy) “Філософські роздуми про 
автентичність”2). Таке формулювання назви відображає основ-
ні ідеї напряму: історичне виконання – як наголос на давньому 
репертуарі, відродженні перерваної музично-виконавської тра-
диції; інформоване виконання – те, що охоплює музикознавче 
дослідження як одну зі стадій підготовчої роботи з музичним 
твором. Ця назва утвердилася й через інтерпретаційну свободу, 
що вона передбачає. Адже слово “інформоване” не конкретизує 
міри інформованості чи автентичності виконання. 
1 Golomb U. Keys to the Performance of Baroque Music. Goldberg Early Music 

Magazine Nr. 51 Pamplona, 2008. Р. 56–67.
2 Kivy P. Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance. Ithaca and 

London: Cornell University Press, 1995. 299 p.
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Ольга Філіпова виділила кілька рівнів історичності вико-
нань, що побутують у сучасній виконавській практиці: з ура-
хуванням лише музично-виразових засобів відповідних для 
цієї епохи, але в сучасних контекстуальних умовах й з викорис-
танням сучасних музичних інструментів та сучасної системи 
строю; або ж виконання у відповідних історичних приміщен-
нях, з певним розміщенням виконавців (відповідно до давніх 
пам’яток), давніми музичними інструментами й спеціальними 
музично-виразовими виконавськими елементами1. Тож, щоб 
виконання вважалося справді історично інформованим, необ-
хідно дотриматися кількох вимог:

• підбір репертуару (найчастіше давніми називають 
твори, написані до 1800 року, або до 1789, тобто до 
Французької революції);

• контекстуальні умови (склад виконавців, їхня кількість, 
розміщення, саме приміщення, де звучать твори й му-
зичні інструменти, якщо застосовуються, повинні відо-
бражати виконавську практику саме цього історичного 
періоду);

• виразові елементи інтерпретації (темпи, штрихи, арти-
куляція, фразування та ін., підбір котрих опирається на 
теоретично-дослідницьку працю виконавця та його ро-
зуміння стилістики цього репертуару).

Щоб забезпечити формування історично інформованих ви-
конавців у Європі працюють спеціальні навчальні заклади: Schola 
Cantorum Basiliensis (Базель, Швейцарія), The Centre for Early Music 
Performance and Research (Бірмінгем, Великобританія), Akademie 
für Alte Musik (Бремен, Німеччина), а також інститути давньої му-
зики в Мюнхенському та Кельнському університетах (Німеччина), 
Віденському (Австрія), Гаазькому в Нідерландах, Стенфордському 
й Принстонському університетах в США. Значної популярності на-
були фестивалі й конкурси давньої музики.

1 Филиппова О. Историческое исполнительство: мифы и реальность. Муз. 
Академия. № 2. 2002. С. 150.
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У Західній Європі та Америці рух історично інформованого 
виконання у різних проявах – концерти, майстер-класи, музи-
кознавчі та музично-критичні публікації, професійна музична 
освіта – охоплює вже понад півстолітню історію. Натомість в 
Україні реконструювати музичні пам’ятки минулих епох стало 
можливо лише наприкінці XX століття через постійний спро-
тив будь-якого визнання українського та національного ра-
дянською владою. Вагомим здобутком стало відкриття кафе-
дри давньої музики при Національній музичній академії імені 
П. Чайковського у 2000 році, котра стала осередком пошуку, до-
слідження й видання українських музичних творів давніх часів 
(зокрема музики XVII–XVIII століть). Початок нового XXI століт-
тя ознаменував і появу історичного виконавства у концертно-
му житті українських музикантів.

Львів мистецький, історичний… Надзвичайно репрезен-
тативним у своєму постійному інтересі до давнього реперту-
ару та західноєвропейських ідей автентичної інтерпретації є 
Львів. Саме у Львові у 2003 році було започатковано перший в 
Україні Фестиваль давньої музики, організатором котрого був 
Роман Стельмащук. Із самого початку важливим завданням 
фестивалю було не лише ознайомлення слухачів із давньою 
музикою чи давніми інструментами, а й дидактично-виховне, 
спрямоване на промоцію історично інформованого методу. 
Тому поміж концертів фестивалю проводяться численні май-
стер-класи й обов’язкова публікація розвідок про давню му-
зику музикантів-учасників фестивалю (у формі розширеної 
програми). Майже водночас із фестивалем, у 2002 році, роз-
почав свою діяльність вокальний ансамбль A Cappella Leopolis 
(керівник Людмила Капустіна), основний репертуар котрого 
становить музика бароко як українського, так і західноєвро-
пейського, репрезентована з великою увагою до відтворення 
ідей історично інформованого виконавства. Виконання дав-
ніх творів на старовинних музичних інструментах у Львові 
популяризує Львівських музичний цех (керівник Тарас Драк). 
Основний інтерпретаційний вектор колективів Львівського 
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музичного цеху спрямований на західноєвропейську музику 
XIII–XVII століть.

В останнє десятиліття мистецькі ініціативи музикантів-ви-
конавців пов’язані із давнім репертуаром та принципами істо-
рично інформованого виконавства значно зросли. З 2014 року 
у Львівській національній музичній академії імені М. Лисенка 
діє Барокова капела, що об’єднує хор (керівник Л. Капустіна) та 
оркестр (Анна Іванюшенко). У цьому ж році Львівською націо-
нальною філармонією було запроваджено фестиваль “Музика 
в старому Львові” у партнерстві із фестивалем “Музика в ста-
рому Кракові”, тематика котрих передбачає виконання давніх 
творів. З 2016 року почала свою діяльність в Україні Haliciana 
Schola Cantorum (мистецький керівник Іван Духнич) – україн-
сько-швейцарська мистецька організація, що популяризує 
принципи історично інформованого виконавства, організо-
вуючи конференції, симпозіуми, майстер-класи та концерти, 
зосереджені винятково на давньому репертуарі та ідеї відтво-
рення виконавської практики попередніх епох. У 2017 році 
була створена громадська організація Akademia Musica Antiqua 
Leopolis, що у співпраці з Дзеркальною залою Львівської опери у 
2018 році запровадили навчально-мистецький проект рекон-
струкції давньої музики “Барокове люстро Львова”.

У такому різноманітті музичних ініціатив простежується га-
ряче бажання львівських митців наздогнати світові здобутки іс-
торично інформованого виконавства з можливістю репрезента-
ції української музики давніх періодів та пошуку й відновлення 
давніх українських виконавських традицій. Така мета відтінює 
просвітницько-освітню функцію усіх цих ініціатив, адже із по-
стійним зростанням зацікавлення давнім репертуаром зростає й 
потреба у кваліфікованих історично інформованих виконавцях.   

Історичне виконавство в музичній професійній освіті. 
Інтерпретація музичного твору з позиції історично інформова-
ного виконавства ставить перед сучасним музикантом низку 
завдань, своєрідні виклики, вирішення котрих вимагає спеці-
альної підготовки.
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Перший таким викликом є труднощі прочитання музично-
го тексту, що постають перед диригентом у процесі вивчення 
давнього твору. Історичне виконавство вибудовує інтерпрета-
ції творів на основі рукописних чи уртекстових видань, поз-
бавлених будь-яких редакторських позначень, й відповідно 
стилістичних нашарувань інших історичних періодів. Тож, 
проблемою є різниця нотацій та відмінність значень тих са-
мих нотних знаків у давній час й у сучасному нотному записі. 
Якщо беремо до розгляду музику XVII–XVIII століть – це час, 
коли композитори зазвичай брали участь у виконанні власних 
творів, тож не було потреби деталізувати виконавські еле-
менти. Також збереглися згадки про практику імпровізацій 
нотного тексту музикантами й співаками відразу під час ви-
конання. Тому викликом для сучасного диригента, що планує 
виконувати музику того періоду, є необхідність самостійного 
редагування нотного тексту. Це стосується додавання знаків 
артикуляції, уніфікування їх за потребі (наприклад, у разі зве-
дення партитури із поголосників), розшифрування музичних 
прикрас, можливість димінуції мелодичної лінії, тобто розкла-
дання руху довгими тривалостями на дрібніші. Все це потре-
бує відповідних знань – принципів голосоведення, гармонії, 
теоретичних вказівок щодо музичної мови, притаманних пев-
ному історичному періоду.

Наступним викликом стає риторика, у різних її проявах і 
трактуваннях. Це і сприйняття давніх музичних творів (напи-
саних до 1800 року) як риторичних, і відповідний підбір вико-
навських виразових засобів. Риторика як принцип утворення 
форми музичних творів, й риторика як виразовий елемент му-
зичної мови композиторів XVII–XVIII століть, що виявляється й 
у формі музично-риторичних фігур, і як звукозображальність –
melopoeja – малювання звуками: відображення певних слів 
висхідним чи низхідним мелодичним рухом, крайніми верхні-
ми або нижніми звуками, звуконаслідування природи, шумів та 
музичних інструментів. І риторика як алегорія та символізм у 
музичній мові для вираження певного тексту.
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Третій виклик – підбір виконавських виразових засобів: 
темпу, динаміки, фразування, музичної артикуляції, способу 
звукоутворення, інформацію про котрі необхідно знайти у дав-
ніх трактатах. Щоб виконання було справді історично інфор-
мованим, інтерпретація навіть одного твору вибудовується на 
основі комплексу усіх перелічених теоретичних знань й власно-
го стилістичного відчуття музиканта-інтерпретатора. Наталія 
Кашкадамова відзначила, що “Історично інформовані виконав-
ці не визнають одного ідеалу і для кожного конкретного твору 
намагаються віднайти зумовлений історичним контекстом 
звуковий образ, тільки йому властиві засоби виконання, в цьо-
му вбачаючи єдиний шлях глибокого зрозуміння його унікального 
змісту”1.

Оскільки основним джерелом пізнання й розуміння ви-
конавської практики попередніх епох є давні трактати, часто 
рукописні праці композиторів й музикантів того часу, нагаль-
ною потребою стає уможливлення доступності цих музичних 
пам’яток для сучасних інтерпретаторів. Величезним здобут-
ком у цьому напрямі стало оцифрування давніх трактатів єв-
ропейськими бібліотеками, та забезпечення вільного доступу 
для читачів. Серед цифрових бібліотек, що пропонують музич-
но-дидактичні праці давніх періодів, варто назвати: Petrucci 
Music Library (imslp.org), Online Archive of Music Theory in Latin –
Thesaurus Musicarum Latinarum (chmtl.indiana.edu), Mьnchener 
Digitalisierungs Zentrum (mdz-nbn-resolving.de), Biblioteca Virtual 
Andalucia (bibliotecavirtualdeandalucia.es), Bayerische Staats 
Bibliothek (bildsuche.digitale-sammlungen.de), Bibliothиque nationale 
de France (gallica.bnf.fr), і це ще не повний перелік подібних до-
ступних джерел. Проте варто розуміти, що правопис й граматика 
оцифрованих трактатів відповідають періоду, в якому вони були 
написані (наприклад XVI–XVIII століття), тож для їх вивчення не-
обхідне відповідне знання європейських мов і латини.
1 Кашкадамова Н. Історично інформоване виконавство. Українська музика : 
Науковий часопис. Щоквартальник / Львівська національна академія імені 
М. В. Лисенка, 2014. Число 2(12). С. 61.
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Для глибшого пізнання музично-виконавської практики в 
давній Україні студентам вищих музичних навчальних закладів 
та й усім практикуючим музикантам, зацікавленим у історичній 
достовірності інтерпретацій, варто було б мати подібний до-
ступ до таких визначних пам’яток української музичної культу-
ри, як трактат “О пінії Божественном” Єпифанія Славинецького 
(середина XVII століття), посібник анонімного автора “Наука 
всея мусикії” (XVII століття), Граматика музикальна Миколи 
Дилецького, особливо Львівський рукопис граматики – авто-
граф композитора, написаний ним у 1723 році, партесна Азбука 
Гаврила Головні (XVIII століття), Граматика партесного співу 
Стефана Бишковського (друга половина XVIII століття) та ано-
німний трактат “Препорцыя” (теж друга половина XVIII сто-
ліття).    

Підводячи підсумок, зазначимо, що музика давніх епох по-
ряд із творами сучасних композиторів становить більшу части-
ну репертуарів концертів та фестивалів вже понад півстоліття. 
Зацікавлення давнім часом проявляється не лише у виборі тво-
рів, а й в інтересі до виконавської практики історичних періо-
дів та їх музично-теоретичної думки як основи нової сучасної 
інтерпретації. Історична ініціатива музикантів, критиків та на-
уковців витворила особливий феномен у мистецькій культурі 
XX століття – виконавських рух, що отримав назву історично 
інформоване виконавство. В Україні ревіталізація давніх творів 
припала на початок XXI століття і все ще триває, проходячи по-
ступово всі фази історичного напряму: пошук творів, видання 
стародавніх пам’яток як нотних, так і теоретичних, використан-
ня у музичній практиці давніх інструментів та орієнтація на 
манеру й правила виконання певних історичних епох. Лише ос-
таннє десятиліття побіжно окресленої вище мистецької діяль-
ності Львова, пов’язаної із давньою музикою, свідчить про заво-
ювання цією музикою особливої ніші в сучасному культурному 
просторі, що творить потребу у професійних виконавцях істо-
ричного напряму. Сучасне українське виконавство вже досягло 
того етапу, коли історичний напрям не конкурує з академічним 
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музичним виконавством, а претендує на рівноправність в освіт-
ніх музичних програмах. Простежується тривала тенденція до 
дидактичної мети подій, організованих українськими музикан-
тами-ініціаторами історичного виконавства (майстер-класи, 
симпозіуми, лекції), що свідчить про потребу інституалізації 
історичного виконавства в українських музичних освітніх за-
кладах.    
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Формування професійної компетентності фахівців в умо-
вах модернізації національної освіти залишається про-
відним завданням закладів фахової передвищої освіти. 

Пріоритетним напрямом розвитку системи професійно-педа-
гогічної освіти є забезпечення відповідності сучасним стандар-
там якості підготовки високоосвічених компетентних учителів, 
які досконало володіють своїм фахом, готові до постійного про-
фесійного зростання та конкуренції на ринку освітніх послуг. 
Постає необхідність удосконалення пошуку нових чинників 
фахової кваліфікації майбутніх педагогів, їх організації на ос-
нові традицій музичної освіти, наукових досягнень та навчаль-
но-методичних надбань у галузі музичної педагогіки, досвіду 
підготовки фахівців у педагогічних закладах освіти.

Хорові фестивалі є дієвим чинником відродження та са-
мозбереження національних, музичних та духовних традицій 
України. Дослідження історичної складової та структури фес-
тивалю “Кременецькі хорові вечори «AVE MARIA»” його орга-
нізації та популяризації відкриває широкі перспективи у сфе-
рі хорового мистецтва, дає можливість зрозуміти важливість 
відродження духовного багатоголосного співу, як невід’ємної 
частини національної творчості та релігійного мистецтва. Тому 
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вплив фестивального руху на формування професійної компе-
тентності майбутніх керівників хорових колективів є актуаль-
ною проблемою, яка виявляє необхідність дослідження цього 
процесу та визначає його результативність.

Глибоких та всебічних аналітичних досліджень про фес-
тивальний рух в Україні, на жаль, немає. Лише деякі науковці, 
педагоги відобразили у своїх працях результати пошуків. Це –
Олена Сергіївна Зінькевич “Музика говорить мовою нашого 
часу”; Марія Євгенівна Пухлянко “Конкурс музикантів-вико-
навців як феномен сучасного культурного простору”; Михайло 
Богданович Швед “Тенденції розвитку міжнародних фестивалів 
сучасної музики”.

Метою статті є дослідження історії створення Міжнародного 
молодіжного фестивалю духовного співу “Кременецькі хорові 
вечори «AVE MARIA»” та його структурність, який посів значне 
місце в системі професійної підготовки майбутнього керівни-
ка хорового колективу в площині формування у нього фахових 
компетентностей.

У сучасному освітньому просторі професійна освіта пов’я-
зується із чітким визначенням результативної складової засво-
єння її змісту. Результати навчання формулюються в термінах 
компетентностей відповідного рівня здобуття професійної осві-
ти. Участь у різноманітних фестивалях дає змогу спрямувати 
студентів на усвідомлене застосування набутого ними досвіду, 
залучає їх до творчої діяльності, сприяє формуванню професій-
ної компетентності майбутнього педагога – керівника хорового 
колективу.

Традиційно Міжнародний молодіжний фестиваль духов-
ного співу “Кременецькі хорові вечори «Ave Maria»” припадає 
на День Матері і присвячений він Божій Матері. Він був запо-
чаткований у березні 2006 року за ідеєю Заслуженого діяча 
мистецтв України, диригента Молодіжного камерного хору 
ім. Юліуша Словацького Кременецького районного Будинку 
культури Анатолія Галішевського. Але засновником його 
вважається Молодіжне хорове товариство міста Кременця, 



169

Ðîçä³ë ²²
ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ßÊ ÇÀÑÀÄÍÈ×À 

ÑÊËÀÄÎÂÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ

основоположником та керівником якого є пан Анатолій1.
Перший фестиваль відбувся 9–10 березня 2006 року, в яко-

му взяло участь 5 колективів. Упродовж наступних років він 
проходив у травні і кількість учасників сягала більше десяти 
колективів щороку. За роки його існування склалися чудові тра-
диції, масштабне дійство набуло популярності та стало відомим 
далеко за межами України. Серед учасників – мистецькі колек-
тиви з багатьох областей України, Польщі, Румунії, Молдови, 
а саме: архієрейський хор м. Білосток (Польща), Варшавський 
міжуніверситетський хор (Польща), молодіжний хор “Рапсодія” 
м. Кишинів (Молдова), студентський хор Дрогобицького дер-
жавного музичного училища ім. Василя Барвінського, хорова 
капела “Ватра” м. Стрий, хор священників м. Дубно, архієрей-
ський хор “Волинські дзвони” м. Луцьк, хор Почаївської духов-
ної семінарії, хор Свято-Преображенського собору м. Кременця, 
зведений хор національного університету “Острозька акаде-
мія” та Молодіжного камерного хору “Елеос”, дитячий хор шко-
ли мистецтв ім. Михайла Вериківського та молодіжний камер-
ний хор ім. Ю. Словацького Кременецького районного Будинку 
культури. Метою і головним завданням заходу є відродження 
духовності, зміцнення християнських цінностей, культури та 
моралі українського народу, розвиток духовних традицій во-
кально-хорового мистецтва, збагачення репертуару хорових 
колективів творами духовної музики, популяризація кращих 
надбань музичної скарбниці хорового мистецтва, духовне зба-
гачення молодого покоління2.

Кожного року дводенний фестиваль пропонує насиче-
ну програму. У перший день (в суботу) відбувається урочисте 
відкриття фестивалю та концерт-презентація хорових ко-
лективів у костелі Святого Станіслава. У другий день (в не-

1 Кременчанина нагородили високою державною нагородою України. URL: 
http://www.oda.te.gov.ua/kremenetska/ru/news/print/77150.htm

2 1025-річчю Хрещення Київської Русі присвячується: VIIІ Міжнародний 
молодіжний фестиваль духовного співу “Кременецькі хорові вечори «Ave 
Maria»”. URL: http://te.gov.ua/main/ua/news/print/45366.htm
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ділю) – програма фестивалю розпочинається із вшанування 
Тараса Григоровича Шевченка. Учасники покладають квіти до 
пам’ятника Великому Кобзарю, який у 1846 році перебував у 
Кременці, та виконують хорові твори на слова відомого генія. 
Завершує фестиваль фінальний гала-концерт хорових колек-
тивів у Соборі Преображення Господнього, що належить до ар-
хітектурного ансамблю історичного корпусу Кременецького 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. Також 
у межах фестивалю проходять виставка старовинних україн-
ських ікон, засідання “круглого столу” керівників хорів на різну 
тематику та майстер-класи відомих диригентів. 

Почесними гостями фестивалю були професор Львівської 
музичної академії ім. Миколи Лисенка, Заслужений діяч мис-
тецтв України Олег Цигилик; художній керівник та диригент 
чоловічої хорової капели “Каменяр”, Заслужений діяч мистецтв 
України Степан Целюх; композитор, Заслужений діяч мис-
тецтв України Олександр Ходаковський; художній керівник 
та диригент чоловічої хорової капели ім. Левка Ревуцького, 
Заслужений діяч мистецтв України Володимир Курач; дири-
гент хору “Легенда”, Заслужений діяч мистецтв України Ігор 
Циклінський; професор з Румунії Ніна Мунтяну та ін.1. 

“Кременецькі хорові вечори «AVE MARIA»” не оминули і ко-
лективи Бердичівщини. З 2009–2018 років активну участь у ро-
боті фестивалю брав Хор Свято-Миколаївського собору (регент –
протоієрей Віктор Сватула). До його складу входять викладачі 
та студенти Бердичівського педагогічного фахового коледжу 
Житомирської обласної ради, та у 2012, 2013 та 2015 роках 
ансамбль “Експромт” викладачів цього ж коледжу (керівник –
Ліна Зеленянська). Своїм майстерним співом незабутнє вра-
ження залишили у слухачів та почесних гостей фестивалю наші 
колективи. Нагородою для співаків стали Дипломи та Відзнаки 
1 ІХ-й міжнародний фестиваль духовного співу “Кременецькі хорові вечори 

«Ave Maria»”. URL: http://rairada-kremenets.gov.ua/novini/item/733-ikh-i-
mizhnarodnyi-festyval-dukhovnoho-spivu-kremenetski-khorovi-vechory-ave-
maria
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від організаторів фестивалю та бурхливі оплески кременчан і 
гостей міста за високий професіоналізм у духовному хоровому 
співі.

У період роботи фестивалю студенти, які є учасниками різ-
них хорових колективів, мають можливість отримати досвід 
музично-теоретичного аналізу та познайомитися з різноманіт-
ністю концептуальних підходів до трактування та виконання 
музичних творів. Також майбутні педагоги мають можливість 
безпосередньо спостерігати за різнобарв’ям авторських мето-
дик втілення музичних ідей та наслідувати дії керівника, реалі-
зовуючи власні творчі задуми. З досвіду можна сказати, що під 
впливом такої співпраці у студентів відбувається переоцінка 
особистої музичної творчості, з’являється бажання реалізува-
ти себе як педагог-хормейстер. Набутий у процесі участі у фес-
тивалі “Кременецькі хорові вечори «Ave Maria»” досвід сприяє 
формуванню професійної компетентності майбутнього керів-
ника хорового колективу.

Підготовка висококваліфікованих фахівців була й зали-
шається найважливішим завданням педагогічних закладів. За 
роки свого існування Міжнародний молодіжний фестиваль ду-
ховного співу “Кременецькі хорові вечори «AVE MARIA»” набув 
популярності серед чисельних шанувальників хорового духов-
ного співу. Він органічно вписується у систему музичного жит-
тя України, сприяє всебічному та гармонійному розвитку хоро-
вого мистецтва на сучасному етапі духовно-культурного відро-
дження. Такі фестивалі допомагають спрямувати студентів на 
усвідомлене застосування набутого ними досвіду, залучають їх 
до творчої діяльності, сприяють формуванню професійної ком-
петентності. У наш час популярним стало проведення різних 
фестивалів online. Це дає змогу зекономити час та матеріальні 
затрати. В перспективі подальших досліджень фестивального 
руху, який дедалі більше набирає обертів, важливою тематикою 
буде відродження та популяризація духовного співу, адаптація 
організації та структури фестивалю в сучасному середовищі. 
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Сьогодення диктує нові вимоги до організації навчального 
процесу. Особливим викликом для педагогів стали події, 
зумовлені розповсюдженням Сovid-19. Умови дистанцій-

ного та змішаного навчання змусили викладачів шукати нові 
підходи та методи підготовки навчальних занять та їх прове-
дення, одночасно коригуючи організацію самостійної роботи 
студентів.

Питаннями особливостей викладання різноманітних на-
вчальних дисциплін в умовах дистанційного навчання зацікави-
лися чи не усі педагоги та науковці, адже працювати “по-старому” 
стало просто неможливо. Існують і певні напрацювання у дис-
танційному викладанні диригентсько-хорових дисциплін. Так, 
досвідом роботи в умовах дистанційного навчання в хоровому 
класі та методами формування професійних компетентностей 
майбутніх хормейстерів ділиться Л. Качуринець (“Віртуальний 
хор як необхідний педагогічний досвід в умовах дистанційно-
го навчання”1, “Формування професійних компетентностей 
майбутніх керівників хорових колективів в умовах дистан-

1 Качуринець Л. В. Віртуальний хор як необхідний педагогічний досвід в 
умовах дистанційного навчання. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 
Вип. 34. Том 3. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С. 211–218.



173

Ðîçä³ë ²²
ÕÎÐÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ßÊ ÇÀÑÀÄÍÈ×À 

ÑÊËÀÄÎÂÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ

ційного навчання”1). Проблеми та позитивні напрацювання 
онлайн-навчання розглядає Ю. В. Воскобойнікова (“Провали та 
надбання онлайн-викладання хорових дисциплін”2). Технології 
дистанційного навчання розглядає Т. Д. Фурдак (“Дистанційні 
заняття з хорового диригування: технології навчання”3).

Мета статті полягає у висвітленні особливостей викладан-
ня курсу “Хорознавство” в умовах дистанційного та змішаного 
навчання на прикладі роботи викладачів Бердичівського педа-
гогічного фахового коледжу.

Для організації дистанційного навчання з будь-якої на-
вчальної дисципліни необхідно мати єдиний підхід усього на-
вчального закладу, що дає можливість і педагогам, і студентам 
успішно справлятися з вимогами часу. Викладачі Бердичівського 
педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради 
більше 5 років працюють з використанням платформи Google 
Classroom. Викладання курсу “Хорознавство”, як й інших на-
вчальних дисциплін, в умовах дистанційного та змішаного нав-
чання лише підтвердило необхідність та зручність використан-
ня цього сервісу. 

Звичайно, змішане та дистанційне навчання не може за-
мінити живого спілкування й має певні недоліки (наприклад, 
нестабільна швидкість інтернету, невчасне підключення до 
навчального заняття студентами, небезпечність шаблонності 
у проведенні занять тощо), над подоланням яких працюють 
педагоги. Проте завдяки кількарічному досвіду роботи у Google 
Classroom, навчання в умовах дистанційного сьогодення не ста-
1 Качуринець Л. В. Формування професійних компетентностей майбутніх 

керівників хорових колективів в умовах дистанційного навчання. URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/download/5427/5391/ 
(дата звернення: 19.04.21).

2 Воскобойнікова Ю. В. Провали та надбання онлайн-викладання хо-
рових дисциплін. URL: http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/
handle/123456789/1508 (дата звернення: 21.05.21).

3 Фурдак Т. Д. Дистанційні заняття з хорового диригування: технології нав-
чання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 197. Кропивницький, 
2021. С. 213–216.
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ло аж такою несподіванкою й не зробило викладацький колек-
тив коледжу абсолютно безпорадним. 

До класу “Хорознавство” студенти були долучені ще від по-
чатку навчального року і одразу через Google Classroom мали 
можливість отримувати теоретичні навчальні матеріали для 
самостійного опрацювання в позааудиторний час, повторно 
переглядати лекційні матеріали, мультимедійні презентації, ві-
део, прослуховувати аудіо, подані під час того чи іншого занят-
тя. Зі свого боку викладач має можливість створювати різнома-
нітні завдання для перевірки знань студентів. 

В умовах дистанційного навчання Google Classroom дав 
можливість проведення онлайн-занять з допомогою платфор-
ми Мееt безпосередньо у класі “Хорознавство”, що, звичайно, 
не замінює живого аудиторного спілкування, проте дає мож-
ливість викладачу пояснити студентам новий матеріал, прове-
сти опитування (перевірити домашнє завдання, актуалізувати 
опорні знання, обговорити переглянуте відео, проаналізувати 
те чи інше явище хорознавчої науки, провести аналіз викона-
них попередньо завдань тощо).

Платформа Мееt підходить для усного спілкування зі сту-
дентами, демонстрації ілюстрацій, таблиць тощо, проте має 
певні недоліки щодо реалізації показу безпосередньо на занят-
ті відео-фрагментів та прослуховування аудіо-файлів. Тому за-
няття, на яких викладачем заплановано перегляд відео-висту-
пу хорових колективів чи прослуховування аудіо-файлів, прово-
дяться за допомогою платформи Zoom, що є більш вдалою (на 
нашу думку) для таких форм роботи на занятті. 

Варто звернути увагу на те, що, наприклад, викладачі за-
гальноосвітніх дисциплін мають для роботи непогані інтер-
нет-ресурси (“Всеукраїнська школа онлайн”, різноманітні 
веб-ресурси та освітні портали тощо). Викладачі ж спеціальних 
дисциплін Бердичівського педагогічного фахового коледжу 
розробляють свої навчальні матеріали для внутрішнього ко-
ристування, що звичайно забирає багато часу. Проте за кілька 
років роботи накопичилася певна відео-база (відео-виступів 
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видатних хорових колективів України, публічних виступів та 
репетиційної роботи хорових колективів коледжу, записи про-
ведення практикуму роботи з хоровим колективом та відео ок-
ремих занять з хорового диригування). Є напрацювання у ство-
ренні й інших навчальних матеріалів (методичні рекомендації, 
посібники, репертуарні збірники, завдання для самостійної ро-
боти, тестові завдання тощо). Окрім того, навчальний матеріал 
часто подається у формі схем і таблиць, що конкретизує інфор-
мацію та робить її більш доступною для здобувачів освіти. 

Як вже зазначалося раніше, досить широкі можливості для 
створення різноманітних тестових завдань (з використанням 
Google Форм) дає Google Classroom. Такі завдання можна вико-
ристовувати як тренувальні вправи для студентів (самопере-
вірка засвоєння навчального матеріалу), так і як завдання для 
перевірки викладачем знань студентів (поточного, контроль-
ного). Google Форми дають можливість для створення різно-
манітних завдань: з короткими відповідями, абзац (завдання з 
довгими відповідями), з варіантами відповідей, прапорці (уста-
новити відповідність), таблиця з варіантами відповіді (кілька 
правильних відповідей) тощо.

Google Форми допомагають залучати у тестові завдання різ-
номанітні ілюстрації, фото, нотний матеріал тощо, що робить їх 
більш яскравими, а матеріал візуалізується. Це дає можливість 
студентам по-іншому сприймати матеріал, активізувати логіч-
не мислення та різні види пам’яті (зокрема, зорову), а виклада-
чу змінювати форму розташування матеріалів, щоб уникнути 
одноманітності у використанні тестових завдань.

Окрім тестових, студентам пропонуються й інші види 
завдань: кросворди (розгадати, скласти кросворд на відпо-
відну тему); скласти 5–10 питань відкритої форми з відпо-
відями на задану тему; завдання на уважність (наприклад, 
“Так чи ні”, “Знайди помилку”, “Визнач помилкове судження” 
тощо) та ін.

Для фіксації виконання практичних завдань студентам про-
понується відзняти відео, прикріпити його у Google Classroom та 
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позначити як виконане. Саме так студенти виконували завдан-
ня у процесі вивчення теми “Розспівки. Розспівування хору”.

Після опрацювання лекційного та нотного матеріалу, пе-
регляду під час заняття відео фрагментів різноманітних роз-
співок, студенти самостійно шукають (підбирають, особисто 
створюють) розспівки, розучують їх, виконують самостійно, а 
виконання записують на відео. Окрім власного виконання, сту-
денти коротко аналізують розспівку (основне призначення, 
складність, визначають вікову належність цієї вправи). 

Важче опрацьовувати матеріал теми “Методика розучуван-
ня хорового твору”, що потребує не просто практичної діяльно-
сті, а наявності аудиторії (хорового колективу), яка є базою для 
роботи хормейстера-початківця в цьому випадку. У звичних 
умовах студент, працюючи з хором, відточує свою диригент-
ську майстерність, аналізує звучання хору, виявляє недоліки та 
намагається одразу знайти шляхи для їх подолання. Робота в 
режимі конференції, звичайно, відповідних умов створити не 
може. Однак студент може продемонструвати знання парти-
тури та партій, зробити аналіз хорового твору щодо важко ви-
конуваних фрагментів, намітити план роботи над конкретним 
твором. Хористи ж можуть опрацьовувати партії та, вже після 
заняття, доопрацювати матеріал і теоретичний, і музичний, 
максимально підготувавшись до роботи у звичному режимі.

У процесі викладання курсу “Хорознавство” студентам за-
пропоновано й творчі завдання. Наприклад, при вивченні теми 
“Гігієна та охорона дитячого голосу” студентам пропонують 
створити творчий продукт “Пам’ятка співаку-початківцю” у ви-
гляді:

‒  презентації;
‒  відеоролика;
‒  буклета;
‒  флаєра;
‒  календаря тощо.
Студенти із запропонованих обирають форму виконання 

завдання відповідно до своїх технічних можливостей та власно-
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го бачення цього матеріалу. Також є можливість запропонувати 
свій варіант роботи (творчого продукту). Виконане завдання 
студенти прикріплюють у Google Classroom та позначають як 
виконане. На наступному занятті є можливість переглянути 
й обговорити відео робіт студентів, відзначити кращі роботи, 
провести розучування розспівки з групою, визначити недоліки, 
намітити шляхи їх подолання. 

Онлайн-навчання не стало на заваді й активній позана-
вчальній роботі. Наприкінці вивчення курсу студентам пропо-
нують взяти участь у грі “Хорознавчі загадки”. В активній ігро-
вій формі вони мають змогу повторити й узагальнити навчаль-
ний матеріал. Такий позанавчальний захід дає можливість не 
лише продемонструвати ерудицію або відмінну пам’ять. Це 
гра, яка потребує концентрації думок, вміння логічно мислити, 
працювати в команді та знаходити обґрунтовану відповідь на 
питання. А ще – це можливість студентам четвертого курсу за-
стосувати знання на практиці, перевірити власну готовність до 
іспитів та подальшої професійної діяльності. Такий захід можна 
проводити як за умов дистанційної чи змішаної форм навчання, 
так і при поверненні у звичний режим навчання після локдауну.

Цікавою формою позанавчальної роботи з диригент-
сько-хорових дисциплін став “Хорознавчий веб-квест”. В умовах 
карантинних обмежень такий вид діяльності є цікавим і ко-
рисним для роботи з молоддю, що мотивує студентів до погли-
блення знань та розширення музичного кругозору, необхідних 
для майбутніх учителів музичного мистецтва.

На базі коледжу вже шість років поспіль проводиться 
Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична кон-
ференція “Хорове мистецтво України: історія та персоналії”, 
що останні два роки перейшла у формат дистанційної. Під час 
конференції студенти мають можливість презентувати свої до-
слідження. А на офіційному Youtube-каналі коледжу розміщено 
відео-доповіді всіх учасників конференції 2021 року.

Отож умови карантинного сьогодення, звичайно, створи-
ли викладачам та студентам певні незручності у здійсненні 
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навчального процесу, проте не застали зненацька. Досвід ро-
боти у веб-сервісі Google Classroom став у пригоді саме під час 
переходу на дистанційне навчання. Google Classroom дає до-
сить широкі можливості для викладання у процесі вивчення 
курсу “Хорознавство”. Онлайн-спілкування зі студентами за 
допомогою конференцій відео-ресурсів Meet та Zoom сприяє 
якісному проведенню лекцій, семінарських та практичних за-
нять, а також позанавчальних заходів. Google Classroom містить 
достатньо різноманітних механізмів для розміщення завдань 
(тестових, практичних, творчих). Одночасно Google Classroom 
дає можливість накопичувати відео, аудіо та інші матеріали, 
творчі роботи студентів тощо та створювати своєрідну базу, 
що обов’язково знадобиться в майбутньому. Тож досвід роботи 
з інтернет-ресурсами в умовах дистанційного навчання зали-
шиться актуальним і буде корисним при поверненні до звично-
го режиму навчання. 
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