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ПЕРЕДМОВА
Для становлення людської особистості велику роль відіграє 

знання історичної та культурної спадщини свого народу. 
Пишатися культурним надбанням народу, перейматися його 
проблемами, продовжувати справу своїх пращурів чи, навпаки, 
соромитися, замовчувати ті чи інші проблеми – ось питання, на 
які маємо дати відповідь. 

В історії кожної нації є яскраві постаті, без яких немислиме 
її минуле, сучасне і майбутнє. Тому дуже важливо віддати 
належну шану тим, хто у надзвичайно складний і суперечливий 
час запалював «досвітні вогні правди», добра і справедливості. 

Саме такими непересічними особистостями в історії 
української культури були постаті М. Колесси, М. Лисенка, М. 
Вербицького, С. Крушельницької, С. Гулака-Артемовського, Г. 
Верьовки, П. Вірського та П. Майбороди, про котрих йдеться 
у цьому збірнику. Їхня творча спадщина – одне з найцінніших 
надбань української культури. Вони належить до яскравих 
представників національної вокальної, диригентсько – 
композиторської та хореографічної школи, котрі сприяли у 
XIX – ХХ столітті активному духовному злету українського 
суспільства. І як би важко не було народові на тому чи іншому 
етапі історичного розвитку, пісня, танець, слово завжди рятували 
в скрутну хвилину, додавали снаги до життя та віри у краще 
майбутнє…

У збірник ввійшли  методичні матеріали педагогів Центру  
творчості дітей та юнацтва Галичини: Вікторії Грицюк – 
керівника  народного дитячо-молодіжного камерного хору 
«Жайвір»;  Марії Горішної – керівника Школи кобзарського 
мистецтва; Любові Бабанкової – керівника гуртка  народознавства 
народного вокально-хореографічного ансамблю «Рушничок»; 
Зоряни Степанишин – завідувача технічного відділу;  
Олександри Миськів – методиста інформаційно-методичного 
відділу;  Зоряни Мартин – керівника гуртка відділу естрадного 
та класичного мистецтва; Яни Шелейкіс – педагога школи 
народного танцю «Серпанок»; Галини Баган – методиста відділу 
стратегії розвитку комунікації та зв’язків з громадськістю.  
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Патріарх  
західноукраїнської диригентської школи

(до 110 річниці дня з народження Миколи Колесси)

Майбутній композитор народився 6 
грудня 1903 року в родині Філарета Колесси, 
видатного фольклориста та музикознавця. 
За проханням М.В.Лисенка, доброго друга 
сім’ї, новонародженого було названо на його 
честь – Миколою. Ніхто тоді не здогадувався, 
що разом з ім›ям видатного українського 
композитора хлопчик багато в чому успадкує 
і його долю.

Микола Колесса (далі М. К.) : « – Мій батько був музикантом 
від природи, проте власне музиці не навчався. Він був учителем 
гімназії, або гімназійним професором, як тоді говорили. Викладав 
латину, грецьку, українську літературу та інші філологічні нау-
ки. Музика була його захопленням. Під час навчання у Стрийській 
гімназії, ще зовсім хлопчиком, він почав самостійно музикувати, 
беручи приклад з Остапа Нижанківського, який теж навчався 
у цій гімназії, але був на кілька років старший за мого батька 
і мав на нього величезний вплив. Остап Нижанківський вже 
тоді був великим ентузіастом музики. Мій батько так проникся 
цим поривом, що теж почав збирати народні пісні, записувати і 
опрацьовувати їх, а паралельно займався музикою, самостійно 
вивчаючи гармонію та інші науки. Але після закінчення гімназії 
він вступив на теологію, мав намір стати священиком. Навчався у 
Відні разом із Богданом Лепким, вечорами без дозволу, але з ве-
ликим нетерпінням бігли на концерти музики. В результаті після 
першого року навчання батько, як і Богдан Лепкий,залишив те-
ологічні студії і вступив до Львівського університету. Закінчив 
його і отримав посаду викладача в одному з районних центрів 
Львівщини – Самборі,де я і народився. Потім викладав у Стрию, а 
пізніше його перевели до Львова. Мені тоді було п’ять років. І тут, 
у Львові, батько вже працював як вчений-етнограф, як музикант – 
збирач і зберігач української народної музичної творчості. 
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***
Мама не мала такої освіти, проте була дуже музикальною. 

Добре співала. Я досі пам’ятаю її колискові. У мене було ще 
дві сестри – Дарія та Соня. … Але пам’ятаю з дитинства, як ми 
усією сім’єю любили співати, у нас був свій маленький сімейний 
хор. Мама дуже красиво вела партію альта, сестри – сопрано, я 
– тенора, а мій батько – баса. … Пам’ятаю, у батька був віночок 
українських народних пісень, що називався «Вулиця», дуже 
відомий твір, складений із пісень, записаних в селі Ходовичі на 
Стрийщині, де він ріс і виховувався. … Ми дуже любили співати 
ці пісні.»

Життя Колесси, як і всього його славетного роду (рід Колесс 
– невід’ємна частка Галичини, і є своєрідною ілюстрацією 
багатьох етапів розвитку культури та науки цього регіону від 
другої половини ХІХ сторіччя і до нашого часу), тісно пов›язане 
з рідним краєм. Так, вже з самого дитинства Микола належав 
до Пласту (українська організація скаутів, що сформувалася у 
1912 році на території Галичини), та приймав активну участь 
у його діяльності. За це пізніше він був удостоєний однієї з 
найпочесніших своїх нагород – ордену «Вічного Вогню у Золоті».

Проте, освіту Колесса здобував не на батьківщині, а за кор-
доном. Спочатку він став студентом медичного факультету 
Краківського університету (1922 – 1923), а пізніше, всупереч 
бажанням батьків, вступив до Празької консерваторії, де з 1925 
року навчався композицїї у відомого композитора і теоретика О. 
Шіна, а диригуванню – у О. Острчила.

М. К.: «Впевнений, що правильно вчинив, коли покинув 
медицину, адже спершу я вчився на лікаря. І було це у Кракові. Там 
вперше у житті я почув 9-ту симфонію Бетховена, щось потягнуло 
мене на цей концерт. Перші ж акорди симфонії справили на 
мене таке враження, що я розплакався. … І я зрозумів усім своїм 
єством: моє покликання – музика. Взагалі це було ризиковане 
рішення, адже в той час ніхто у нас у Східній Галичині не жив за 
рахунок власне музики. Була основна професія, і була музика – як 
захоплення. В той час лише одна відома мені у Львові людина 
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вважала музику своєю професією. Це був музикант, композитор, 
директор Вищого музичного інституту ім. Лисенка Василь 
Барвінський.

***
… Вмовив батька, щоб він відправив мене «в науку» за 

кордон. Я хотів навчатися у Празі, адже там у Вітезслава Новака, 
визнаного учня знаменитого чеського композитора Дворжака, 
вчився Барвінський. А я мріяв бути таким, як Барвінський. У 
ті часи наш композитор був на вершині розквіту свого таланту, 
творчих можливостей. Що б він не написав, уже через кілька 
днів виконував у концертах. Він мовби і не грав, не вдаряв по 
клавішах, а гладив їх, пестив.

***
Ще юнаком я займався у Вищому музичному інституті ім. 

Лисенка по класу фортепіано, і якось написав свій перший му-
зичний твір – невеличке тріо для фортепіано, скрипки і віолон-
челі. Вирішив показати свою роботу Барвінському. Батько мене 
лаяв: що ти з такою дурницею ідеш до такого великого майстра? 
Однак  я пішов. Барвінський подивився мою роботу і, ствердно 
похитавши головою, схвалив.

***
Я поїхав до Праги і навчався у Новака. Чотири роки вивчав 

музикознавство, композицію, диригування та інші предмети. 
Закінчив консерваторію і поступив іще на три роки до Школи 
вищої майстерності. Я дуже вдячний батьку за розуміння і 
підтримку.»

Саме у цей період чеська столиця досягла піку свого 
мистецького розквіту та славилася бурхливим музичним 
життям. Навчання у Празі дало змогу молодому композитору 
познайомитися з творчістю передових митців. Тут Колесса 
відвідав концертні виступи С. Рахманінова, Б. Бартока, О. Респігі, 
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слухав виступи Ф.Шаляпіна, скрипаля Я. Кубеліка та ін. У Празі 
композитор вперше почув Шосту симфонію П. І. Чайковського 
на справді високому виконавському рівні. Ця подія надихнула 
Колессу на створення свого першого зрілого твору – «Української 
сюїти» (1928р.) , що прозвучала згодом в концерті випускників.

М. К. : «До свого випуску у консерваторії в якості дипломної 
роботи створив «Українську сюїту» для симфонічного оркестру. 
Ця сюїта мені так вдалась, що на випускному вечорі її виконував 
оркестр Чеської філармонії. І уявіть собі, на цей концерт прийшов 
відомий російський композитор Глазунов, котрий був проїздом 
у Празі. Викладачі після концерту сказали: «Знаєте, Глазунову 
сподобалась ваша сюіта, відвідайте його». І я пішов до Глазунова. 
Двічі зустрічався з композитором. І у мене від Глазунова з тих 
років лишилась пам’ятка – подарунковий напис «Талановитому, 
багатообіцяючому молодому композитору Миколі Колессі від 
відданого йому Олександра Глазунова. 29 червня 1928 року. 
Прага.»

Вже пізніше, у 1940 році, на концерті Колесси у Москві 
побував і російський композитор Мясковський.

До років навчання відносяться й інші плідні спроби Колесси, 
як композитора. Перш за все, вони характеризуються незвичним 
поєднанням сучасної західноєвропейської стилістики з глибинним 
розумінням фольклору, який був близький йому з дитинства (так, 
наприклад, створена ним в цей час сюїта для оркестру «В горах» 
поєднує риси імпресіоністичного звукопису та національні 
фольклорні традиції).

Закінчивши Школу вищої майстерності по класу композиції 
видатного педагога В. Новака, Микола Колесса повернувся 

до Львова, де з 1930-х років 
почав викладати композицію у 
Вищому музичному інституті ім. 
М. Лисенка (тепер – Львівська 
національна музична академія 
ім. М. Лисенка).    
М. К. : « – Було нелегко. В той 
час в музичному інституті вже 
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працювали відомі музиканти, композитори, 
теоретики. На роботу я одразу влаштуватись 
не зміг, однак отримав корисну пораду: ходи 
в інститут щодня, аби тебе там постійно 
бачили. І це не дивлячись на те, що мій батько 
входив до складу керівництва інституту. 
Врешті мені пощастило: в цей час в інституті 
вирішили відкрити школу диригування, 
а я ж за освітою був ще й диригентом. Так 
що отримав можливість стати першим 
викладачем у цій школі і навчати студентів 
диригуванню. Спочатку у мене було лише п’ятеро учнів, тому 
викладав також сольфеджіо, керував шкільним хором…

… Мало тоді писав, був зайнятий. Окрім Львова працював 
також  у наших філіалах в Стрию і Перемишлі. Ці філіали 
активно організовував тоді Станіслав Людкевич, який обіймав 
посаду інспектора Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка. 
Два роки я їздив у Стрий і рік – у Перемишль.  А сім’я залишалась 
у Львові.»

Період роботи у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка 
став  плідним для Колесси, і серед інших творів, позначений 
такими, як фортепіанні сюїти «Дрібнички» та «Картинки з 
Гуцульщини», а вершинний доробок композитора в ці роки – 
яскравий оркестрово-хоровий цикл «Лемківське весілля», де 
використовуються справжні мелодії пісень лемків, імітуються 
награвання сільських музик, і уся ця конструкція оформлюється, як 
своєрідне дійство. Головний акцент у циклі робиться на свіжому і 
колоритному звучанні народних пісень Лемківщини. Авторський 
вибір саме цього фольклорного пласту не є випадковим, серед 
інших він вирізняється своєю неповторністю як в самому діалекті 
так і в інтонації (цікаві ладові переходи, незвичність акцентів 
та вибаглива ритміка є характерними рисами лемківського 
фольклору).

Неофольклорні пошуки Колесси багато в чому перегукуються 
з пошуками його сучасників – Карла Орфа та Бели Бартока, що 
також вбачали свіжість музичної мови у національних пісенних 
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пластах. А «Лемківське весілля» можна вважати, в певному 
сенсі, українською «Карміною Бураною», оскільки обидва твори 
посідають у різних культурах аналогічні ніші. Головна особливість 
творчості композитора – звертання до різних музичних діалектів 
Західної України, з яких, можливо, найбільш своєрідні: 
гуцульський, поліський і особливо лемківський. Це стосується 
не лише обробок та хорових жанрів, а й переважної більшості 
інших створених ним творів: «Картинки Гуцульщини», «Три 
коломийки», Перша симфонія та ін.

Однак, для пізнання творчості Миколи Колесси важливе 
розуміння багатогранності і різнобічності його таланту. Як 
видатний музикант, він проявив себе не лише в композиторській 
творчості. Митець постійно виступав і в якості диригента: 
сучасники запам›ятали його, як талановитого інтерпретора 
музики різних стилів і жанрів. Колесса був одним із засновників 
симфонічного оркестру Львівської філармонії, диригентом 
Львівського театру опери та балету, працював художнім 
керівником і диригентом хорової капели «Трембіта». А згодом 
– став фундатором львівської диригентської школи, створивши 
її теоретичне обґрунтування, викладене у підручнику «Основи 
техніки диригування». Цей посібник не втрачає своєї актуальності 
для диригентів вже протягом кількох десятиліть.

Окремої теми заслуговує педагогічна діяльність Миколи 
Колесси. Він, поряд з С. Людкевичем, започаткував Львівську 
композиторську школу і продовжив себе у цілій плеяді 
талановитих учнів. Серед них багато імен визнаних не тільки на 
Україні, а і за кордоном: Стефан Турчак, Юрій Луців, Євгеній 
Вахняк, Тарас Микитка, Іван Гамкало, Роман Филипчук та 
багато інших. 

Сьогодні ім’я Миколи Колесси шановане не лише на теренах 
батьківщини, але й широко за її межами. Його вважають легендою 
музичної культури та одним із найвизначніших львів’ян усіх 
часів.

За свої вагомі творчі досягнення Микола Колесса здобув 
звання заслуженого діяча мистецтв України (1951 р.) та народ-
ного артиста УРСР (1972 р.). Також, він – лауреат Державної 
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премії України імені Тараса 
Шевченка, академік, кавалер 
орденів «За заслуги», кавалер 
ордену Ярослава Мудрого V 
ступеня, Герой України.

М. К.: «— Я вже навіть 
академіком став, Академія 
мистецтв України обрала 
мене дійсним членом за 
спеціальністю «музичне 
мистецтво». Ніколи про 
це не мріяв. Просто хотів  
бути музикантом, а ось так 
вийшло.»

«Кажуть, актори, 
музиканти, представники 
інших творчих професій, 
що повністю віддаються улюбленій справі і глибоко проника-
ють в її суть, створюють не лише прекрасні витвори, але й 
генерують величезну внутрішню позитивну енергію, яка нерідко 
подовжує і їх фізичне життя. В зв’язку з цим можна пригадати 
львівських композиторів Людкевича, який прожив 103 роки, Кос-
Анатольського, що дожив до столітнього порогу…», – пише жур-
налістка видання «Дзеркало тижня» Л.Носарєва у статті,при-
свяченій М. Колессі. 

У 2006 році видатний композитор пішов з життя (у віці 103-х 
років), залишивши після себе безцінний спадок: твори останніх 
десятиліть, що визначили найвищу творчу зрілість – Другу 
симфонію, твір для струнного оркестру «У горах» та хорові 
твори. Ним опрацьовані фактично всі музичні жанри: хорові, 
сценічні, камерно-вокальні, оркестрові та жанр мініатюри. Усі 
вони поповнюють сьогодні мистецьку скарбницю України.
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«Останній романтик ХХ століття 
(до 100 річниці з дня народження Георгія Майбороди)»

«Справжні мелодії непроханими 
гістьми не приходять. Це буває 
винагородою за великі творчі муки. 
Мелодія – як істина, приходть, мов 
рідна сестра.» 

Георгій Майборода

Наприкінці ХХ століття ім’я 
Георгія Майбороди звучало як одне 
з найгучніших і найяскравіших імен 
сучасної української музики.

«Музика Майбороди мелодійна, 
співуча, написана для голосів з великим 
знанням вокалу. Можливо, деякі 
вважають музику Майбороди дуже 
класичною, і віддають перевагу музиці 

більш сучасній, але він пише гранично щиро, так, як він відчуває, 
і так, як розуміє. І як не будемо докоряти яблуні за те, що вона 
плодоносить яблука, а не гірко-кислі гібриди, так само будемо 
вдячні Майбороді за його музичну мову, охоче потрапляючи в 
його «яблуневий» полон», – Веніамін Тольба, диригент, народний 
артист СРСР. 

Георгій Майборода народився 1 грудня 1913 року на хуторі 
Пелехівщина Глобинського району, що на Полтавщині, в селян-
ській родині. Дитинство й юнацькі роки майбутнього композитора 
припали на тяжкий час – Перша світова війна, жовтневі події, 
Громадянська війна, розруха, голод... Однак його сім›я вистояла. 
Георгій був старшим сином Іларіона Івановича – простого 
селянина, який був прикладом для всіх – людиною великої 
душевної краси. Хоч і закінчив три класи церковно-парафіяльної 
школи, він вирізнявся в своєму оточенні освіченістю й широтою 
інтересів. Батько багато читав (у власній бібліотеці його можна 
було, наприклад, зустріти твори Діккенса, Толстого, Тургенєва, 
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Гончарова).  Вся родина Майбородів не тільки співала, а й музика 
владно притягувала їх до себе, і в ставленні до неї Іларіон Іванович 
та його брати виявляли таку ж грунтовність та серйозність, як у 
відношенні до всіх своїх занять. Вони засвоїли нотну грамоту. Не 
тільки засвоїли, а й навчали її інших. 

Музичні здібності виявилися у Г. Майбороди досить рано, 
адже вдома часто звучала музика, лунали пісні. Батьки ком-
позитора заохочували своїх дітей також до гри на музичних 
інструментах.

Георгій навчається в школі спочатку в Пелехівщині, а згодом 
у сусідньому селі Горби. Поряд з Горбами – с. Гриньки, де 
народився і ріс Микола Лисенко. Тут, у школі, йому надзвичайно 
пощастило з учителем музики та співів – Іваном Олександрови-
чем Гиренком, який намагався розкрити світ великої серйозної 
музики, прищепити йому любов до рідного мистецтва. Можна 
собі тільки уявити, як слухали діти розповіді Івана Гиренка про 
Лисенка!

Г.Майборода закінчує семирічку в 1928 році, й три роки 
навчається в Кременчуцькому індустріальному технікумі.  А в 
1931  році закінчив технікум і поїхав на Дніпробуд, де протягом 
кількох років брав участь в музичній самодіяльності, співав в 
капелі «Дніпробуд».  Саме тоді, у першій половині 30-х років, 
з’явилися перші вокальні композиції Г. Майбороди.

Працюючи техніком на 
Запорізькому алюмінієвому комбінаті, 
не забуває про музику. Вона вабить 
його все сильніше. Життя в місті 
дає для цього більше можливостей – 
нові музичні враження, знайомство з 
музичними жанрами, про існування 
яких раніше доводилося лише чути...

Опера – одне з перших і 
найсильніших музичних вражень. 
Пересувний театр привіз якось оперу 
«Паяци» Леонковалло, яка збудила в 
юнака бурю почуттів і роздумів. А це, 

http://orenda.pl.ua/read/lisenko_mikola_vitalijovich
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до речі, один із найскладніших музичних 
жанрів. Наступне музичне «відкриття» – 
фортепіанні сонати Бетовена ... 

Г. Майборода займається само-
освітою, багато. А ще для майбутнього 
композитора своєрідною творчою 
лабораторією був невеликий місцевий 
оркестр. Весь вільний час Георгій 
проводив у клубі, де проходили регулярні 
репетиції оркестру. Диригент С. Ароць-
кий зацікавився юнаком і всіляко йому 
допомагав. Велика нотна бібліотека Ароцького, розмови з ним про 
симфонічний оркестр і специфіку симфонічного звучання – все 
це стимулювало його до навчання, до оволодіння майстерністю 
музиканта. Він наважується оркеструвати «Японську сюїту» 
Йосітомо. І сюїту, оркестровану юнаком-початківцем, було 
виконано.

Георгій Майборода береться за скрипковий концерт, але 
написав лише дві частини – й до того ж тільки партію скрипки, 
– бо в оркестровій партії натрапив на непереборні, поки що, 
труднощі. Тож відклав до «кращих часів». Намагається писати 
інші твори, але не вистачає тих же знань...

Георгій їде до Києва, де намагається вступити в консерваторію, 
але його зараховують на четвертий курс музичного училища. 
Лише через рік він опиняється в стінах консерваторії, де на-
вчається в класі у Л.Ревуцького. Роки навчання в музичному вузі 
були справжньою школою оволодіння професійним музичним 
мистецтвом. Поряд із виконанням суто навчальних завдань писав 
композиції, що увійшли до репертуару виконавських колективів  
(симфонічна поема «Лілея» за поезією Т. Шевченка  (1939), 
Перша симфонія (1940), симфонічна поема»Каменярі» (1941). 
За «Лілею» Георгій Майборода отримує першу премію, будучи 
ще студентом ІІІ курсу. Вона вийшла одразу на велику концертну 
естраду, завоювавши симпатії широкого слухача і привернула 
увагу музичної громадськості до молодого композитора. Її 
схвально сприйняли Д. Шостакович, В. Шебалін, В. Мураделі та 
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М. Штейнберг. Майбороду зарахували до спілки композиторів та 
призначили державну стипендію. 

У червні 1941 року Г. Майборода закінчує навчання в 
консерваторії і, здавалося, попереду – великі перспективи, 
аспірантура в Ленінградській консерваторії, де навчатиметься в 
знаменитого Максиміліана Штейнберга – вчителя Д. Шостаковича 
й Ю. Шапоріна, але війна завадила... 10 липня він уже на фронті 
воює рядовим бійцем у районі Миронівка – Канів. 

Невдовзі потрапив у полон. І ось уже їх женуть колоною в 
концтабори. Поряд брат Платон Майборода і композитор Герман 
Жуковський... «Хорольська яма смерті» – концтабір, де гітлерівці 
знищили понад 55 тис. наших бійців-військовополонених. Че-
рез щасливий випадок йому і братові, а також Жуковському 
вдалося врятуватись. Фашисти вивозять Георгія в Польське 
місто Катовиці, де він тяжко працює на заводі. Аварія, і Георгій 
потрапляє до шпиталю. На щастя, 28 січня 1945 року прийде 
жадане визволення і він знов у лавах армії – кулеметник, рядовий. 
Визволяв Прагу. Перемога. Нарешті Київ.

Георгій Іларіонович навчається в аспірантурі, де керівником 
його був Л.Ревуцький. Навчаючись, пише пісні на тему війни. У 
1949 р. композитор заявив про себе талановитою «Гуцульською 
рапсодією» для симфонічного оркестру. Твір, побудований на 
карпатському фольклорі, викликав інтерес серед слухачів. 

50–60-ті роки принесли композиторові значні успіхи. 
Г. Майборода написав ще цілу низку творів, які стали вагомим 
внеском в українську музичну культуру, коли формувалися різні 
типи опери і солоспіву, оновлювалася їх тематика, виразові 
засоби. Опера «Милана», зокрема, привнесла в українську 
професійну музику багатство карпатського фольклору, сприяла 
формуванню нового типу лірики в романсах та оперній мелодиці, 
цікавим пошукам у галузі оркестрового письма.

Пізніше, вже в 70-і роки, повертається знов до героїчної теми 
війни. Створює також романси на слова Пушкіна, Шевченка, Міц-
кевича, Франка, Українки, Блока, Рильського, Тичини, Сосюри, 
Масенка, серед яких справжній шедевр – романс «Гаї шумлять» 
на слова П. Тичини. Це надзвичайно дивне й божественне злиття 

http://orenda.pl.ua/read/majboroda_platon_ilarionovich
http://orenda.pl.ua/read/1707108503
http://orenda.pl.ua/read/1707108299
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вірша і музики, органічний синтез партій голосу і фортепіано, 
який робить романс абсолютно неділимим організмом, де 
однаково важливі обидва фактори.

У 50-х роках Г. Майборода виступав і як диригент – 
виконавець своїх творів, як критик і рецензент, як педагог. 
Так, у 1952-58 рр. він викладав на історико-теоретичному й 
диригентському факультетах Київської консерваторії курс 
оркестровки й читання партитур. Перебував у спілчанських 
правліннях композиторів України та СССР (у 1962–1967 рр. — 
секретар Спілки композиторів УРСР, у 1967–1969 рр. — голова 
правління СК УРСР ).

Композитор наполегливо працює. Він створює опери «Ми-
лана» (1957; друга ред. 1967), «Арсенал» (1960), «Тарас Шев-
ченко» (1964), «Ярослав Мудрий» (1973). Написав чотири 
симфонії, кілька рапсодій, сюїт, увертюр, концертів для голосу й 
скрипки з оркестром, численні хори, романси, збірники обробок 
українських народних пісень, що принесли йому заслужену 
славу й популярність. У 1960 р. він удостоєний звання народного 
артиста СССР, а в 1963 році стає лауреатом Шевченківської 
премії...  Обирався депутатом Верховної Ради УРСР 7–9 скликань 
(1967–1980 рр.).

Помер Георгій Іларіонович Майборода 6 грудня 1992 року у 
Києві, похований на Байковому кладовищі.

Георгій Майборода зробив вагомий внесок у розвиток 
української музики. Працював у різних жанрах, але у творчості 
загалом переважає героїко-патріотична тематика. Значне місце 
також займала поезія українських поетів — Тараса Шевченка, 
Івана Франка та інших. Зробив близько 100 обробок народних 
пісень. 

«Він залишився останнім романтиком в музиці 20 століття. Це 
століття, коли були народжені безліч авангардних течій в музиці, 
він залишався вірним високим ідеалам класичного, романтичного 
мистецтва..»,- Володимир Гронський, композитор.

http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/wiki/1980
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Основні твори:
Опери
•	 Милана (1957)
•	 Арсенал (1960)
•	 Тарас Шевченко (1964)
•	 Ярослав Мудрий (1973)
Для солістів, хору і оркестру
•	 Кантата «Дружба народів» (1948)
•	 Вокально-симфонічна поема «Запорожці» (1954)
Для оркестру 4 симфонії (1938, 1953, 1978, 1986)
•	 Симфонічна поема «Лілея» (1939, за мотивами Т. 

Шевченка)
•	 Симфонічна поема «Каменярі (1941, за мотивами І. 

Франка)
•	 Гуцульська рапсодія (1949, ред. 1952)
•	 Сюїти із музики до трагедії Шекспіра «Король Лір» 

(1959)
•	 Концерт для голосу з оркестром (1969)
•	 Концерт для скрипки з оркестром (1977)
Хори на слова В. Сосюри та М. Рильського
Романси
Пісні
Обробки народних пісень
Музика до драматичних спектаклів, фільмів: 
•	 «Якби каміння говорило» (1958) 
•	 «Солдатка» (1959) 
•	 «Таврія» (1959)
•	  «Помилка Оноре де Бальзака» (1968)
•	  «Родина Коцюбинських» (1970)
•	 «Ніна» (1971) 
•	 «Довга дорога в короткий день» (1972)

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1957
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/1948
http://uk.wikipedia.org/wiki/1954
http://uk.wikipedia.org/wiki/1938
http://uk.wikipedia.org/wiki/1953
http://uk.wikipedia.org/wiki/1978
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/1941
http://uk.wikipedia.org/wiki/1949
http://uk.wikipedia.org/wiki/1952
http://uk.wikipedia.org/wiki/1959
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
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Микола Віталійович Лисенко –  
класик українського музичного мистецтва

Видатний піаніст, хоровий 
диригент, композитор Микола Лисенко 
– по праву вважається Гетьманом 
української музики. Йому пророкували 
блискучу кар’єру вченого, пропонували 
залишитися викладати, але Лисенко 
обрав собі інший шлях, пов’язавши 
своє життя з музикою. Дістав блискучу 
освіту. Після навчання в Лейпцизькій 
консерваторії (клас фортепіано) його 
називали піаністом-віртуозом. Закінчив 
Київський університет – природознавчий 

факультет. Захистив кандидатську дисертацію з біології (про 
розмноження нитчастих водоростей).

Вчився у Римського-Корсакова в Петербурзькій консерваторії. 
Він – організатор хорів, які пропагують українську музику. 
Коло інтересів Миколи Віталійовича – величезне. Він створив 
Товариство любителів музики і співу, працював у Південно-
Західному відділенні Російського географічного товариства. 
Був людиною високої ерудиції, енциклопедистом і багатогранно 
обдарованою особистістю. Один із перших інтерпретував 
«Кобзаря» Шевченка, робив обробки народних пісень, автор 
10 опер, вокальних творів, сонат, рапсодій, сюїт, полонезів, 
ноктюрнів, фундатор музично-драматичної школи. Володів 
неабияким літературним талантом. Написав фольклорні праці – 
«Дума про Хмельницького і Барабаша», «Про торбан і музику 
пісень Відорта», «Народні музичні інструменти на Україні». І це 
далеко не повний перелік інтересів і діянь М. Лисенка. 

Понад півстоліття Лисенко віддав композиторській діяльності, 
написавши більше тисячі самобутніх різноманітних за формою, 
обсягом і значенням творів, але композиторська праця ніколи не 
приносила йому матеріальних вигод. Утримувати сім’ю він міг 
тільки за рахунок викладацької діяльності. Масу часу витрачав 
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на приватні уроки та викладання музики в Інституті шляхетних 
дівчат. Лише ночами міг займатися своєю улюбленою справою – 
писати музику.

Ця робота – штрихи до його біографії, спроба подивитися 
на нашого класика з позицій сьогодення, спроба зрозуміти, як 
формувався талант музиканта, який прославив українську націю. 
Розповісти маловідомі факти про творчу, викладацьку і громадську 
діяльність, радощі та смутки, сім’ю, друзів, соратників і недругів 
Миколи Віталійовича.

Життєвий і творчий шлях
22 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту 

Полтавської губернії (зараз Глобинського району Полтавської 
області) в родині дворянина Віталія Романовича Лисенка 
народився син – маленький Микола, якому судилося стати 
справжнім велетнем української і світової музичної культури. 
Родове коріння Лисенків сягає самих глибин української історії і 
фіксується з XVII століття. Як одного з засновників старовинного 
козацького старшинського роду історичні документи засвідчують 
Якова Лисенка, який жив у першій половині XVII століття 
і брав активну участь у визвольній війні 1648–54 років під 
проводом Богдана Хмельницького. Іван, син Якова, відомий 
військовий та політичний діяч другої половини XVII століття, був 
Чернігівським, пізніше Переяславським полковником, а згодом 
наказним гетьманом. У 1695 році він брав участь в Азовських 
походах Петра I. Його син Федір в середині XVIII століття (з 1741 
року) був генеральним суддею.

Віталій Романович, правнук Федора і батько композитора, 
був полковником Орденського кірасирського полку. Він був 
високо освіченою людиною і був пов’язаний з рухом декабристів 
1825 року. Мати, Ольга Єреміївна, походить з полтавського 
поміщицького роду Луценків. Освіту здобула у Петербурзькому 
Смольному інституті шляхетних дівчат. Вона розмовляла майже 
виключно французькою і примушувала до цього всіх членів 
родини.
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«Перше виховання нашого композитора було поведене 
на аристократичний лад: чиста французька мова, вишукані 
манери, танці, уміння невимушено триматися у вітальні – ось що 
вимагалось від дитини … Відомий поет Фет, який служив у тому 
ж Орденському полку, що й батько Миколи, навіть дорікав матері 
Лисенка, що вона вчила сина спершу азбуки французької, і взявся 
сам учити його російської. Через те, що на уроках Фет змушував 
свого учня писати букви олівцем, останній став приставати до 
офіцерів з проханням дати олівця, за що й прозвали його в полку 
«карандашиком» (Михайло Старицький, «До біографії М. В. 
Лисенка», зі збірки «Лисенко у спогадах сучасників», упорядник 
Остап Лисенко, видавництво «Музична Україна», Київ—1968).

Але противагою до цього стала любов до українського побуту 
двоюрідних діда та бабуні Миколи – Миколи та Марії Булюбашів, 
які не мали своїх дітей та плекали онука від щирого серця.

«Двоюрідний дід Миколи, М. П. Булюбаш … був маршалком 
і впливовою в повіті людиною; він інакше не говорив, як по-
українському, обожнював свого онука, який одержав своє ім’я 
в честь його … сам любив і дорожив національною простотою 
… Жінка його, бабуня Миколи Віталійовича, Марія Василівна, 
була найдобрішою істотою … любила українські пісні, розповіді 
і навіть казки» (Михайло Старицький).

Вже в п’ять років мати Миколи, Ольга Єреміївна, побачила 
хист хлопчика до музики і розпочала опікуватись його навчанням.

«Мати Миколи чудово грала на роялі … Через те, що Микола 
виявив з дитинства любов до гри на фортепіано – іноді годинами 
простоював і підбирав мотиви, то батьки вирішили, що у його 
є покликання до музики і запросили для нього з п’яти років 
учительку» (Михайло Старицький).

Микола Віталійович після домашнього виховання вчився у 
Києві, спочатку в пансіоні Вейля, потім – у пансіоні Гедуена, в 
якому дітей готували до гімназії. 

«В музиці Микола робив колосальні успіхи і, будучи ще в 
першому класі, себто років дев’яти, написав досить гарненьку 
польку з правильним розвитком теми і звучною гармонізацією; 
цю польку й було надруковано в Києві» (Михайло Старицький).
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У 1855 році Миколу віддали у привілейований навчальний 
заклад – Другу Харківську гімназію. Під час навчання у гімназії 
він приватно займався музикою з М. Дмітрієвим та чехом 
Вільчеком. Поступово юнак став відомим у Харкові піаністом, 
якого запрошували на вечори, бали, де він виконував п’єси 
Моцарта, Бетховена, Шопена, грав танці, блискуче імпровізував 
на теми українських народних мелодій. Весною 1859 року Микола 
Віталійович закінчив гімназію зі срібною медаллю. В тому ж 
році, разом зі своїм двоюрідним братом Михайлом Старицьким, 
поступив до природничого факультету Харківського університету. 
Через рік батьки Миколи Віталійовича переїхали до Києва, і брати 
перевелися у Київський університет. Саме в період навчання у 
Києві, який співпав з моментом пробудження суспільної думки під 
час відлиги за Олександра II, молодий студент остаточно, глибоко 
і свідомо захоплюється ідеєю служіння Україні, її культурі.

«Лисенко просто перемінився і почав доводити, що нам 
усім не тільки з народом, а й між собою треба розмовляти по-
українському, щоб зробити цю мову культурною і своєю …Та 
якщо Микола менше займався тоді етюдами … то зате більше 
створював … в українському дусі … Крім того, де Лисенко 
не з’являвся, зараз же створював хор, яким він і диригував» 
(Михайло Старицький).

Першого червня 1864 року 
Микола Віталійович закінчив 
фізико-математичний факультет 
«по разряду естественных наук», а 
у травні 1865 року одержав ступінь 
кандидата природничих наук.

Під час навчання в університеті 
він прагнув надбати якнайбільше 
музичних знань, усвідомлюючи, 
що головна мета його життя – 
музика. Він захоплено вивчав 
опери Глінки, Даргомижського, 
Сєрова, знайомився з музикою 
Шумана і Вагнера. До 60-х років Микола Лисенко, 1865 рік
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належать спроби написання музики до мелодрами М. Старицького 
«Панське болото» (нотний матеріал не зберігся). 

З цього часу починається справа запису й гармонізації 
народних пісень, які збирались під час вакацій і свят, коли Микола 
Віталійович з товаришами мандрував по селах. Так, у 1861 році 
він провів новорічні свята на Полтавщині у свого товариша, також 
студента Павла Чубинського, і повернувся з великою збіркою 
пісень. Також він впорядкував зібрані раніше фольклорні записи 
і проявив себе як організатор і керівник студентських хорів, з 
якими виступав публічно.

Після недовгої служби М. Лисенко вирішує здобути вищу 
музичну освіту. На сімейній раді була обрана Лейпцігська 
консерваторія, яка вважалась однією з найкращих у Європі. У 
вересні 1867 року він до неї вступив. Вчителями з фортепіано у 
нього були Мошелес, Рейнеке і Венцель, з композиції – Ріхтер, з 
теорії – Паперітц.

«В перехідному свідоцтві, що було видане Миколі 
Віталійовичу Лисенкові 27/15 квітня 1868 року читаємо: «Венцель: 
Лисенко – один з моїх найобдарованіших учнів. Виявляє зразкову 
старанність і встигає вже чудово» (Остап Лисенко. Спогади сина).

Влітку 1868 року Микола Віталійович одружився з Ольгою 
Оконор, яку він привіз до Лейпціга.

У жовтні 1868 року вийшов з друку перший випуск обробок 
українських народних пісень для голосу з фортепіано. Їх було 40, 
і це число стало обов’язковим для всіх наступних випусків. Крім 
практичного призначення, ці обробки мають велику науково-
етнографічну цінність. «Пісні показував Венцелю. Йому дуже 
вподобалася моя гармонізація» (Микола Лисенко. Листи).

В тому ж році на замовлення діячів Західної України до 
роковин з дня смерті Т. Шевченка Лисенко написав музику до 
«Заповіту». Цей твір започаткував цикл під назвою «Музика до 
Кобзаря», який включає більше 80-ти вокально-інструментальних 
творів різних жанрів, надрукованих сімома серіями, остання з 
яких була створена у 1901 році.

У 1869 році Микола Віталійович з великим успіхом закінчив 
навчання у Лейпцігській консерваторії. На екзаменаційному 
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випускному концерті він виконував 4-й фортепіанний концерт 
Бетховена з власною каденцією (оркестром диригував відомий в 
широких колах Мошелес, піаніст, диригент, викладач консерваторії 
та приятель Бетховена). Під час навчання Лисенком написано, 
крім вже зазначеного вище, частину майбутньої сюїти на теми 
українських пісень для фортепіано, симфонічну увертюру на 
тему української народної пісні «Ой запив козак, запив», першу 
частину симфонії («Юнацької»), квартет і тріо для струнних.

З 1869 по 1874 роки М. Лисенко перебуває у Києві, 
займаючись творчою, викладацькою та громадською діяльністю. 
У сезоні 1872–73 років був у складі дирекції Російського 
музичного товариства і брав активну участь у його концертах. 
У 1872 році з метою підтримки хорового руху в Києві було 
засновано аматорське хорове товариство, при якому існував хор з 
50-ти співаків, яким керував Лисенко.

У 1872 році гурток українських діячів на чолі з М. Лисенком та 
М. Старицьким добився дозволу на публічні вистави українських 
п’єс. Тоді ж ними було написано оперети «Чорноморці» та 
«Різдвяна ніч» (пізніше перероблена на оперу). «Чорноморці», 
як народна оперета, міцно ввійшла у театральний репертуар 
з 1872 року, а «Різдвяна ніч» з успіхом була поставлена в 1874 

році у Київському оперному театрі 
силами акторів-аматорів. Це був 
початок українського національного 
музичного театру.

У 1873 році було видано першу 
музикознавчу працю М. Лисенка 
про український музичний фольклор 
(«Характеристика музичних 
особливостей українських дум 
і пісень, виконуваних кобзарем 
Вересаєм»). У цей же період 
Микола Віталійович пише багато 
фортепіанних творів, а також 
симфонічну фантазію на українські 
народні теми «Козак-Шумка».Микола Лисенко, 1869 рік
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З метою удосконалення майстерності в галузі симфонічної 
інструментовки Лисенко у 1874 році вступає до Петербурзької 
консерваторії у клас до всесвітньо визнаного у цій галузі майстра 
М. Римського-Корсакова, який скінчив у 1876 році. «…заняття у 
Римського-Корсакова збільшили його музичну ерудицію і розкрили 
перед ним нові таємниці звукових композицій. Петербуржці навіть 
пропонували Лисенкові посаду капельмейстера у приватній опері 
з перспективою переходу на імператорську сцену … Але Лисенка 
тягла додому туга за батьківщиною» (Михайло Старицький. 
Спогади).

В цей період він дружньо спілкується з композиторами 
«Могутньої кучки», бере участь у концертах Географічного 
товариства, керує хоровими курсами, разом з В. Пасхаловим в 
влаштовує «Соляному містечку» концерти хорової музики, в 
програму яких поряд з іншими входили українські пісні і твори 
самого М. Лисенка. В петербурзький період ним написано сонату 
для фортепіано, перший та другий концертні полонези, першу 
рапсодію на українські теми, видано збірку дівочих та дитячих 
пісень і танців «Молодощі». Він працював також над оперою 
«Маруся Богуславка» (незакінчена) та зробив другу редакцію 
опери «Різдвяна ніч».

Після повернення до Києва у 1876 році М. Лисенко розгортає 
активну виконавську діяльність, влаштовує щорічні «Слов’янські 
концерти», в яких виступає як піаніст-соліст та хормейстер. В 
цей час ним були написані майже всі його твори для фортепіано 
великої форми, в тому числі друга рапсодія, третій полонез, 
ноктюрн До-дієз мінор. Він також заново організує хори, які 
здебільшого складалися з семінаристів та студентів, знайомих з 
нотною грамотою. Але у зв’язку з відомим Емським указом 1876 
року, за яким було заборонено вживати українську мову (в тому 
числі під час концертів), Лисенкові хори виконували українські 
пісні іншими мовами.

У 1878 році М. Лисенко займає посаду педагога з фортепіано в 
інституті шляхетних дівчат. Тоді ж настають зміни і в особистому 
житті – Микола Віталійович починає зустрічатись з Ольгою 
Ліпською, яка була піаністкою і його ученицею. Вона стає його 
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громадянською дружиною. Від цього шлюбу М. Лисенко мав 
п’ятеро дітей.

З 1880 року розпочинається період інтенсивної 
композиторської творчості. М. Лисенко започатковує роботу 
над своїм найвизначнішим твором – монументальною оперою 
«Тарас Бульба» (лібрето М. Старицького за повістю М. Гоголя), 
яку буде завершено лише через десять років. «Чайковський 
обійняв Лисенка, привітав із талановитим твором і просив їхати 
з ним негайно у Петербург, де він поставить цю оперу неодмінно. 
Пам’ятаю, що Лисенко сп’янів від похвали такого геніального 
композитора» (Михайло Старицький. Спогади).

У 80-ті роки було написано також лірико-фантастичну оперу 
«Утоплена» (за «Травневою ніччю» М. Гоголя, лібрето М. Ста-
рицького), кантату «Радуйся, ниво неполитая» на поезію Т. Шев-
ченка, п’єси для фортепіано (Ліричне скерцо, рондо сі-бемоль ма-
жор, гавот фа мажор, Урочистий марш). У 1883 році М. Лисенко 
пише третю редакцію «Різдвяної ночі», яка з великим успіхом ви-
ставляється у Харківському оперному театрі (на цей час заборо-
ни Емського указу були послаблені). Тоді ж М. Лисенко створює 
зовсім новий жанр – дитячу оперу. З 1888 по 1893 роки він пише 
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна, або 
Снігова краля» (всі за лібрето Дніпрової Чайки). У 1889 Микола 
Віталійович вдосконалює та оркеструє музику до оперети «На-
талка Полтавка» за твором І. Котляревського, у 1894 пише музику 
до феєрії «Чарівний сон» на текст М. Старицького, у 1896 оперу 
«Сапфо».

У 90-ті роки, крім викладання в інституті та приватних уроків, 
М. Лисенко працював у музичних школах С. Блуменфельда і  
М. Тутковського. Не дивлячись на педагогічну завантаженість, 
з 1892 року по 1902 він чотири рази влаштовує знамениті 
«хорові подорожі» по Україні – гастрольні концерти, в яких 
виконувались переважно його власні хорові твори на тексти 
Шевченка та обробки українських пісень. Його помічниками 
у цій справі були К. Стеценко, Я. Яциневич, О. Кошиць. 
Останній згодом продовжив справу хорових подорожей, 
розпочату Лисенком, та здійснив мрію Миколи Віталійовича 
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про закордонне презентування української пісні, що й було 
виконано під час гастролей по Європі та Америці капелою 
«Думка».

У 1900 році після народження дитини померла дружина 
Лисенка, і виховання п’яти дітей М. Лисенко взяв повністю на 
себе. У цей важкий для родини час поруч з ним були його родичі 
Старицькі.

У 1903 творча громадськість України широко відзначила 
35-річчя діяльності М. Лисенка, що перетворилося на свято 
національної культури і за масштабами не мало собі рівних на 
Україні. Під час святкування ювілею друзі Лисенка організували 
збір коштів на видання творів композитора та купівлю для нього 
та дітей дачі, але Микола Віталійович використав подаровані 
кошти на організацію Музично-драматичної школи, яка почала 
працювати восени 1904 року і стала першим українським 
навчальним закладом, який надавав вищу музичну освіту за 
програмою консерваторії. 

Музично-драматична школа та Микола Віталійович як її 
директор постійно були під наглядом поліції. У лютому 1907 
року Лисенка заарештували, проте на ранок його відпустили. У 
справі, заведеній у жандармерії, він значився під прізвиськом 
«Дідинський». Але, незважаючи на усі переслідування, М. 
Лисенко плідно працює. У 1905 році з’явився його твір «Гей, за 
наш рідний край». У першому десятилітті 20-го століття з’явилася 
також музика до драматичних вистав «Остання ніч» (1903) та 
«Гетьман Дорошенко» (Лисенко заповідав виконати цю музику 
по своїй смерті).

Останній період життя Микола Віталійович звертається до 
царини духовної музики і пише низку творів, які продовжили 
започаткований його «Херувимською» ще в кінці 19-го століття 
цикл: «Камо пойду от лиця Твоєго, Господи» (1909), «Пречистая 
Діво, мати руського краю» (1909), «Діва днесь пресущественного 
раждаєт», «Хресним древом».

У 1910 на текст Т. Шевченка був написаний «Давидів 
псалом». О. Пчілка згадує, що М. Лисенко писав свої духовні 
твори в Китаєві, селищі поблизу Києва (зараз район міста). Під 
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час літнього відпочинку він бував там, 
слухав духовні піснеспіви у церкві 
стародавнього монастиря.

«Улюбленим місцем його 
літнього перебування був Китаїв … 
З завітанням до церкви Китаївського 
монастиря злучена й особлива парость 
Лисенкової творчості: власне, в 
Китаєві написав Микола Віталійович 
кілька своїх творів, належних до 
музики духовної, до хорів церковних 
… Живучи в Китаєві поблизу 
монастиря, Микола Віталійович часто 
бував у церкві, слухав побожних 
співів на церковнослов’янський текст, що здавався йому завжди 
дуже поетичним … Микола Віталійович так любив і додержував 
більше, ніж хто інший, святочні обряди Різдвяні, новорічні, 
«зелених свят» і т. ін. … На Великдень так само пеклися в домівці 
Миколи Віталійовича паски й все інше, належне по звичаю до 
сього свята» (Олена Пчілка. Спогади).

У 1908 році було написано хор «Тихесенький вечір» на 
слова В. Самійленка, а у 1912 – оперу «Ноктюрн». Серед творів з 
ліричною тематикою створюються солоспіви на тексти Дніпрової 
Чайки, Лесі Українки, О. Олеся. 

У 1905 році М. Лисенко заснував хорове товариство «Боян», 
з яким організовував хорові концерти української, слов’янської 
та західноєвропейської музики. Диригентами концертів були він 
сам та О. Кошиць. Товариство проіснувало трохи більше року 
та розпалося через несприятливі політичні умови та відсутність 
матеріальної бази. У 1908 році М. Лисенко очолив товариство 
«Український клуб», який проводив значну громадсько-
просвітницьку діяльність – організовував літературні та музичні 
вечори, влаштовував курси для народних вчителів, створив 
комітети для сприяння спорудженню пам’ятника Т. Шевченку до 
відзначення 50-х роковин від дня смерті поета (1911), які очолив 
сам композитор. 
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У 1911 році, коли композитор через рабські умови відмовився 
відзначати 50-річчя смерті Тараса Шевченка у Києві, на нього 
ополчилися не тільки Трепов із Новицьким, а й сам Столипін, 
тобто вся російська влада. За пропозицією гуртка «Кобзар» 
концерти Лисенко переніс у Москву. Після цього композитора і 
членів старійшин Українського клубу притягли до кримінальної 
відповідальності «за антидержавну діяльність». Це серйозне 
обвинувачення було сфабриковане владою, яка вирішила 
покарати непокірного націоналіста. Адже Микола Віталійович 
Лисенко був символом і совістю українців. Процес мав бути 
гучним і показовим, щоб іншим не кортіло. Серйозні проблеми 
з владою, невизначеність становища, величезне навантаження 
в навчальному закладі, творчі пошуки та невпинна громадська 
робота, а до того ще й закриття владою у жовтні 1912 року 
«Українського клубу», в якому М. Лисенко був головою, –  всі ці 
хвилювання призвели до сумних наслідків...

Композитор помер від інфаркту. Микола Віталійович збирався 
на заняття до своєї школи. Відчув себе погано. Повернувся, приліг 
на ліжко, і через 20 хвилин серце українського Бояна спинилось. 
Діти кинулися до Старицьких і Косачів, але вже нічого не 
можна було змінити. За переказами, останніми словами Миколи 
Віталійовича було прохання покликати Олександра Кошиця, 
свого учня і соратника. За спогадами Ольги Петрівни Косач, у 
композитора був подив на обличчі. Схоже, смерть стала для нього 
також несподіваною і непрошеною «гостею».

Це сталося 6 листопада 1912 року.
Коли ховали композитора, з ним прийшли попрощатися 

тисячі людей, які прибули з усіх регіонів України. Похорон 
вилився в грандіозну маніфестацію любові і пошани до Миколи 
Віталійовича та взагалі до української культури.

За спогадами Олександра Антоновича Кошиця, Лисенка 
відспівували у Володимирському соборі, тільки хор, який ішов 
попереду траурної процесії, складався з 1200 чоловік. Коли 
вони співали, то було чути в центрі Києва. Труну до Байкового 
кладовища пронесли на руках.
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У Меморіальному музеї М. Лисенка експонується 
унікальний експонат – «червона китайка», якою було покрито 
труну композитора. У багатьох статтях тих сумних днів Миколу 
Віталійовича називали «гетьманом української музики», 
«інтимною силою українського руху, його вогнем і живим 
зв’язком». «Червона китайка» – не прапор революції, як 
розповідали нам у радянські часи, а старовинний звичай, коли 
проводжають в останню дорогу представника козацького роду. 
Адже предок композитора – Іван Якович Лисенко був полковником 
Чернігівським, Переяславським і «наказним гетьманом України» 
1674 року.

Маловідомі штрихи до біографії 
Опера «Тарас Бульба»

Часто, коли вимовляється ім’я Миколи Лисенка, перше, 
що спадає на думку, – його епохальна опера «Тарас Бульба» – 
вершина української класичної музики. Адже він автор опер: 
«Енеїда», «Утоплена», «Ноктюрн», «Різдвяна ніч», «Коза-дереза», 
«Пан Коцький», «Зима і Весна», які нині рідкісні гості на сцені. 
Парадокс, найпопулярніший твір композитора – опера «Наталка 
Полтавка», в принципі, не авторський твір у чистому вигляді. 
До лисенківської версії існувало кілька варіантів цієї народної 
оперети. Кілька музичних фрагментів склав сам автор п’єси – 
Іван Котляревський, використовувалися пісні Марусі Чурай (у 
тому числі й знамениті «Віють вітри»). Микола Віталійович сам 
говорив: «Я уклав і упорядкував клавір». Він дописав передмову до 
першого видання, вибрав найбільш популярні українські мелодії, 
доповнив твір розгорненою увертюрою і створив фортепіанний 
клавір. Досі не відомо, чи сам Лисенко оркестрував цю оперу.

У книзі «Спогади сина» Остап Лисенко написав, що 35 
років, майже все творче життя, його батько думав над долею 
своєї улюбленої «дитини» – оперою «Тарас Бульба». Ще в 70-х 
роках у Миколи Лисенка народилася ідея створення народної 
опери. Намір зміцнів, коли композитор, разом з археологічною 
експедицією, побував на місці колишньої Запорозької Січі. Після 
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тієї поїздки вирішив написати оперу на матеріалі знаменитої 
повісті Гоголя. Його захоплювала незламна сила волі, мужність, 
відвага Бульби та його палка любов до батьківщини. З 1880 по 
1890 рр. разом із Михайлом Старицьким (автором лібрето) він 
працював над оперою. Петро Чайковський пропонував допомогу 
в постановці «Тараса Бульби» в Петербурзі, але композитор 
не погодився, вважаючи, що опера про національного героя 
спочатку повинна бути показана в Україні. Нажаль, ні Лисенку, 
ні Старицькому не довелося за життя побачити свого «Тараса 
Бульбу» на сцені. Тільки в 1924 році в Харкові вперше поставили 
оперу, а в Києві в 1937. 

Композитор повністю завершив оркестровку опери. Але 
через те, що у Лисенка не було диригентської симфонічної 
практики, після смерті композитора довелося робити редакції 
опери. Довгі роки не могли знайти авторської партитури. 
Виявилося, Микола Віталійович передав ноти для видання у 
фірму «Леон Ідзіковський» – відоме на той час не тільки у Києві, 
а й у всій Європі музичне видавництво. А коли сім’я Ідзіковських 
емігрувала до Польщі, митрополит Андрей Шептицький викупив 
весь український фонд. У тому числі там виявилися і рукописи 
Лисенка. Після смерті владики УГКЦ у Львові, розбираючи 
архів, натрапили на ці унікальні раритети. Партитуру передали 
на зберігання до нотного відділу Львівської публічної бібліотеки.

Ми звикли вважати «Тараса Бульбу» народною музичною 
драмою. А Микола Віталійович на чільне місце ставив трагедію 
Тараса і Андрія про роздвоєння особистості та штучне зіткнення 
двох народів. Подивіться на оточення Лисенка: Тадей Рильський, 
Данило Антонович, Борис Познанський – поляки. Його 
хвилювала тема українця, якого намагалися ополячити та поляка, 
який свідомо служив українській культурі. Старицький і Лисенко 
створили першу українську оперу про національного героя. Саме 
тому автори змінили фінал і не «вбивали» свого Тараса.

Нажаль, не побачила світ і постановка Леся Курбаса. Дуже 
цікаві декорації зробив Анатолій Петрицький. У 1919 році Київ 
захопив Денікін. Театр згорів, залишилися лише ескізи декорацій. 
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А в 30-ті, перед Левком Ревуцьким, Борисом Лятошинським 
і Максимом Рильським радянська цензура поставила завдання: 
змінити фінал, привівши оперу до гоголівського першоджерела, 
коли Бульбу спалюють. Тому нині існують кілька варіантів цієї 
опери.

Особисте
Ім’я Ольга можна назвати знаковим для Лисенка і його 

нащадків. Микола Віталійович мав двох дружин, і обидві на 
ім’я Ольга. А у нинішнього Лисенка-молодшого, праправнука 
композитора, мати – Ольга Всеволодівна. Микола Віталійович 
офіційно був одружений з Ольгою Оконор, своєю племінницею, 
яку знав із дитинства. Вона була молодшою за Миколу Лисенка 
на десять років. Судячи зі спогадів людей, які її добре знали, 
вона була чарівною дівчиною. Збереглося чотири листи Ольги 
до Миколи в Лейпциг, які незабаром буде опубліковано в №3 
журналу «Музичний архів». Дана публікація проллє світло на 
деякі невідомі сторінки біографії композитора. Скільки в тих 
листах любові, тепла! Ольга мала прекрасне сопрано. Нажаль, 
сім’я Оконор страждала спадковим психічним захворюванням. І 
з молодих років Ольга Олександрівна була схильна до депресій, 
що призвели надалі до нервових зривів. Вона перестала співати. 
Існує думка, що драма «Блакитна троянда» Лесі Українки – саме 
про проблеми сім’ї Лисенків.

В офіційному шлюбі у Миколи Віталійовича не було 
спадкоємців. 

З Ольгою Антонівною Ліпською, яка стала його громадянською 
дружиною, композитор познайомився під час концертів у 
Чернігові. П’ять років Микола Віталійович вів подвійне життя. 
За той період у них народилося троє дітей. Свою вагітність Ольга 
Антонівна ретельно приховувала від сторонніх, виїжджаючи 
народжувати до Петербурга під приводом занять на фортепіано. 
Судячи з усього, сильний нервовий зрив Ольги Олександрівни 
стався, коли вона дізналася про суперницю. Близько року їй 
довелося лікуватися в клініці. М. Лисенко дружину не залишив, 
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підтримуючи всіляко морально і матеріально. Вони спілкувалися 
аж до смерті композитора. До речі, Ольга Олександрівна як 
офіційна дружина отримувала за нього пенсію. Довгі роки вона 
викладала в дитячому притулку Покровського монастиря. Точна 
дата її смерті невідома, десь 30-ті роки, тобто вона набагато 
пережила свого чоловіка.

Громадянська дружина композитора Ольга Антонівна 
подарувала йому щастя батьківства – семеро дітей (п’ятеро 
вижили). Дивно, але першій дружині Лисенко присвятив 11 
творів, а матері своїх дітей – жодного. Є припущення, що один 
із романсів Микола Віталійович написав під враженням смерті 
Ольги Антонівни в 1900 році, але документального підтвердження 
цього факту немає.

Соратники і друзі
Драгоманови, Косачі, Старицькі – ось три сім’ї, які довгі 

роки не тільки жили поряд, їх зв’язували споріднено-дружні 
стосунки з Лисенком. У всіх було багато дітей. Здавалося б, Олена 
Пчілка, Михайло Старицький – письменники, а українським 
диктантом займався з усіма дітьми Микола Віталійович. 
Композитор був натхненником «Плеяди» – союзу молодих 
літераторів, створеного Лесею Українкою. Він був людиною, 
навколо якої концентрувалася інтелігенція. Разом з Олександром 
Кошицем організував філармонічне товариство «Боян». Лисенко 
був активним членом Літературно-артистичного товариства, 
фундатором і головою ради старійшин Українського клубу. Він 
був у центрі найцікавішого покоління.

Музично-драматична школа
Сьогодні ми називаємо Миколу Лисенка композитором, але 

його офіційний статус – педагог. Цим він заробляв не тільки на 
життя, а й на видання своїх творів. Під час святкування 35-річчя 
творчої діяльності Миколи Віталійовича громадськістю було 
зібрано чотири тисячі рублів для придбання дачі чи хутора, 
оскільки у Лисенка не було ніякої власності після 1861 року. 
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Їхня сім’я розорилася. До речі, Миколу навіть виключали з 
університету за несплату. 

Надалі, все життя він був середньо забезпеченою людиною. 
Основним джерелом прибутків композитора була викладацька 
діяльність в Інституті шляхетних дівчат і приватні уроки музики. 
Всі квартири Лисенко знімав. Коли ж з’явилася можливість 
купити будинок – відмовився, а зібрані гроші використав для 
відкриття школи.

Багато років композитор мріяв про справжню музично-
драматичну школу, про талановитих учнів, яким би міг передати 
свої знання. Ще в 1868 році він написав із Лейпцига своїм 
рідним: «Потрібна школа, потрібна негайно, і така школа, яка б 
мала народні рідні основи, бо інакше, вона дасть, як усе у нас, 
бляклий колір з іноземними рум’янами». Але втілити в життя 
свою мрію вдалося тільки в 1904 році. Лисенко орендував 
невеликий одноповерховий будинок із мезоніном на вул. Великій 
Підвальній, 15. Укомплектував необхідні інструменти, запросив 
працювати чудових педагогів. Із перших днів Лисенко вважав, що 
в його Музично-драматичній школі повинні виховуватися актори 
та музиканти для української сцени. «Виростуть, зміцніють крила 
у наших орлят. Навчимо їх літати, і понесуть вони людям пісню і 
могутнє слово, що будять думку, зогрівають серце. Хіба для цього 
не варто кинути все інше і цілком віддатись школі?» – говорив 
Лисенко своєму другові, відомому співаку Олександру Мишузі. 

Микола Лисенко особисто викладав фортепіанну гру. 
В організації діяльності школи, якій композитор приділяв 
дуже багато уваги, втілилися його демократичні принципи. 
Спираючись на досягнення світової культури, він прагнув 
створити національну музичну освіту.

За спогадами Остапа Лисенка, Микола Віталійович вважав 
себе непрактичною людиною, без адміністративної жилки, але, 
незважаючи на це, він зумів сформувати навколо себе найкращі 
педагогічні сили. В основу навчального процесу школи було 
покладено програми Санкт-Петербурзької консерваторії та 
Московського театрального училища. Вперше було відкрито 
клас бандури, в якому викладав Іван Кучугура-Кучеренко. Вже 
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в перший рік у лисенківській школі навчалося більше 300 учнів. 
Вона не мала дотацій та існувала тільки за рахунок плати за 
навчання. Більшість учнів – люди середнього статку і бідняки. 
Коли не вистачало коштів на оплату праці педагогів, Лисенко 
влазив у борги, брав кредити та якось викручувався. З різних 
кінців України тягнулася талановита молодь, а незабаром багато 
учнів продовжили лисенківську справу, зробили свій внесок у 
розвиток української культури.

Український клуб
Важким для композитора видався 1905 рік, прокотилася хвиля 

реакції по всій країні. «Треба нам, діячам культури, об’єднатися 
в ці важкі часи, спільно, дружно нести знання, слово і пісню 
людям», – говорив Лисенко Садовському. Замість ліквідованого 
владою Літературно-артистичного товариства через три роки 
композитору вдалося створити Український клуб, який став 
культурно-освітнім центром і першою легальною українською 
громадською організацією. У клубі проводилися літературні та 
музичні вечори, читалися лекції. Виступали відомі письменники, 
актори, співаки, музиканти, художники. Проходили репетиції хору, 
заняття дитячої та спортивної секцій. Організовувалися виставки, 
почала працювати бібліотека. Активна робота клубу не подобалася 
владі. Посипалися доноси, в яких його називали «осередком 
сепаратизму, мазепинства, який розхитує устої існуючого ладу». 
Під час ревізії бібліотеки, «чини» побачили зарубіжну періодику і 
книги, які визнали забороненими на території Російської імперії. 
Цей факт послужив мотивом для закриття клубу. Але Лисенко та 
його соратники, передчуваючи подібний сценарій розвитку подій, 
встигли зареєструвати новий клуб під назвою «Родина». До речі, 
в грудні 1912 року, на траурному концерті клубу, незабаром після 
смерті Лисенка, було виконано лебедину пісню композитора – 
останній твір: одноактну оперу «Ноктюрн».
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Спадкоємці Лисенка
Всі дочки та сини Лисенка навчалися музиці. Найстарша – 

Катерина Миколаївна була гарною піаністкою. Вийшовши заміж 
за відомого художника Віктора Масленикова, музикою займалася 
для душі. У 1920-ті була однією із засновниць Нотного відділу 
Бібліотеки АН України. Професійним музикантом стала лише 
Мар’яна Миколаївна. Закінчила Московську консерваторію, 
викладала у Києві та Львові. Прекрасний голос мала Галина 
Миколаївна. Була красунею, але віддала перевагу сімейним 
обов’язкам над співацькою кар’єрою. Її чоловік – викладач 
консерваторії Синошило. Улюбленцем сім’ї і найбільш 
обдарованим вважали Тараса Миколайовича, який грав практично 
на всіх музичних інструментах. Він помер від застуди в 22 роки. 
Остап Миколайович став музикознавцем, викладав у Київській 
консерваторії. Його головна заслуга в тому, що разом зі своєю 
дружиною Марією Тимофіївною зберегли архів композитора. 

У 1941 році Остап Лисенко очолив Українську музичну 
академію. Під виглядом студентів йому вдалося зберегти життя 
дуже багатьом людям, які опинилися на окупованій території. 
Разом із колегою по консерваторії Анісією Шреєр-Ткаченко вони 
сховали інструменти багатьох музикантів. 

А от лисенківському роялю не пощастило. На горищі, де 
він зберігався, зірвало дах, довелося тричі реставрувати, щоб 
врятувати інструмент. А в грудні 2001 року знову «підліковували» 
знаменитий рояль, якому більше 120 років, і він знову звучить. 
У Меморіальному музеї проводяться камерні вечори, на 
легендарному інструменті грають найкращі піаністи та почесні 
гості.

Сьогодні є нащадки українського класика по трьох лініях: 
Остапа, Галини і Мар’яни. По чоловічій гілці Микола Віталійович 
Лисенко – повний тезка, праправнук композитора, – також 
музикант, диригент. Він нащадок династії, її спадкоємець у 12 
коліні.
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Висновки
Микола Лисенко по праву вважається засновником 

українського музичного мистецтва. У цьому відношенні велику 
цінність представляє як його музична, так і етнографічна 
спадщина.

Етнографічна спадщина Лисенка – запис весільного обряду (з 
текстом і музикою) у Переяславському повіті, запис дум і пісень 
кобзаря О.Вересая, розвідки «Характеристика музыкальных 
особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем 
Остапом Вересаем» (1874), «Про торбан і музику пісень Відорта» 
(1892), «Народні музичні інструменти на Вкраїні» (1894).

У композиторській спадщині Лисенка особливо важливе 
місце займають твори на тексти Т.Шевченка Музика до «Кобзаря», 
«Радуйся, ниво неполитая», «Б’ють пороги», «Гайдамаки», 
«Іван Гус» тощо), що стали наріжним каменем подальшого 
розвитку українського академічного музичного мистецтва 
та утвердження його 
самобутності. Лисенко – 
автор опер «Різдвяна 
ніч», «Утоплена», «Тарас 
Бульба», «Енеїда», 
дитячих опер «Коза-
дереза», «Пан Коцький», 
«Зима і Весна», оперети 
«Чорноморці», які стали 
основою українського 
національного оперного 
мистецтва.

Попри політику 
царату, спрямовану на 
знищення української 
мовної самосвідомості, що 
простягалася й на музичну 
сферу, (зокрема Емський 
акт 1876 р. забороняв також 

Пам’ятник Миколі Лисенку в Києві

http://uk.wikipedia.org/wiki/1874
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1892
http://uk.wikipedia.org/wiki/1894
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80_(%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%22%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%22
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%22%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%22
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%97%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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і друкування українською текстів до нот) Микола Лисенко займав 
однозначну й непохитну позицію щодо статусу українського слова 
в музичній творчості. Доказом принципового ставлення митця 
до українських текстів є те, що в своїх численних хорах (26) і 
солоспівах (51), написаних на слова різних поетів, він звертався 
переважно до українських авторів (І.Франко, Леся Українка, 
О.Олесь, О.Кониський та ін.), а коли брав за основу вірші інших – 
наприклад, Г.Гейне чи А.Міцкевича, то завжди в перекладах, 
здійснених М.Старицьким, Лесею Українкою, М.Славинським, 
Л.Старицькою-Черняхівською тощо. Показово, що у кількісно 
великій вокальній спадщині Миколи Лисенка є лише один романс 
«Признание» на російський текст С.Надсона. Однак уже інший 
солоспів на вірші цього вельми популярного серед музикантів 
російського поета – «У сні мені марилось небо» – перекладний.

Іменем Миколи Лисенка названі провідні мистецькі установи 
України. Це Львівська національна 
музична академія, Харківський 
академічний оперний театр, Колонний 
зал Національної філармонії, Київська 
спеціалізована музична школа-
інтернат. Ім’я Лисенка носить також 
провідний камерний колектив – 
струнний квартет.

Українським музикантам 
щорічно присуджується Премія 
імені Лисенка. Періодично в Києві 
проводиться Міжнародний музичний 
конкурс імені Миколи Лисенка. У 
Києві діє Будинок-музей Миколи 
Лисенка. Іменем Лисенка названі 
вулиці у Києві та Львові.

А найголовніше, його твори 
не забуті, вони часто виконуються. 
Сьогодні ведеться робота з підготовки 
до видання тритомника про життя та 
творчість Миколи Лисенка. До нього 

Могила Миколи Лисенка  
на Байковому кладовищі 

в Києві

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A1%D0%9C%D0%A8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A1%D0%9C%D0%A8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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увійдуть 480 листів композитора, спогади сучасників, а також 
«Лисенкіана» Дмитра Ревуцького, учня Миколи Віталійовича, 
його першого біографа. А в листопаді у Києві проходить щорічний 
Міжнародний музичний конкурс ім. М. Лисенка, який є музичною 
візиткою України.
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М. В. Лисенко –  
світоч українського музичного мистецтва 

(сценарій музично-драматичного вечора до 170-річчя від дня 
народження композитора)            

ПРОЛОГ
(сцена перекрита завісою. Звучить 

фонограма Увертюри до опери М. Лисенка 
«Тарас Бульба». Завіса відкривається. 
Сценічне оформлення символізує 
напрями творчості композитора: воно 
поділене на класичне та фольклорне. З 
лівого боку – рояль   з підсвічниками, стіл 
з аксесуарами для драматичних картин, 
з правого – декорації для фольклорних 
сценок: паркан, лавка тощо). Акцентом 
убранства сцени є портрет М.В.Лисенка.

Перед «французькою» завісою – 
застигла хореографічна «картинка». Звучить фонограма танцю – 
«картинка» «оживає». Виконується танець «Барвистий віночок», 
на його фоні – вихід  1 та 2ого ведучих).

1-ий ведучий.   Митці всіх часів  оспівували нашу квітучу 
Україну:  танцем і піснею, словом і музикою. Не стояв осторонь 
і такий мистецький жанр як класична музика та її видатні 
представники. 

Історія української музичної культури – це історія 
українського народу. Фрески Софії Київської і деякі археологічні 
розкопки свідчать, що музика на просторах України лунала ще 20 
тисяч років тому.

Великі і малі події, відомі і невідомі музиканти сторінку за 
сторінкою створювали літопис національної музичної культури 
і підготували ту знаменну подію, від якої починається відлік 
української класичної музики.
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Сцена І. Дитинство Миколи Лисенка.  
Родина. Формування світогляду.

(Звучить фонограма – лірична «фонова» музика, яка поступово 
стихає – «Ноктюрн»  М.Ревуцького)

2-ий ведучий. Це сталося рівно 170 років тому – 22 березня 
1842 року, на Полтавщині. У селі Гриньки, мальовничому куточку 
України, народилась людина, якій було суджено стати фундатором 
української класичної музики. Це – Микола Лисенко, видатний 
композитор, диригент, піаніст, педагог, дослідник українського 
фольклору, громадський діяч.

Лисенки – це давній козацький рід. Він походить з часів 
Богдана Хмельницького і пройшов славетні етапи козацької 
України поруч з Максимом Кривоносом, Іваном Мазепою... 
Серед Лисенків були і осавули, і суддя Війська Запорізького, і, 
навіть, гетьман. Батько майбутнього композитора також був 
військовим – мав чин маршалка. Нащадок цього шляхетного 
роду – Микола Віталійович Лисенко – хоч і не став військовим, 
але у свій, не менш видатний, спосіб примножив славу України. 
Він змінив козацьку шаблю на диригентську палочку і зброєю за 
незалежність України зробив народну пісню.

(проекція відео слайду.  
Фонограма – «Ноктюрн» М.Ревуцького)

1-ий ведучий.  Народившись в дворянській забезпеченій сім’ї, 
Миколка з дитинства був оточений теплом і турботою. Він ходив 
одягнений в оксамит і мережива, і «ніхто в розбещеному паничеві 
не міг передбачити майбутнього борця за народне щастя» – так 
говорив про свого товарища дитинства і двоюрідного брата 
драматург Михайло Старицький.

Від найперших дитячих років світогляд майбутнього 
композитора формувалось під впливом двох музичних стихій. 
Перша стихія – це його мама, прекрасна піаністка, вихованка 
Смольного інституту шляхетних дівчат. 

Вже у чотири роки він цілими годинами сидів за фортепіано, 
добираючи знайомі мелодії, а коли виповнилося 5 років, почав 
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серйозно займатися музикою, звичайно, під керівництвом матері. 
Спробуємо уявити собі ошатний музичний салон панського 
будинку, де могли звучати твори композиторів того часу у  
виконанні  малого Миколи…

(виконується фортепіанний твір – В. Щуровський. Мазурка)

2-ий ведучий. Друга музична стихія, яка формувала 
майбутнього композитора, існувала за стінами панського будинку 
– у світлицях, де мешкала прислуга, на вулиці, де вирувало життя 
простого люду. Це – народна пісня, яку малий Микола полюбив з 
раннього дитинства і проніс цю любов через все життя. 

(за завісою фоном звучить українська народна пісня 
«Місяць на небі…» у виконанні оркестру)

Нерідко перепадало хлопцеві за те, що він разом з Михайлом 
Старицьким таємно бігав на край села, де збиралась молодь, 
щоб послухати співи односельців. Будучи гімназистами, Микола 
і Михайло серйозно захопились народним мистецтвом. Це 
надавало друзям ні з чим незрівняну насолоду.

Приблизно таким можна уявити діалог двох друзів-підлітків, 
які повертались з чергового відвідування сільської околиці.

(з-за лівої завіси виходять хлопці-паничі: Микола та Михась)

Михась – Ти знаєш, Миколо, в мене є чудова думка.
Микола – Ну, Михасю, кажи.
Михась – В обох нас добра пам’ять. У тебе слух незвичайний. 

Чи не варто, Миколо, записати нам дещо з пісень. Може 
придатися колись!

Микола – Справді чудова думка! Але не знати чи маман буде 
з того задоволена? Ти ж знаєш, маман полюбляє все французьке.

Михась – Скажемо, що тобі, як майбутньому композиторові, 
треба народних мотивів.

( ніби звертаються до маман.  Маман  відповідає «з вікна» – за 
завісою)
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Мама – Ніколя, де ж то ви бачили, щоб паничі зналися із 
мужиками! … Але як треба для справи… Глядіть, близько не 
підходьте до селян, краще здалека від них! Та не довго…

(хлопці беруть зі столу записник і олівець, ніби йдуть).
(Відкривається «французька завіса».  

На сцені купка  дівчат в народних строях, сільські музики.  
Вони грають народну пісню,  

дівчата  співають, водять хоровод.  
Бачать хлопців.  

Дівчата зупиняються і з недовірою дивляться на них).

Дівчина І – Чи не думають вони щось затіяти?
Дівчина ІІ – Чи не псоти їм у голові?
Дівчина ІІІ – Насміятися хочуть над нами!
Хлопці – Дівчата, заспівайте будь-що!
Дівчина ІV – Ще що вигадали? Хіба ж приходять з Двору з 

таким проханням?
Дівчата V – А навіщо вам, паничі?
Хлопці – Хочемо послухати. А як сподобається пісня – то й 

запишемо.
Дівчина І – Ну й смішні паничі! Кому ж то наші пісні 

потрібні?
Дівчина ІІ – А сміятися не будете? Ну що ж, спробуємо. 

Починай, Оксанко!!

(дівчата починають співати  народну пісню   
«Ой ходила дівчина бережком» , хлопці записують.  

Дівчата починають танцювати «Козачка»,  
запрошують хлопців)

Михась – Ой, Миколо, підемо, пізно вже. Мама буде 
сваритись.

Микола – Щире спасибі вам, дівчата! А як ще коли прийдемо, 
то заспіваєте?

Дівчата – І заспіваємо, і затанцюємо! Ми ще багато знаємо. 
Приходьте! 
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(хлопці йдуть за завісу)

Дівчина III – Чудасія якась. Як живу, ще такого не бачила 
й не чула.

Дівчина IV - Але чемні якісь. Не насміялись, ще й 
подякували.

Ходімо, дівчата!
(з піснею дівчата залишають сцену.  
Закривається « французька завіса»)

Сцена ІІ. Юність. «Зустріч» з Шевченком.

(проекція відео слайду. Звучить фонограма – «Ноктюрн» 
М.Ревуцького. 

Вихід 3ого ведучого).

3-й ведучий.  Приїжджаючи на канікули до рідного села, 
юний Микола Лисенко все частіше порівнював життя простих 
селян із своїм ситим життям у французькому пансіоні. «Де правда 
і чому так?» – роїлися тривожні думки у юній голові.

А одного разу стрийко Андрій, який жив у сусідньому селі, 
щирий українець і народознавець, покликав Миколу у свій кабінет 
і показав йому дві книжечки: «Це – «Енеїда» Котляревського, а 
це, – голос стрийка Андрія став тихішим, – це заборонені поезії 
Шевченка. Візьми і прочитай, тільки обережно!...». Білий ранок 
застав юнака над Шевченковим томиком. Четверта свічка догоряла 
до кінця. Микола встав і відчинив вікно. Хвиля свіжого повітря 
огорнула його. Ніколи ще він не був так зворушений. Нарешті він 
узнав правду. І цю правду  сказав йому Шевченко.

(Підчас час розповіді ведучого виходить юний Микола, бере 
зі столу «Кобзаря» Т.Шевченка, гортає його, захоплюється 
читанням. Квінтет бандуристок виконує  пісню в обробці 

М.Лисенка на слова Т.Шевченка «Думи мої, думи…». Микола 
починає читати вірш).

Микола: Думи мої молодії – 
   Понурії діти
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  Розлетілись, розсипались,
  Сумом повиті…
    … Сонечко вставало
    А я стояв, дивувався,
    Та аж страшно стало.
    Уже вбогі ворушились,
    На труд поспішали,
    І москалі на розпуттях
    Уже муштрувались.
    Покрай улиць поспішали
    Заспані дівчата.
    Та не з дому, а додому!
    Посилала мати
    На цілу ніч працювати,
    На хліб заробляти.
  А я стою похилившись,
Думаю, гадаю,
Як то тяжко той насущний
Люди заробляють.
  Україно! Україно!
  Оце твої діти,
  Твої квіти молодії
  Лихом политі…
Микола:     Ці проникливі вірші крають душу! Їх не можливо 

не покласти на музику! 

(Микола підходить до роялю, бере нотний зошит, ніби записує 
музику. Звучить фортепіанний твір М. Лисенка «Момент 

розпачу» у виконанні піаністки).

Сцена ІІІ. Студентство. Наука і музика.
(проекція відео слайду. Звучить фонограма – «Ноктюрн» 

М.Ревуцького.  Вихід 4 та 5ого ведучих).
4-й ведучий. …Тривають роки навчання. Спочатку в 

Харківському університеті. Згодом вся родина переїжджає до 
Києва, де юний Микола Лисенко закінчує вищу освіту.
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Після закінчення університету Лисенко мріє здобути вищу 
музичну освіту. Для цього він обрав Лейпцизьку консерваторію. 
На той час родина Лисенків, яка колись була заможними 
шляхтичами, збідніла після відміни панщини. Та ніколи Микола 
не жалкував, що ця подія поробила дідів із багатого панства.

5-й ведучий. – Буду багато працювати й таки поїду до 
Лейпцига! – говорив молодий музикант своїм друзям. Нарешті, 
його мрія здійснилася, і Лисенко став студентом Лейпцизької 
консерваторії. Йому пророкували майбутнє піаніста-віртуоза, але 
його більше приваблювала композиторська творчість.

Одним із перших  творів молодого композитора став цикл 
музики до «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. Пройдуть роки, і вже відомий 
композитор Микола Лисенко буде щорічно організовувати у Києві 
концерти пам’яті Тараса Шевченка. 

4-ий ведучий. – Я  міг би домогтися блискучого положення 
у виконавському середовищі. Але я  знав, що моя рідна музична 
культура, ще неоране ніким поле. Цьому полю потрібний свій 
орач і сіяч. Цьому я прагну присвятити свої скромні сили – так  
висловився про свою мету на мистецькій ниві видатний музикант.

Одним з таких «неораних полів» була народна музика. 
Згадаємо, як захоплювався нею Лисенко вже з малих років. Тому 
крім класичних творів молодий композитор видає «Збірник 
українських народних пісень». Тим самим він підняв улюблену 
народну пісню на високий мистецький щабель.
(вокальний дует виконує українську народну пісню в обробці М. 
Лисенка «Місяць на небі…». Паралельно виконується сольний 

хореографічний номер).
                          

Сцена ІV. Лисенко – композитор.
(проекція відео слайду. Звучить фонограма – «Вальс» 

М.Лисенка. Вихід 6-ого ведучого).

6-ий ведучий.   Після навчання у Лейпцизі, Лисенко їде до 
Петербурга, де продовжує удосконалювати свої композиторські 
вміння у відомого російського композитора Н.А. Римського-
Корсакова. По закінченню навчання блискучому музиканту 
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запропонували престижне місце диригента столичної опери. 
Лисенко відмовився. 

– Я приїхав учитися. Приїхав забрати у вас усе найкраще та 
завезти це моїй Україні!

Дійсно забрав, завіз і створив своє – неповторне, національне! 
Десять років композитор працював над своїм кращим твором 
– оперою «Тарас Бульба», пізніше –  над оперою «Наталка 
Полтавка».

(Виступ солістки: пісня Наталки  
з опери Лисенка «Наталка-Полтавка»).

Сцена V. Лисенко –  
засновник національної музичної освіти.

(проекція відео слайду. Звучить фонограма – «Вальс» 
М.Лисенка. Вихід 7-ого ведучого).

7-ий ведучий. Микола Лисенко був не лише блискучим 
композитором і виконавцем. Сенсом його життя були патріотизм 
і безкорисне служіння мистецтву. Якось друзі Лисенка, знаючи 
його скрутне матеріальне становище і визнаючи його заслуги, 
організували збір коштів на купівлю дачі, де би він міг працювати. 
Подаровані 5 тисяч карбованців Микола Віталійович використав 
для будівництва музичної школи. Адже створення та утвердження 
національної музичної освіти було великою мрією митця-патріота. 
Саме Лисенко започаткував відкриття в Україні професійних 
музичних закладів – тепер  вже музиці можна було навчатись не 
лише в багатих домах. В державних навчальних закладах  могли 
одержати  музичну освіту талановиті діти і молодь «із народу». 

(виконується  вокальний дует М.Лисенка на слова Г.Гейне                     
«Коли розлучаються двоє…»)
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 Сцена VІ. Лисенко на Галичині.

(проекція відео слайду. Звучить фонограма – уривок з концерту 
для фортепіано з оркестром С.Людкевича. Вихід 8ого ведучого).

8-ий ведучий. Народної любові і слави композитор зажив 
за життя. Особливо шанували Лисенка на Галичині, де все 
українське завжди було у пошані. Львівська філармонічна зала 
тремтіла від оплесків шанувальників під час святочної Академії 
на честь приїзду композитора. Лисенкові було піднесено срібний 
вінок, і львівський композитор Анатоль Вахнянин урочисто 
оголосив подяку «за заслуги на народному культурному полі. 

– Ми дякуємо  тобі за те, що ти полюбив нашу пісню,  відчув 
її красу… і прибрав у святочну одіж… В тому твоя і тільки твоя 
заслуга, музичний наш Кобзарю…

– До кінця життя служитиму своєму народові, всі сили віддам 
на його честь і славу – відповів  композитор.

І нині у нашому місті зберігається пам’ять про Миколу 
Віталійовича Лисенка. Його іменем названа Львівська національна 
музична академія, одна із вулиць міста носить його ім’я.

(виконується фортепіанна п’єса М.Лисенка «Сумний спів»)

Сцена VІІ.  Данина Вічної пам’яті.  
Фінал.

(проекція відео слайду. Звучить фонограма Увертюри до опери 
Лисенка    «Тарас Бульба». Вихід 9ого ведучого).

9-ий ведучий. Останні роки життя Лисенко напружено 
працював. Величезні навантаження, безперервна громадська 
робота підірвали здоров’я великого митця. У листопаді 1912 року 
композитор помер у віці 70 років. Похорон Лисенка зібрав десятки 
тисяч людей і вилився у величезну маніфестацію любові і пошани 
не лише до композитора, але і до всієї української культури, яку 
він підняв на п’єдестал.

Найвищою нагородою композитору є вагома данина пам’яті 
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й шана нас, нащадків. Твори великого митця невмирущі тому, що 
вони оспівують красу та велич України, яку Він безмежно любив 
і наказав нащадкам шанувати і  прославляти її мистецтво. Нині це 
роблять учні його учнів.

(виконується танець «Гопак». По його закінченню – вихід  
ведучих і всіх учасників концерту) 

1-ий ведучий.  Микола Лисенко навічно увійшов до галереї 
видатних синів України за Його безкомпромісне прожите життя, 
патріотизм, яскравий талант.

2-ий ведучий.  Ще за те, що саме Йому судилося стати автором 
двох національних гімнів, котрі утверджують духовну велич 
Людини й Народу. Перший із них – «Вічний революціонер» на 
вірші  І.Франка. Другий – «Дитячий гімн» на вірші О. Кониського, 
всесвітньо відома тепер «Молитва за Україну». 

(звучить фонограма. Всі учасники концерту виконують гімн 
«Боже, Великий, Єдиний…») 

(фонограма стихає)

9-ий ведучий.  Ось таким він був – Микола Віталійович 
Лисенко! Великий патріот, громадський діяч і натхненний 
співець України. Воістину –

Всі:      Світоч української музики!

План заходу
Пролог. Історія музичної культури – історія українського 

народу. Танець «Барвистий віночок».
1. Дитинство. Родина. Формування світогляду.
Музичні твори – В.Щуровський. Фортепіанна п’єса 

«Мазурка».
Драматична сценка «На сільській околиці».
Українська народна пісня «Ой ходила дівчина бережком».
Український народний танець «Козачок». 
2. Юність. «Зустріч» з Шевченком.
Пісня в обробці М.Лисенка на слова Т.Г.Шевченка «Думи 

мої, думи…»
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Драматична сцена. Вірш Т.Г.Шевченка «Думи мої молодії…»
Музичний твір – М.Лисенко. Фортепіанна п’єса «Момент 

розпачу».
3. Студентство. Наука і музика.
Музичний твір – українська народна пісня в обробці 

М.Лисенка «Місяць на небі…».
4. М.Лисенко – композитор.   
Музичний твір – пісня Наталки з опери М.Лисенка «Наталка-

Полтавка».
5. М.Лисенко – засновник національної музичної освіти.
Музичний твір – вокальний дует М.Лисенка на слова Г.Гейне 

«Коли розлучаються двоє…» 
6. М.Лисенко на Галичині.
Музичний твір – фортепіанна п’єса М.Лисенка «Сумний 

спів».
7.  Данина Вічної пам’яті.   
Музичний твір – гімн М.Лисенка «Боже, Великий, Єдиний…»
Фінал. Український народний танець «Гопак».

Бібліографія
  1. Бас Л. Перша сторінка // Бас Л. Розповіді про 

композиторів.- К.: Муз. Україна, 1964.
  2. Дяченко В. Микола Віталійович Лисенко.- К.: Муз.

Україна, 1968.
  3  Коли настав чудовий май: Солоспіви М.Лисенка на 

вірші Г.Гейне у переспівах укр. поетів /Передм. та упоряд. 
Р.Скорульської.- К.: Муз. Україна, 2008. 

  4.Королюк М. Микола Віталійович Лисенко // Королюк 
М. Маленькі історії про українських композиторів 18-20 ст.- К.: 
Журн. «Радуга», 1998.

  5. Лисенко М. Збірка народних пісень в хоровому розкладі, 
пристосованих для учнів молодшого і підстаршого віку у школах 
народних.- К.: Муз. Україна, 1994.

  6. Лисенко М. Коза-дереза: Дит. коміч. опера на 1 д.: 
Клавір.- 2-е вид.- К.: Муз. Україна, 1989.



53

  7. Микола Віталійович Лисенко // Лісецький С. Українська 
музична література: Для 5 кл. ДМШ.- К.: Муз. Україна, 1982.

  8.  Лисенко О. М.В.Лисенко: Спогади сина.- К.: Мистецтво, 
1966.

  9.  Лисенко О. Сонце української музики.- К.: Т-во 
«Знання», 1987.

  10. Товстуха Є. Микола Лисенко: Оповіді про 
композиторів.- К.: Рад. письм., 1988.

  11.Українські народні пісні в записах М.В.Лисенка: Ч.1 /
Упоряд. Л.Єфремової.- К.: Муз.Україна, 1990.

  12. Шаров І. Лисенко Микола Віталійович // Шаров І. 100 
видатних імен України.- К., 1999.



54

«Львів і Соломія Крушельницька»
(екскурсійний маршрут)

 
 «У перші десятиріччя XX ст. на оперних
 сценах світу царювали 4 особи чоловічої
 статі – Баттістіні, Руффо, Шаляпін і
 Карузо. І тільки одна жінка спромоглася
 сягнути їх висот і стати поруч із ними.
 Нею була Соломія Крушельницька …. »

В усьому музичному світі кінця XIX – 
першої половини XX ст. вона була символом 
досконалості й неперевершеності. Її 
незрівнянної краси лірико-драматичне 

сопрано діапазоном майже в три октави – унікальне явище в 
оперному мистецтві. Найвідоміші театри й концертні зали світу 
запрошували до себе Соломію Крушельницьку, найвидатніші 
диригенти сперечалися за право диригувати виставами за її 
участю. Знаменитий італійський диригент Артуро Тосканіні 
твердив, що «в операх Ваґнера, Р. Штрауса, Піццетті, Каталані 
Соломія була і залишається неперевершеною». Перед мистецтвом 
української співачки, перед красою її душі схилялися видатні 
співаки світу. Найвимогливіші музичні критики світу вважали 
її неповторною. Великій співачці присвячували свої твори 
композитори, письменники, художники… А нам вона цікава 
передусім тим, що була славною нашою землячкою, «живою 
легендою Львова»,тут вона починала свій творчий шлях і саме 
тут закінчилось її земне життя.

Продовжуючи роботу над екскурсійними маршрутами з 
серії «Видатні постаті на карті Львівщини», автор пропонує 
розробку екскурсійного маршруту «Соломія Крушельницька». 
Ця робота стане в пригоді вчителям загальноосвітніх навчальних 
закладів, особливо викладачам предмету «художня культура», 
організаторам та заступникам директорів з виховної роботи, 
педагогам позашкільних навчальних закладів, студентам та всім 
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Меморіальний музей Соломії 
Крушельницької у Львові

тим, хто цікавиться історією і 
культурним надбанням рідного 
краю. Даний екскурсійний 
маршрут призначається для 
школярів 8 – 11 класів, учнів ліцеїв, 
коледжів, гімназій, студентської 
молоді, а також для усіх бажаючих. 
Він має за мету ознайомити 
учасників екскурсії з життям і 
діяльністю славетної оперної 
співачки, за ім’я котрої боролись 
представники багатьох країн 
світу, але котра при першій ліпшій 
нагоді завжди наголошувала 
на тому, що вона – українка. 
Відрадним є той факт, що маємо у 
с. Біла Тернопільської області та у м. Львові меморіальні музеї 
славетної співачки, працівникам котрого автор висловлює щиру 
подяку за можливість ознайомитися з унікальними матеріалами 
під час написання розробки, і власне від меморіального музею у 
Львові пропонується розпочати екскурсійний маршрут. Він може 
бути організований як з відвідуванням самого музею (в цьому 
випадку з життям та творчістю знаменитої співачки екскурсанти 
знайомляться в музеї, а під 
час подальшої екскурсії 
лише з об’єктами у 
Львові, котрі мають 
дотичність до Соломії 
Крушельницької), так 
і без його відвідання. 
В останньому випадку 
розповідь про початок 
життя славетної Соломії 
розпочинається навпроти 
будинку-музею співачки. 
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Схема маршруту
Музей С. Крушельницької – парк ім. І.Франка – пам’ятник 

І.Франкові – Національний український драматичний театр 
ім. М.Заньковецької – Національний театр опери і балету 
ім. С. Крушельницької – Гранд готель – фонтан Богородиці 
на Марійській площі – готель «Жорж» – Львівська обласна 
філармонія – Національна музична академія ім. М. Лисенка – 
вул. Пекарська – музей-заповідник «Личаківське кладовище» 
(картосхема). 

Тривалість маршруту – 3 год. 
Екскурсійні об’єкти

• меморіальний музей Соломії Крушельницької ;
• парк та пам’ятник Івана Франка;
• Національний український драматичний театр 

 ім. М. Заньковецької;
• Національний театр опери і балету ім. С. Крушельницької;
• Гранд готель;
• фонтан Богородиці на Марійській площі;
• готель «Жорж»;
• Львівська обласна філармонія;
• Національна музична академія ім. М. Лисенка;
• музей-заповідник «Личаківське кладовище»  

(могила С. Крушельницької).
Додатково можна оглянути: 
університет ім. І.Франка, цікаві будівлі на вулиці Пекарській, 

зокрема, палац Семенських – Левицьких; головний корпус 
Академії ветеринарної медицини; палац Туркулів-Комелло; 
храм Христа Спасителя; Львівський Національний медичний 
університет ім. Данила Галицького.

КАРТОСХЕМА
1 – меморіальний музей Соломії Крушельницької;
2 – парк ім. Івана Франка;
3 – пам’ятник Івана Франка;
4 – Національний український драматичний театр 
ім. М. Заньковецької;



57

 5 – Національний театр опери і балету ім. С. Крушельницької;
 6 – Гранд готель;
 7 – фонтан Богородиці на Марійській площі;
 8 – готель «Жорж»;
 9 – Львівська обласна філармонія;
10 – Національна музична академія ім. М. Лисенка;
11 – вул. Пекарська;
12 – музей-заповідник «Личаківське кладовище» 
(могила С. Крушельницької).

Опис екскурсії
Зупинка 1. Екскурсія розпочинається від меморіального 

музею Соломії Крушельницької у Львові, який знаходиться на 
вулиці, що носить ім’я славетної співачки. 

Власне цей будинок придбала Соломія для своєї родини 
у 1903 році. Будинок збудовано у 1884 році за проектом 
міського будівничого Якуба Кроха. Раніше Крушельницька була 
власницею цілого будинку, а у 1939 році будинок націоналізували 
і їй залишили невелику квартиру на другому поверсі, в котрій 
мешкала славна наша львів’янка до своєї смерті. У 1977 році 
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на фасаді будинку було встановлено меморіальну таблицю, 
присвячену славетній співачці (скульптор – Е. Мисько). 

Рішення про створення меморіального музею С.Крушель-
ницької у Львові було прийняте 13 лютого 1979 року. А у 1988 
році (через 9 років!) відселили мешканців другого поверху бу-
динку по тодішній вулиці Чернишевського, 23. Після ремонту та 
реставрації приміщень була створена експозиція музею. Урочи-
сте відкриття музею відбулося 1 жовтня 1989 року, однак ще пів-
тора року тривали реставраційні роботи, тому свою діяльність 
музей розпочав весною 1991року. Фундатором музею є Одар-
ка Бандрівська, племінниця славетної співачки. Все своє життя 
вона присвятила збереженню пам’яті і примноженню слави Со-
ломії Крушельницької. Її архів став основою експозиції музею 
і є вагомою часткою всієї фондової збірки. Велику цінність ста-
новлять експонати, передані до музею дослідниками творчості 
Соломії Крушельницької – Михайлом Головащенком та Іваном 
Деркачем. Працівники музею ведуть пошукову, наукову та про-
світницьку роботу, присвячену вивченню творчості відомих і 
незаслужено забутих співаків, інших діячів музичної культури 
Галичини. Музей організовує різноманітні заходи: щорічні уро-
чисті святкування Дня народження Соломії Крушельницької, 
зустрічі родини співачки, концерти, презентації, вечори пам’яті. 
З часу відкриття музею тут побували тисячі людей з багатьох 
країн світу, в тому числі і відомі діячі культури і мистецтва. Се-
ред них – Ольга Басистюк, Анна Різі, Євгенія Мірошниченко, 
Ірина Маланюк, Вікторія Лук’янець, Богдан Которович, Роман 
Савицький, Стефан Максимюк, Люба та Іриней Жук, Уляна 
Чайківська, Святослав Гординський, Богдан Залуга, Михайло 
Головащенко, Ганс Менцинський та інші. Багато з них брали 
участь у камерних концертах, вечорах, наукових конференціях, 
які тут часто відбуваються. За короткий час свого існування му-
зей став важливим осередком музичної культури Львова. Але 
повернімося до Соломії Крушельницької… 

 Народилася майбутня співачка 23 вересня 1872 року в 
селі Білявинці на Тернопільщині в сім›ї священика Амвросія 
Крушельницького.
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Дитинство її пройшло у селі Біла під Тернополем. Маленькою 
навчилася грати на фортепіано, а коли їй виповнилося десять 
років вона зрозуміла, що без співу просто не може жити і з 
того часу брала активну участь у хорах і виставах аматорських 
театрів у рідному селі. Коли ж їй виповнилось одинадцять років, 
вперше прилюдно виступила у хорі товариства «Руська Бесіда» в 
Тернополі. «У шістнадцять років Соломія була високою, стрункою, 
з довгими русявими косами, її величезні сіро-зелені очі мрійливо 
дивилися на світ, а характер виробився спокійний, вона справляла 
враження добре вихованої, інтелігентної панночки», – такою 
постає перед нами юна співачка у книзі Валерії Врублевської 
«Соломія Крушельницька»… 

Меморіальний музей співачки у селі Біла
1891року юна Соломія їде у Львів і розпочинає навчання 

на вокальному факультеті Львівської консерваторії. Вона майже 
одразу стає солісткою українського хору «Боян», який очолював 
знаменитий диригент Остап Нижанківський. У 1892 році отримує 
нагороду за конкурсні виступи з опер “Трубадур” і “Бал-маскарад” 
Дж. Верді, а 13 квітня 1892 року вперше на сцені театру «Скарбка» 
у Львові виконує головну партію в ораторії Г. Генделя «Месія». 
По закінченні навчання співачка отримує диплом з відзнакою і 
медаллю. В дипломі було зазначено: «…має всі дані, щоб стати 
окрасою навіть першорядної сцени…» 
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Львівський оперний театр відразу запросив молоду співачку на 
свою сцену, де Соломія успішно дебютувала в опері «Фаворитка», 
а потім у «Сільській честі» П. Масканьї. Восени 1893року Соломія 
вирушила до Італії для того аби вдосконалювати мистецтво 
співу у знаменитого професора Фаусти Креспі, а акторську 
майстерність – у професора Конті. У 1894 році в Львівській опері 
співає головні партії в операх: «Трубадур» Дж. Верді, «Фауст» 
Ш. Гуно, «Африканка» Майбера і «Страшний двір» С. Монюшка. 

І знову співачка виїжджає на науку до Італії. 
Повернувшись до Львова, співає в нових виставах Джакомо 

Пучіні і Жоржа Бізе.
Співачка постійно цікавилася новаторською і провокаційною 

на той час музикою Ріхарда Вагнера, вірила, що опанування його 
творчістю значно поглибить її вокальні можливості. І ось нарешті 
1895 року вона – у Відні. Бере уроки так званої «вагнерівської 
музики» у професора Гансбареха. Ризикує, бо на «бурхливій 
музиці» Вагнера могла зірвати голос. Сталося ж навпаки: 
вагнерівський репертуар приніс згодом співачці велику славу. 

 У 1895 – 1898 рр. С. Крушельницька гастролювала у Львові, 
Кракові, італійських містах, на півдні Франції. У зимовому 
сезоні 1896 – 1897 рр. була у складі італійської оперної трупи 
в Одесі. П’ять місяців тривали виступи Соломії впродовж 1897 
року в столиці Чилі – Сантьяго. За чилійським звичаєм, на 
знак безмежної поваги до великого таланту співачки, в театрі 
після вистави випустили білих голубів. Це був зеніт світового 
визнання української зірки. Впродовж п’яти сезонів 1898-1902 
рр. С. Крушельницька – примадонна Варшавської опери. Тут 
відбувся тріумфальний виступ Соломії у 500-й виставі “Галька” 
С. Монюшка. Зі столиці Польщі Соломія виїжджала на гастролі 
до Петербурга, де співала в складі італійської трупи за участю 
Баттістіні, Карузо, Марконі. Дебютувала на сцені Маріїнського 
театру в «Аїді» і тоді ж співала у провідних партіях опер «Сила 
долі», «Євгеній Онєгін», «Пікова дама».

… 1899 року в Петербурзі тріумфально гастролювала 
італійська оперна трупа. В її складі були тогочасні зірки світової 
опери: Енріко Карузо, Матіа Баттістіні і примадонна Великого 
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 Пам’ятник Івана  Франка 
у Львові

театру Варшави Соломія Крушельницька. Імператор Микола ІІ, 
вражений співом прекрасної слов’янки, запросив її виступити 
при дворі. На завершення концерту Крушельницька, як завжди, 
заспівала українських пісень. Цар здивовано запитав, що це за 
пісні і якою мовою вона їх виконувала. Соломія, якій тоді вже 
аплодувала вся Європа, не вагаючись відповіла: „ Це – пісні мого 
народу, народу України!! ” 

Зупинка 2. Парк ім. Івана Франка – один з найстаріших 
парків Європи. Протягом свого існування парк називався: 
Єзуїтський, Поєзуїтський, парк ім. Т.Костюшка. Після ІІ 
світової війни його назвали іменем Івана Франка. Парк виник 
на території колишніх міських ланів, які стали власністю багатої 
міщанської родини Шольц-Вольфовичів. Наприкінці ХVI 
ст. Шольц-Вольфович заклав невеликий сад, котрий пізніше 
перейшов в руки його зятя Антоніо Масарі. Молодий венеціанець 
перепланував сад в італійському 
стилі і подарував його місту, щоб 
ним могли користуватися всі 
львів’яни. Від 1614 року міська 
влада тимчасово передала парк у 
користування монахам-єзуїтам. 
Це «тимчасове» користування 
тривало майже 160 років допоки 
з приходом австрійської влади 
не скасували орден єзуїтів. 
Цісар Йосиф ІІ, перебуваючи у 
Львові, подарував цей зелений 
масив місту. Та без належного 
догляду парк здичавів і міська 
влада змушена була продати його 
підприємцю І. Гехту. Той провів 
реконструкцію парку, зокрема, 
перепланував його в класичному 
стилі і намагався зробити 
прибутковим. Тут побудували 
ресторан, купальний басейн, 
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встановили альтанки, одна з яких, граціозна альтанка-ротонда з 
1835 року, збереглася і досі. А далі від 1855року парком знову 
починає піклуватися місто. У 1877-1881рр. на місці «казино 
Гехта» споруджують величну будівлю Галицького сейму (нині 
– головний корпус Національного університету ім. І. Франка), 
у нижній частині парку влаштовують чудові партерні сади з 
багатими квітковими композиціями. У 1894-1896 рр. Товариство 
розвитку та прикрашання міста встановило при вході в парк вазу 
з барельєфами, що зображали у вільній інтерпретації роботу  
Б. Торвальдсена «Течія людського життя». Тут вона стоїть і досі.

А нам парк цікавий й тим, що у ньому, під кронами розлогих 
дерев, часто любила відпочивати Соломія Крушельницька. 
Крім того, частина парку добре проглядається з вікон будинку 
знаменитої співачки. 

Зупинка 3. Пам’ятник Івана Франка. У 1964 році навпроти 
університету, котрий принагідно пропонується оглянути, вста-
новили пам’ятник видатному поету, письменнику, публіцисту, 
драматургу, філософу, економісту, людині, ім’ям котрої названо 
Львівський університет, людині, з іменем котрої пов’язано багато 
сторінок історії нашого міста – Івану Яковичу Франку (автори – 
група скульпторів: В. Борисенко, Д. Крвавич, Е. Мисько, В. Одре-
хівський. Я. Чайка і архітектор А. Шуляр).

Ім’я цієї людини є безперечно вагомим для нашого міста, 
як зрештою і для всієї України, але це тема окремої екскурсії, 
а ціллю даної екскурсії є якомога більше дізнатися про життя і 
творчість Соломії Крушельницької, котра, доречі, зналася з Іваном 
Франком, листувалася з ним, допомагала в скрутну хвилину і не 
раз зустрічалася з поетом

Зупинка 4. Національний український драматичний театр ім. 
Марії Заньковецької. Театр працює у нашому місті з післявоєнних 
років у приміщенні давнього театру Скарбка.

 В 1837-42 рр. за проектом архітекторів А. Піхля і Й. Зальцмана 
коштом мецената графа С. Скарбка було збудовано театр на 1460 
місць (третій за величиною у тодішній Європі). Під фундамент 
було використано 1600 паль мореного дуба, оскільки територія, 
котру місто виділило під театр, була заболочена. Прем’єрною 
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виставою стала комедія львів’янина, відомого польського 
драматурга, графа Олександра Фредра (діда митрополита  
А. Шептицького). На початку ХХ ст. було споруджено Оперний 
театр, а зал театру Скарбка стали використовувати як філармонію. 
Слід нагадати, що у 1891році Соломія Крушельницька приїхала 
у Львів і вступила до консерваторії, класи котрої знаходилися 
у міському театрі Скарбека. Її викладачами були професори 
Валерій Висоцький (сольний спів), Мечислав Солтис (гармонія), 
Владислав Вшелячинський (гра на фортепіано). Консерваторію 
співачка закінчила у 1893 році, але ще будучи студенткою, 
вона дебютувала на сцені театру Скарбка в опері «Фаворитка»  
Г. Доніцетті (партія Леонори). Загалом, артистка брала участь 
у 20-и виставах, зокрема з великим успіхом виступала вона у 
львівській прем’єрі опери Д. Пучіні «Манон Лєско». Пізніше 
впродовж багатьох років на сцені цього театру проходили 
концертні виступи співачки. 

Світлина 13. Колишній театр Скарбка (поч. ХХ ст.)

Зупинка 5. Національний театр опери і балету ім.  
С. Крушельницької. 

Протягом багатьох століть критерієм визначення культурного 
рівня міста у Європі була наявність у ньому університету чи 
оперного театру. Львів став університетським у XVII столітті, а у 
XIX – ще й оперним містом! Втім, львів›яни почали знайомство 
з новим видом мистецтва (опера як жанр виникла на зламі 16-
17 ст. у Флоренції) задовго до появи Міського театру. Вже 
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наприкінці XVII ст. до Галичини з італійських містечок добрело 
кілька мандрівних труп, які хотіли здивувати слухачів нечуваною 
«драмою в музиці». За якийсь час опера як жанр набрала такої 
популярності, що її співуча хвиля захопила всю Західну Європу і 
докотилася аж до Львова… 

Головною перлиною у короні міста Лева безперечно є Опер-
ний театр. Той хто не побував всередині цього будинку, той не 
знає сповна, що таке справжня велич столиці Галичини. Він за-
чаровує кожного відвідувача багатством та вишуканістю зовніш-
нього і внутрішнього оздоблення. Це справжній храм культури 
та мистецтва, який створили кращі архітектори, скульптори та 
художники і на сцені якого виступали кращі актори та співаки.

А перший камінь у підмурівок Львівської Опери закладено у 
червні 1897 року. Проектував і зводив театр вже відомий на той 
час у Європі архітектор Зигмунт Горголевський – автор багатьох 
монументальних споруд у Польщі, Австрії та Німеччині. Театр 
збудований в класичних традиціях з використанням форм і деталей 
архітектури ренесансу та бароко. Архітектор запропонував 
помістити споруду не між існуючими на той час будівлями, а 
збудувати на руслі ріки Полтви, яку ще раніше інженери перевели 
під землю. Театр багато декорований та увінчаний трикутним 
фронтоном з рельєфами роботи Антонія Попеля. Над ним – 
крилаті алегоричні фігури -роботи скульптора Петра Війтовича. 
Центральна – Геній із позолоченою пальмовою гілкою, ліворуч 
– Драма з маскою, праворуч – Музика з лірою. Ритміку другого 
поверху створює лоджія з арочним перекриттям, по обидва боки 
якої розташовані алегоричні скульптури Трагедії та Комедії (ск. 
А. Попель і Т. Баронч). Над інтер’єром працювали скульптори 
– П. Війтович, А. Попель, Е. Печ, Т. Баронч, художники – 
М.Гарасимович, Т. Рибковський, 3. Розвадовський, 

С. Ясенський і інші. Дванадцять живописних полотен з 
умовною назвою «Професії» під плафоном фойє, позолочена 
балюстрада балкону, маскарони на стінах – всім цим багате 
фойє театру. Згори через скляну стелю приємно ллється м›яке 
світло. На рівні першого поверху знаходиться дзеркальний зал, 
важливим елементом оздоблення якого є дзеркала, розташовані 
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одне навпроти одного для оптичного розширення приміщення. 
Над дверима і вгорі навпроти них, возвеличуються 4 жіночі 
постаті, що уособлюють Любов (із амуром), Заздрість (зі 
змією), Материнство (з дитиною), Гордість (із люстерком). Над 
дзеркалами – зображення 4-х пір року: весни (із квітами), літа (з 
сопілкою), осені (з плодами поміж хризантем), зими (з вогнищем). 
В розписах театру відображене велике різноманіття світу з його 
професіями, почуттями, характерами. 

Щодо залу, то він має форму ліри і може вмістити понад 1 
тис. чол. Над його оформленням працювали 10 художників під 
керівництвом С. Рейхана, автора плафону над сценою «Апофеоз 
слави». Цікавим є й плафон на стелі, що складається з 10 секторів 
із зображеннями муз – Грації, Музики, Танцю, Критики, Драми, 
Натхнення, Вакханалії, Цноти, Ілюзії, Правди. У серцевині його 
виблискує люстра, виготовлена за проектом 3. Горголевського. 
Цією дорогою, мистецьки довершеною «брошкою» майстер наче 
поставив крапку у своїй складній роботі. Сцена має 2 завіси: 
протипожежну, вагою понад 12 тонн, і суто декоративну. Остання, 
картина Генріха Семирадського, належить до найунікальніших 
мистецьких творів, що знаходяться у Львові. Автор працював 
над картиною майже рік і завершив її в червні 1900 року. Вона 
демонструвалася на виставках у Римі й Варшаві, але на відкриття 
театру не встигла потрапити, адже театр відкрився 4 жовтня 1900 
року, а вперше глядачі побачили її 13 січня наступного року. 
Відкриття театру ознаменувалось оперою «Янек» В. Желенського. 
Провідну партію співав видатний український тенор Олександр 
Мишуга. 

За час існування Львівську оперну сцену ощасливили 
своїми виступами всесвітньовідомі виконавці – Олександр 
Бандровський, Гелена Рушковська-Збоїнська, Ян Кепура, Яніна 
Королевич-Вайдова, Джемма Беллінчіоні, Маттіа Баттістіні, 
Ада Сарі та багато інших. Яскраву сторінку в історії театру 
вписали українські співаки: О. Любич-Парахоняк, О. Руснак,  
Є. Гушалевич, А. Дідур, О. Носалевич, О. Мишуга,  
М. Менцинський, мистецтво яких стало національною гордістю 
народу і дістало всесвітнє визнання.
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Безперечно, свою лепту внесла і наша славна Соломія, котра 
виступала на сцені Львівської опери в квітні 1903 року. Львівська 
преса зазначала тоді: ”...можна сказати, що співачка тріумфально 
в’їхала до Львова, з якого вона кілька років тому випливла на 
широкі води артистичної кар’єри ”. 

Зупинка 6. Площа перед пам’ятником Т.Г. Шевченка. Історія 
побудови пам’ятника генієві українського народу у нашому місті 
– цілком окрема і не пов’язана з іменем Соломії Крушельницької. 
А нам цікавим є будинок Гранд готелю. Готель розташований в 
історичному центрі міста, поблизу визначних пам’яток історіі 
та культури. Побудований у 1892 році за проектом архітекторів  
Е. Герматника і Л. Марконі, Гранд Готель гармонійно поєднує в 
собі класичний стиль ХІХ століття з комфортом сучасного готелю. 

Під час свого перебування у Львові Соломія Крушельницька 
часто зустрічалася з рідними і друзями в Гранд готелі. Наприклад, 
свій перший гастрольний виступ 1894 року в опері “Фауст”  
Ш. Гуно вона відзначила саме тут.

17 лютого 1904 року в міланському театрі «Ла-Скала» 
Джакомо Пучіні представив свою нову оперу «Мадам Батерфляй». 
Ще ніколи композитор не був так упевнений в успіху, але 
глядачі оперу обурено освистали. Славетний маестро почувався 
розчавленим і розбитим. Друзі вмовили його переробити свій 
твір, а на головну партію запросити Соломію Крушельницьку. 
Він послухався їх і 28 травня 1904 р. на сцені театру «Гранде» 
в Брешії відбулася прем’єра оновленої «Мадам Батерфляй», 
цього разу – тріумфальна! Публіка сім разів викликала акторів 
і композитора на сцену, оперу було врятовано. Після вистави, 
зворушений і вдячний, Пучіні надіслав Крушельницькій свій 
портрет із написом: „Найпрекраснішій і найчарівнішій у світі 
Баттерфляй”. 

А вже за рік критика захоплено писала про новий тріумф 
Крушельницької – виступ в опері «Саломе» Ріхарда Штрауса. Цей 
твір мав тоді майже скандальну репутацію: в його основу лягла 
біблійна оповідь про те, як цар Ірод подарував своїй пасербиці 
Саломе голову Іоанна-Хрестителя за майстерно-виконаний нею 
танець. В Італії її поставив Артуро Тосканіні. Крушельницька 
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викликала захоплення публіки, сама станцювавши танець «семи 
серпанків», який зазвичай виконувала професійна балерина. 
Подальші гастрольні виступи С. Крушельницької відбувалися в 
Парижі, Неаполі, Палермо, Турині, Мадриді, Барселоні, Буенос 
Айресі, Ріо-де-Жанейро, Римі, Львові, Болоньї, Каїрї. Музичні 
критики давали найвищу оцінку її дивовижній артистичності та 
винятковій красі голосу. 

Зупинка 7. Фонтан Богородиці на Марійській площі у Львові. 
В центрі площі, що сформувалася після знесення міських 

мурів, з’явилося джерело. На цьому місті збудували криницю 
з тесаного каменю. У 1862 році коштом дружини галицького 
намісника Бадені, Северини Петевської, в центрі криниці 
встановлено мармурову фігуру Матері Божої скульптора 
Гаутмана на постаменті з теребовлянського мармуру. Тоді ж 
площа отримала назву Марійської. У зв’язку зі спорудженням 
пам’ятника Адаму Міцкевичу у 1904 році, фонтан-криницю 
було зміщено, а фігуру Богоматері намагалися зруйнувати вже 
після ІІ світової війни. На щастя оригінал скульптури Матері 
Божої зберігся і нині знаходиться в церкві Св. Андрія, а на площі 
Марійській у 1997 році встановлено копію. Можемо собі уявити 
скільки разів, прогулюючись центром міста чи йдучи на роботу, 
з роботи, Соломія сповільнювала свій крок і промовляла стиха 
молитву до Богородиці … 

Вона, мабуть, пригадувала і ту далеку країну Аргентину, в 
котрій сталася важлива подія в її особистому житті, адже там 
вона вийшла заміж за італійського адвоката, палкого любителя 
музики, людину великої ерудиції та високих моральних якостей, 
мера міста Віареджіо – Чезаре Річчоні. Їх шлюб був щасливий до 
останнього дня … 

Праворуч від фонтану Богородиці можемо помилуватися 
пам’ятником А. Міцкевичу, котрий, як вже згадувалось, був 
відкритий у нашому місті у 1904 році і ця подія була настільки 
значущою для міста, що фіксувалась на кіноплівку. Колона з 
міланського мармуру заввишки 21м була виконана у майстерні 
Шімзера у Львові, бронзові фігури відлито у Відні. Фундамент 
та всі залізобетонні роботи виконала львівська фірма Захарієвича 
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та Сосоновського. Слід зауважити, що пам’ятник А. Міцкевичу 
у Львові вважається найкращим серед усіх відомих пам’ятників 
поетові у світі.

 
Соломія Крушельницька зі своїм чоловіком Чезаре Річчоні  

(І т а л і я, поч. ХХ ст.)
Зупинка 8. Готель «Жорж». Збудований 1900 року за 

проектом віденських архітекторів Г. Гельмера та Ф. Фельнера на 
місці давнього готелю Жоржа Гофмана. 

На фасаді готелю – рельєфне зображення св. Юрія (Георгія) – 
Змієборця, робота Л. Марконі та А. Попеля. У нішах — алегоричні 
фігури Європи, Азії, Америки і Африки, що символізують 4 сторони 
світу. Це – яскравий приклад архітектури фешенебельних готелів 
ХІХ – поч. ХХ ст. у стилі пізнього історизму з елементами сецесії 
та арт-деко. Тут зупинялося багато світових знаменитостей, як 
наприклад, Оноре де Бальзак, Ференц Ліст, Етель Ліліан Войнич, 
Моріс Равель, Жан-Поль Сартр, Ян Кептура, Ю. Пілсудський та 
багато інших. Можливо якогось разу тут зупинялась і співачка. 
У 1920 році Соломія Крушельницька залишає оперну сцену, але 
готує камерну програму, з якою гастролює по світу з таким же 
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тріумфом, як  і в операх. У 1923році Соломія в Буенос-Айресі, 
1924 рік – Мілан, 1927 – Париж і скрізь вона зустрічала щире 
визнання і сердечне шанування. В її програмі були твори різних 
народів, і виконувала вона їх мовами оригіналу, адже володіла 
багатьма мовами світу. Постійно підкорювала нові театральні 
підмостки. Тріумфувала в Польщі, Італії, Франції, Іспанії, Єгипті, 
Алжирі, Аргентині, США, Канаді і вдома в Галичині. У 1936 році 
помирає її чоловік Чезаре Річчоні. Соломія почуває себе безмежно 
самотньою, частіше відвідує своїх рідних і залишається з ними на 
довше. 

Зупинка 9. Будинок Львівської філармонії. Львівська обласна 
філармонія розташована в чудовому сецесійному будинку, 
який було збудовано у 1907 році для Музичного товариства 
Галичини. Це – унікальне приміщення із чудовою акустикою та 
усіма необхідними пристосуваннями. Невипадково з грецької 
“філармонія” перекладається як любов до гармонії. 

З будинком Львівської обласної філармонії, в котрому з 
1939 по 1961 рр. знаходилася Львівська консерваторія, пов’язані 
останні роки життя Соломії Крушельницької. У серпні 1939 року 
Соломія Крушельницька приїхала з Італії в Галичину провідати 
рідних. Разом з родиною її сестри Осипи Бандрівської вона 
відпочивала у карпатському селі Дубина. Там її і застала війна. 
Після повернення до Львова на співачку чекали прикрі звістки 
– радянська влада націоналізувала її будинок, залишивши 
родині Крушельницьких лише одне помешкання. Соломії також 
заборонили виїзд за межі СРСР. Взимку 1940 року Крушельницька 
зламала ногу. Спочатку лежала в лікарні медінституту, а потім 
у сестри Олени Охримович. Одного разу через необережність 
впала і змушена була після цього перенести ще одну операцію, 
а відтак кілька місяців лежала нерухомо у себе в квартирі під 
опікою сестер Осипи і Марії. Її племінниця Одарка Бандрівська 
згадувала, що Крушельницька виявляла подиву гідну силу волі і 
терплячість: “... до сліз мусило зворушувати, коли тітка Соломія, 
зламавши ногу в бедрі і терплячи біль, співала народні пісні для 
гостей, що прийшли її відвідати, щоб гумором і красою поезії 
подякувати їм за відвідини”. 
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Про життя С. Крушельницької під час німецької окупації 
залишились лише деякі згадки у спогадах Одарки Бандрівської та 
Михайла Романишина. 

Цікаво, що у характеристиці співачки, написаній Василем 
Барвінським, зазначено: “В часі німецької окупації вчила 
приватно”.

Зупинка 10. Львівська національна музична академія ім.  
М. Лисенка. Це – вищий навчальний заклад, заснований у 
1853році на базі музичної школи, відкритої галицьким музичним 
товариством «Союз співацьких і музичних товариств». 

Музична академія використовує колишній будинок 
Технологічного інституту (в минулому професійна установа 
для промисловців і ремісників), збудований у 1907-1909 
рр. архітектором Т. Обмінським (архітектурне бюро Івана 
Левинського). Будинок збудовано у модерному стилі. Він 
має складну асиметричну конфігурацію, що обумовлюється 
специфічним форматом ділянки, на якому велося будівництво. 
Два фасади будинку розміщені під кутом, повторюючи поворот 
вулиці. Від них у глибину кварталу розвивається подовжений 
блок. Будинок виконаний із цегли, потинькований, триповерховий 
із цокольним поверхом. Перший і цокольний поверхи прикрашені 
масивним рустом. Внутрішнє планування включає в себе актовий 
зал, прикрашений пілястрами й поліхромією. На сходовій клітці 
зберігся автентичний модерністичний вітраж.

Після закінчення війни дирекція Львівської консерваторії 
запросила співачку світової слави на посаду професора кафедри 
сольного співу. У 1946-1947 рр. під час так званої “чистки кадрів” 
Крушельницьку, незважаючи на протести директора консерваторії 
В. Барвінського, понизили в посаді та шукали різних причин 
для звільнення з роботи. Однією з умов продовження її праці 
у консерваторії було прийняття Крушельницькою радянського 
громадянства, яке їй надали у 1948 році. На своє прохання про 
тимчасову поїздку до Італії з метою полагодження приватних 
справ, так як у Віареджіо співачка залишила віллу і все своє майно, 
вона отримала відмову. Звання професора С. Крушельницька 
отримала лише у жовтні 1952 року, за місяць до своєї смерті. 
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Крушельницька зі студентами. 
Концертмейстер – Б. Дрималик

Працюючи у консерваторії, співачка часто проводила 
заняття зі студентами у своєму помешканні і її незмінним 
концертмейстером був Богдан Дрималик. Як вже згадувалось, з 
1944 року співачка працювала у Львівській консерваторії на посаді 
професора, завідувача кафедрою сольного співу. Незважаючи на 
вік, вона щороку давала концерти, на яких виконувала камерно-
вокальні твори та українські народні пісні. Останній концерт 
Соломії Крушельницької відбувся у 1949 році у Великому залі 
консерваторії (тепер концертний зал ім. С. Людкевича Львівської 
філармонії).

Про цей концерт львівська письменниця Ірина Вільде 
згадувала так: «На сцену виходить усміхнена, у сріблястій 
сукенці і сама біла, як голубка, вона, Соломія, незрівнянна колись 
партнерка Баттістіні, Карузо, Мишуги, Тітта Руффо. Вийшла, 
елегантно уклонилася присутнім, які відповіли їй стихійним 
градом оплесків… Ні до, ні після цього мені не доводилося бачити 
такої реакції на спів артиста. Майстерна, довершена інтерпретація 
сили голосу були воістину 
незвичайними…». 

Далі маршрут екскурсії 
пролягає вздовж вулиці 
Пекарської (зупинка 11) до 
меморіального комплексу 
«Личаківське кладовище». По 
дорозі можна ознайомитися 
з цікавими екскурсійними 
об’єктами на самій вулиці 
Пекарській і першим серед 
них є:

Палац Семенських – 
Левицьких, 1849 р., арх. 
Ф. Бауман. Перебудова 
1877 р., арх. Вагнер у стилі 
французького бароко, а у 1891-
94 рр. арх. Левинський та 
Кудельський реконструювали 
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палац. Оздобленням фасаду та інтер’єрів палацу займався 
скульптор П. Герасимович. Палац має бічні флігелі та велике 
подвір’я. На схід від головної брами – в’їзд до стаєнь та манежу, 
оздоблений 2-ма головами коней, оскільки господар палацу був 
президентом Галицької комісії з вирощування коней і великим 
шанувальником цих тварин. Нині у цьому палаці знаходиться 
школа-інтернат №102. А нащадки роду живуть в Канаді.

Головний корпус Академії ветеринарної медицини ім. 
С.Гжицького, 1892 р., арх. С. Ріжек. У 1921-27 рр. в цьому будинку 
працював видат ний український вчений, доктор медицини, проф.
Вацлав Морачевський.

Палац Туркулів-Комелло (нині-навчальний корпус Академії 
ветеринарної медицини), спочатку палац графа Генрика 
Дідушицького, пізніше Туркулів-Комелло – перша у Львові 
будівля в стилі ранньої неоготики, 1840-43 рр. арх. Ф. Бауман. 
Згодом жила вдова Софія Дідушицька.

Храм Христа Спасителя християн віри євангельської, 
колишній римо-католицький костел ІІ пол. ХІХ ст. за проектом 
Б. Ростковського, а прилеглі будинки у 1886-97 рр. будує архітектор 
А. Загурський, фрески Я. Смучака зроблені у 1932 році.

Львівський Національний медичний університет ім. Данила 
Галицького, заснований 1784 році. Створення закладу має свою 
передісторію, але нас цікавить споруда головного корпусу 
університету, побудована у 1892 р. архітектором Браунзейсом 
в стилі неоренесансу та ансамбль 3-х буді вель – корпуси 
гігієни, анатомії та фармакології, що утворюють букву «П» 
навколо відкритої площі. До 1898 року вже були збудовані та 
почали функціонувати нові навчальні корпуси та клінічні бази 
університету.

Перед головним корпусом університету у 1975 р. споруджено 
пам’ятник медпрацівникам, які загинули під час ІІ світової війни, 
скульптор Петро Кушнір, архітектор А. Огранович. 

Зупинка 12. Музей-заповідник «Личаківське кладовище». 
Могила Соломії Крушельницької. Завершила співачка свою 
життєву дорогу в рідному місті Львові 16 листопада 1952 року. 
На Личаківському цвинтарі поруч Маркіяна Шашкевича, Івана 
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Франка, Станіслава Людкевича та багатьох інших видатних діячів 
українського народу знайшла свій останній спочинок знаменита 
артистка кінця 19 – початку 20 століття, співачка світової слави, 
славна наша львів’янка Соломія Крушельницька. Перестало 
битися серце великої співачки та не заростає стежка до її могили і 
пам›ять про неї житиме в серцях прийдешніх поколінь… 

 На могилі Соломії Крушельницької грає свої мелодії 
гранітний Орфей. Старовинний міф розповідає, що сила його 
пісні була така велика, що примушувала природу живу й неживу 
вслухатися в її чарівні тони. Схвильоване море стихало в хвилину, 
коли розносилися звуки ліри Орфея, річки зупинялись, щоб почути 
божественну пісню, вітер затихав на своєму шляху, заслухавшись 
у чарівну мелодію, замовкав спів птахів, гамір людей і тварин. 
Пісня Орфея змушувала наземні і підземні сили мовчати і 
милуватися звуками чарівних тонів великого митця. Старовинний 
міф, а який красивий і як відповідає постаті славетної співачки! 
Мабуть саме тому скульптор Євгенія Бриж вибрала браз Орфея 
для надгробного пам’ятника великій Соломії.

 

Могила співачки на Личаківському кладовищі
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Висновки
Соломія Крушельницька… Її ім’я стало нашою славою і 

національною гордістю. Її пісні, дивовижної глибини і сили, 
натхненні великою любов’ю до Батьківщини, вірою в духовну 
велич людини, можуть бути добрим матеріалом для виховання 
дітей та молоді. Коли Соломія виходила на сцену, зал завмирав, 
наче загіпнотизований, ловив кожен її подих, жест, голос, жив 
життям її героїнь. Як нам сьогодні не схилити голову перед 
нашою великою українкою, котру обожнювали у всьому світі 
за її рідкісний артистичний дар, за її виняткові духовні якості, 
громадянську свідомість, прославлення рідної України через 
пісню – душу народу! Беззаперечно можемо стверджувати, що її 
творчість належить до золотого культурного фонду світу. Соломія 
Крушельницька могутнім талантом прославила свій рідний 
край, землю, котра її породила, великий український народ, що є 
спадкоємцем її геніальної творчості. На прикладі життя Соломії 
та цілої родини Крушельницьких в особливий спосіб виховується 
патріотизм та любов до своєї Вітчизни, сила волі та устремління 
духовного росту громадян України, а особливо молодого 
покоління.

Варте пошани намагання увіковічнити ім’я цієї видатної 
особистості. В нашому місті, як і в багатьох інших містах 
України її ім’ям називають вулиці, школи, театри, музичні 
заклади. Їй споруджують пам’ятники, постаменти, музеї. ЇЇ 
оспівують в літературних творах, поезіях, піснях. Їй присвячують 
постановки нових драматичних вистав, опер та балетів. Ім’ям 
Соломії Крушельницької називають конкурс молодих виконавців 
класичної музики. І це є свідченням того, що її творчість не 
залишає байдужим нікого. Так було, так є і сподіваємось так буде 
вічно, допоки існуватиме Україна!..
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«З нагоди 200-ліття від дня народження  
С. Гулака-Артемовського»

«Звідкіля це ти узявся? Де ти 
досі пропадав?..». Який українець не 
стрепенеться, тільки почувши перші акорди 
знаменитого дуету Одарки й Карася з опери 
Семена Гулака-Артемовського «Запорожець 
за Дунаєм»! Якби наш земляк залишив по 
собі лише цю воістину народну оперу, то й 
цього було б достатньо, аби обезсмертити 
своє ім’я в українській культурі. Семен Гулак-
Артемовський був не тільки композитором, 

але й співаком, актором, драматургом, залишивши в мистецтві 
яскравий і неповторний слід багатогранністю свого щедрого 
таланту.

Походив Семен Степанович із старовинного козацького роду, 
який осів у містечку Городище, що на нинішній Черкащині. Добре 
відомо, що вже з вісімнадцятого століття хутором Гулаківщина 
володів Патрикій Гулак-Артемовський. Його нащадки були 
священнослужителями, зокрема батько Семена – Степан 
Петрович. А дядько – Петро Гулак-Артемовський – професор 
Харківського університету, більше відомий нам як байкар ( й 
по сьогодні у шкільній програмі вивчається його байка «Пан та 
Собака»).

Дитячі роки Семена пройшли на берегах звивистої, чарівної 
річки Ольшанки, в атмосфері домашнього затишку і злагоди 
(батько й мати були людьми освіченими, своїх дітей Петра, Павла, 
Семена та Марію не тільки любили, але й виховували в повазі до 
книги, пісні, Святого письма ). Хлопець ще змалечку вирізнявся 
чудовим дискантом, але батько за сімейною традицією віддав сина 
у 1824 році до Київського духовного училища. Сяк-так освоюючи 
премудрості сану священика, наш майбутній співак і композитор 
зате виділяється своїм неабияким голосом, що й приводить його 
до митрополичого хору, який співав у Софійському соборі.

Доленосним став для двадцятип’ятирічного Гулака-
Артемовського 1838 рік. У червні до Києва прибув славетний уже 
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на той час композитор Михайло Глінка з метою набрати хлопців з 
гарними голосами для придворної співочої капели. Обдарування 
Семена Гулака-Артемовського вразило Глінку і він одразу 
запропонував йому переїхати до Петербурга. На початку жовтня 
того ж року молодий співак уже був у столиці Росії.

Немалою перешкодою у світському навчанні Гулака-
Артемовського була приналежність до духовного відомства, але 
завдяки клопотанням Глінки спеціальною постановою Синоду 
він був звільнений від духовного сану і мав тепер можливість 
«вступити на цивільну службу».

Віднині Гулак-Артемовський став вільною людиною. 
Почалася прекрасна пора: Глінка навчав його не лише виразності 
виконання, дикції, грі на музичних інструментах, а й, що 
найважливіше, основам композиторського мистецтва. Вже навесні 
1839 року при допомозі композитора Даргомижського та князя-
мецената Волконського в театральному залі Юсупівського палацу 
відбувся перший публічний концерт Гулака-Артемовського. Успіх 
окрилив молодого виконавця, а пропозиція відомого власника 
уральських заводів П. Демидова фінансувати його навчання 
в Італії додала впевненості в опануванні висот виконавської 
майстерності. Влітку цього ж року він виїздить до Парижа, а 
потім до Флоренції.

Публіка Флорентійського оперного театру в 1841 році почула 
Гулака-Артемовського в опері В. Белліні. Один сезон проспівав 
він з трупою флорентійців і отримав запрошення до Петербурга. 
Його контракт був надзвичайно кабальним, але це була єдина 
нагода займатися улюбленою справою. Партія лорда Генріха 
в опері Доніцетті „ Лючія ді Ламмермур „ стала і дебютом і 
трампліном до тривалого успіху на сцені Великого театру. Справді 
творчою перемогою стала партія Руслана в опері Михайла Глінки 
«Руслан і Людмила». На одній із вистав був Тарас Шевченко:  
«...Ну й опера! Особливо, коли Артемовський співає Руслана…»

Тепла дружба впродовж багатьох років пов’язувала Гулака-
Артемовського з  Тарасом Шевченком. У період заслання поета 
саме Семен Степанович знаходив можливість всіляко допомагати 
йому і матеріально, і морально. До кінця 1850-х років творча 
кар’єра співака складалася вдало і багатогранно: насичена 
концертна діяльність, численні оперні партії, композиторська 
робота (саме у цей час він написав музику до народних слів 
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«Стоїть явір над водою» з посвятою Тарасу Шевченку); у планах 
виношувався задум написати оперу з української історії. Тим 
часом критика з жалем відзначала, що його колись чистий і 
оксамитовий бас втрачає свою силу і чистоту.

Це усвідомлював і сам Гулак-Артемовський. Тому вже 
з початку шістдесятих наполегливо працював над оперою 
„Запорожець за Дунаєм». Сюжет опери був підказаний 
професором-істориком Миколою Костомаровим, а все решта – 
текст вокальних номерів і прози, оркестрова партитура та клавір, 
а також лібрето – оригінальна авторська робота композитора. За 
своєю формою „Запорожець за Дунаєм» – типовий зразок лірико-
комічної опери, у якій поряд з комедійною лінією ( Карась – 
Одарка ) розвивається лірико-романтична (Оксана – Андрій ).

Всього в опері було 22 музично-вокальних номери. Музика 
Гулака-Артемовського глибоко народна. Він скористався 
інтонаціями, мелодикою багатющої української пісенності, 
проявивши як композитор всю глибину розуміння національної 
тематики. 

Вперше опера «Запорожець за Дунаєм» була поставлена 
на сцені Маріїнського театру в Петербурзі 14 квітня 1863 року. 
Першим виконавцем партії Карася був сам композитор. Публіка 
захоплено прийняла спектакль, а хореографічні номери вимагала 
виконати повторно. Рецензії були всуціль схвальними, а про 
Гулака писали, що він « ... показав свій блискучий комедійний 
талант».

Думка про створення української опери сформувалася у 
С. Гулака-Артемовського у зв’язку з новими завданнями, що 
висунуло їх українське мистецтво в ці роки, і відображала загальне 
прагнення до створення національної культури на народній 
основі. Кристалізації цього задуму сприяли зв’язки композитора 
з передовими петербурзькими українськими гуртками й особливо 
довголітній дружній зв’язок з Т.Шевченком та відомим істориком 
Костомаровим. Варто зазначити, що й сам Гулак-Артемовський 
на цей час вже мав досвід виступу в оперних спектаклях як 
вокаліст і вже був автором водевілів «Українське весілля» та «Ніч 
напередодні Іванового дня», де він є, як і в «Запорожці за Дунаєм» 
автором і слів, і музики.

Добираючи сюжет, Гулак-Артемовський намагався 
насамперед вивести на сцену театру рідні йому образи 
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українського народу, його побут і пісню, привернути до них увагу 
слухача. Сюжет відсилає до часів, коли після знищення Запорізької 
Січі московськими військами (1775) частина запорожців втекла 
до Туреччини. Тут їхня доля складалася тяжко – турецький уряд 
намагався використати козаків як воєнну силу, спрямовану проти 
їхньої Батьківщини. В 1828 р., під час російсько-турецької війни, 
частина запорожців, на чолі з отаманом О. Гладким, повернулася 
в Росію, після чого Задунайська Січ була знищена. Ці події, 
безсумнівно, послужили джерелом задуму, але автор опери 
вільно їх переосмислив і переніс у XVIII ст. Лише віддалено, як 
відгомін, проходять в опері спогади про знищення Потьомкіним 
козачої вільності. Зміст опери не в цих трагічних спогадах, а в 
ідеї любові до Батьківщини, жагучому прагненні запорожців 
повернутися на Україну.

Прем’єра опери відбулася у Маріїнському театрі в Петербурзі 
14 квітня 1863 року, а в 1864-65 ставилась в Москві в Большому 
театрі і мала значний успіх. В обох виставах роль Карася 
виконував автор. Однак незабаром після прем’єри царський уряд, 
наляканий польським повстанням 1863 р., почав репресії проти 
проявів національної культури народів, що входили до складу 
Російської імперії, усюди вбачаючи тенденції «сепаратизму». 
Цензурна заборона торкалась і розвитку української драматургії 
й театру. Якщо не брати до уваги окремих аматорських вистав, 
«Запорожець за Дунаєм» був поставлений вперше після 1863 
року українською трупою 11 липня 1884 р. у Ростові-на-Дону.

Відновлення сценічного життя опери припадає на радянські 
часи. Опера була поставлена в Київській (з 1934), Харківській 
(1926, 1938) та Дніпропетровській (1940) операх, а також 
у театрах, Куйбишева (1939, 1953), Горького (1939), Алма-
Ати (1941), Свердловська (1942), Фрунзе (1944), Баку (1944), 
Кишинева (1946), Новосибірська (1946, 1954), Мінська (1951), 
Душанбе (1953), Талліна (1954), Улан-Уде (1954), Вільнюса 
(1955) й інших міст. У 1934—1935 роках композитор В. Йориш 
намагався розширити оперу, ввівши нові номери, зокрема діалог 
султана і Карася, проте ці зміни виявилися далекими духу опері і 
сьогодні у сценічній практиці не використовуються.

На сьогодні «Запорожець за Дунаєм» залишається однією 
з найпопулярніших українських опер, що ставиться в оперних 
театрах України та за кордоном.
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Але при всій любові та пошані до нього, співак відчував, 
що його артистична дорога завершується. Двадцять два роки 
самовідданої праці на сцені пролетіли неймовірно швидко. У 
1864 році його звільняють з Маріїнського театру, призначивши 
пенсію, але, завдяки покровительству великого князя Миколи 
Миколайовича, Гулака-Артемовського перевели до Москви у 
№12Великий театр. Там він ще деякий час співав низькі басові 
партії, але в 1865 році залишив сцену назавжди.

Останні роки життя нашого великого земляка пройшли в 
Москві, де він і похований (помер 17 квітня 1873 року). Тривалий 
час його могила на Ваганьківському кладовищі була зовсім 
занедбана, лише в 1952 році стараннями артистів Московського 
музичного театру імені К. С. Станіславського та В. І. Немировича-
Даньченка на ній було встановлено пам’ятник з написом «Семен 
Степанович Гулак-Артемовський. Композитор, співак, автор 
опери „Запорожець за Дунаєм»».

Тріумфально йшла ця неповторна опера не лише на вітчизняній, 
а й багатьох сценах світу. І нині репертуар Національної опери 
ім. Т.Шевченка в Києві , а також Національного театру опери та 
балету ім. С. Крушельницької у Львові неможливо уявити без 
«Запорожця за Дунаєм».

Багатогранна творча спадщина Семена Гулака-
Артемовського служить на славу незалежній Україні. І цього року 
ми з великою пошаною і гордістю відзначаємо 200-ліття від дня 
народження великого 
українця С.Гулака-
Артемовського!
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«Народжений для музики і зітканий з музики» 
(до 120 річчя від дня народження Григорія Верьовки)

Григорій Верьовка народився 
25 грудня 1895 року в с. Березна 
Чернігівської області в родині селянина 
ремісника. Там, у сільському затишку, 
минуло його дитинство. Батько Григорія, 
регент церковного хору, грав на скрипці. 
Мати знала багато українських пісень 
і чудово виконувала їх. Музично 
обдароване подружжя прищеплювало 
своїм дітям любов до народної пісні. 
Їхня сім’я складалася з 12 осіб. Гриць 
був шостою дитиною. 

Ті щирі пісні  й чарівне довкілля сприяли формуванню 
художнього смаку й у майбутнього митця композитора.

У 1918 р. Г. Верьовка вступає до Київського музично-
драматичного інституту ім. М. Лисенка й вивчає теорію композиції 
у Б. Яворського. Одночасно з навчанням, Г. Верьовка енергійно 
включається в музичне життя Києва, створює кілька самодіяль-
них хорових колективів, зокрема, на тютюновій фабриці – в клубі 
торговельних службовців, а потім – в робітничому районі – в 
клубі «Нове будівництво». У 1925 р. на базі цього хору було ство-
рено музичну школу ім. М. Леонтовича. Її очолив Г. Верьовка.

Тут прявляються перші композиторські  спроби. Він обро-
бляє церковні розспіви, збагачуючи їх інтонаціями народних 
пісень. Під час навчання в інституті, Григорій створює ліричні 
романси на слова свого друга Павла Тичини, інструментальні 
композиції для скрипки з фортепіано, симфонічного оркестру, 
хорові розробки народних пісень. 

Згодом він сам викладає хорове диригування у Київському 
музично- драматичному інституті ім. М. Лисенка, працює 
у першому Київському музичному технікумі, в Українській 
республіканській філармонії, диригує хором заводу «Більшовик», 
викладає у консерваторії. А на початку війни Г. Верьовка – 
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науковий співробітник, евакуйованого в Уфу, Інституту фольклору 
та етнографії АН України.

Багаторічна викладацька діяльність у різних музичних 
навчальних закладах і робота з численними самодіяльними 
хоровими колективами примножили його знання й професійний 
досвід. Тож не дивина, що він у 1943 р. за короткий час організував 
у Харкові український народний хор і очолив його. З цим 
всесвітньо відомим хоровим колективом нерозривно пов’язана 
вся подальша творчість Г. Верьовки як диригента. 

Верьовка серед хористів
Першою помічницею і духовною посестрою стала його 

дружина Елеонора Скрипчинська. Це було поєднання Співця 
і Музики. Разом вони створили й очолили цей коллектив, що 
заяскравів на тверді Вітчизни небаченою мистецькою зіркою. Їх 
обожнював Павло Тичина, присвятивши їм такі слова:

         Що в народнім хорі
         Золота опора?
         Гурович Григорій
         І Елеонора.
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Колектив налічував 134 особи (84 співаки, 34 артисти 
оркестру народних інструментів, 16 артистів балету). Керівник 
оркестру народних інструментів – Я. Орлов. Хормейстер – В. 
Суржа. Керівник танцювальної групи – О. Шильонок.

Перший концерт народного хору відбувся у Києві 1944 р., а  в 
червні 1945 р., за рішенням уряду, хор виїхав у першу гастрольну 
подорож Закарпаттям.

За зразком Державного українського народного хору 
створювалися інші професійні колективи (Закарпатський, Чер-
каський народний хор, Буковинський ансамбль пісні і танцю, По-
ліський народний хор «Льонок» та ін.).

Г. Г. Верьовка багато зусиль і енергії докладав для 
урізноманітнення і розширення репертуару колективу, вводив 
нові й нові народні пісні, власні пісенно-хорові твори, створював 
обробки українського фольклору. Спеціально для хору писали І. 
Шамо, К. Домінчен, П. Майборода, А. Філіпенко, В. Верменич, 
А. Кос-Анатольський. Хор освоїв цілу низку класичної 
музики композиторів П. Ніщинського, М. Вериківського, Б. 
Лятошинського, М. Колесси, Ю. Мейтуса на слова П. Тичини, М. 
Бажана, М. Рильського, В. Сюсюри, А. Малишка, М. Стельмаха 
та ін.

Упродовж перших років свого існування Народний хор 
об’їздив з концертами всю Україну, побував в інших республіках 
СРСР та за кордоном.

У 1952 р. український хор вперше вирушає у закордонні 
гастролі: спочатку до Румунії, а потім і в інші країни світу. Кожен 
його виступ мав великий успіх. Він полягав, головним чином, у 
вдало підібраному пісенному та хореографічному репертуарі й 
блискучому виконанні музичних творів.

Колектив побував у м. Фрайбург (Німеччина), Брюселі (Бель-
гія), Люксембург.

Гастролюючи в різних країнах, колектив неодмінно виконував 
пісні тих народів, перед якими виступав і мовами цих народів . На 
початку 60-х рр. у його репертуарі, крім сотень українських творів, 
було понад 50 пісень авторів 22-х країн світу. Тож не випадково 
у 1959 р. Всесвітня Рада Миру нагородила Державний народний  
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хор срібною медаллю за великий внесок у справу зміцнення миру 
й дружби між народами, а його художнього керівника – Г. Верьов-
ку  – грамотою Всесвітньої Ради Миру.

За багаторічну масштабну пропаганду українського мистецтва 
членів колективу, тільки за життя Верьовки, було нагороджено 
80-ма орденами й медалями і понад 700-ма грамотами. В його 
середовищі виросли артисти, майстри народного виконавства, 
які успішно виступають в сольних концертах. Це – бандуристи 
В. Перелюк та С. Баштан; сопілкар Є. Бобровников; співачки – 
О. Фоменко, Н. Матвієнко, П. Симаченко, В. Черкун; танцюристи 
– брати Колоски і А. Лукін. Серед артистів хору – відомий кон-
структор народних інструментів І. Скляр, який удосконалив укра-
їнський народний інструмент, створював нові типи бандур, лір, 
сопілок тощо.

З самого початку роботи з українським народним хором, Г. 
Верьовка спирався на народну пісню і музично-хореографічне 
мистецтво. Наслідком цього стали прекрасні вокально-хореогра-
фічні постановки, які могли б прикрасити репертуар найвизнач-
ніших хорових колективів світу, а саме:

- св’ятково-барвистий «Гопак» (постановка В. Вронського);
- поетично-хореографічні сцени «На галявині» (постановка 

М. Петрика);
- «Козацькі пісні і танці» 

(постановка Л. Калініна);
- купальський хоровод 

«Марина».
Понад сорок років життя  

Г. Верьовка присвятив педагогічній 
діяльності, дбайливо плекаючи музич-
но обдаровану молодь. Це зумовило 
появу на творчій ниві десятків 
талановитих диригентів-хормейстерів, 
які примножують безцінні скарби 
народнопісенної культури України.

У своїй композиторській 
діяльності Г. Верьовка особливу увагу 
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приділяв музично-поетичним творам для голосу з супроводом. 
Ще в студентські роки він чимало пісень-романсів писав на слова 
П. Тичини та на слова інших українських поетів. До кращих 
здобутків пісенного жанру можна віднести твори: «Ой як стало 
зелено», «Зелена неділя», «Осінь», «Нехай собі та й шумлять 
дуби», «Там на горі за Дніпром», «Виряджала милого», «Клятва», 
«Десь на дні мого серця» та ін.

З великою любов’ю композитор записував і обробляв народні 
пісні. Їх виконували хорові колективи і лише кращі з них увійшли 
до репертуару українського народного хору: «Ой на горі жита 
много», «Поза лугом зелененьким», «І шумить, і гуде», «Вийшли 
в поле косарі», «Пливе човен» та багато інших. Загалом, у його 
творчому доробку понад 230 обробок народних пісень.

Г. Верьовка обирався головою Спілки композиторів 
України, президентом музичної секції українського відділення 
Всесоюзного товариства культурних зв’язків з-за закордоном. 

Як композитор, диригент, педагог і хормейстер, що зробив 
великий внесок у розвиток музично-хорового мистецтва України, 
Г. Верьовка нагороджувався орденами і медалями, кількома 
державними преміями, був удостоєний звання професора, 
заслуженого діяча мистецтв, народного артиста України. У 1968 
р. за активну концертно-виконавську діяльність йому присуджено 
Державну премію ім. Т. Г. Шевченка (посмертно).

Ім’я Григорія Гурійовича Верьовки – композитора, хорового 
диригента й педагога – широко відоме не лише в Україні, а й 
далеко за її межами. Щиро залюблений у народну пісню, він 
присвятив їй свій талант і все своє життя. Композитор-диригент, 
художник-новатор постійно шукав нових форм, які б повніше 
розкривали народну й сучасну пісню; створив свій оригінальний 
жанр, свою власну музичну мову. Саме це найбільше відрізняло 
його з-поміж колег-сучасників. Зрештою, і сам талант цього ко-
рифея українського музичного мистецтва виріс із глибин і чистих 
джерел народнопісенної культури. Григорій Верьовка зробив 
значний внесок у розвиток жанру обробки народної пісні, збага-
тивши його новими формами, а також у скарбницю української 
музичної фольклористики.   
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Помер Григорій Гурійович Верьовка 21 жовтня 1964 р. і 
похований на Байковому кладовищі у Києві.

1 січня 1981 року засновано Березнянський історико-
краєзнавчий музей  ім. Г. Г. Верьовки. Музей має три відділи, а 
саме:

І. Життя та діяльність видатного композитора Григорія 
Гурійовича Верьовки. В  експозиції цього відділу є фотографії, 
документи, речові експонати про видатного митця та його хор, а 
також матеріали про учнів та послідовників Г. Г. Верьовки.

ІІ. Історія краю. В експозиції розміщено рештки бивня 
мамонта, археологічна колекція періоду зарубинецької культури 
(I ст. до н.е. – I ст. н.е. ), предмети нумізматики, ікони, унікальні 
документи, фотографії, предмети побуту.

ІІІ. Велика Вітчизняна війна. Тут представлені фрагменти 
зброї, а також особисті речі воїнів-земляків, учасників Великої 
Вітчизняної війни, а саме: документи, нагороди, фотографії. Багато 
експонатів розповідають про бойовий шлях 16-ї Башкирської 
гвардійської кавалерійської дивізії, яка визволяла селище.

З 1966 р. художнім керівником і головним диригентом 
Державного  українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки 
є Анатолій Тимофійович Авдієвський (український хоровий 
диригент, композитор, педагог). 
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Творчий шлях видатного українського  
хореографа Павла Вірського.  

Розкриття українських духовних 
 цінностей у постановках митця

(до 110-ї річниці від дня народження П. П. Вірського)

Мета мистецтва – підкреслював 
М. В. Гоголь – заставити несхожих між 
собою людей заридати одними сльозами і 
засміятися одним спільним сміхом.

Мова мистецтва, мова танцю – 
інтернаціональна і тому є кращим засобом 
спілкування між народами. Мовою танцю 
ми прагнемо розповісти про життя та працю 
українського народу в його історичному 
минулому та сучасному.

Початок життєвого шляху
Павло Вірський народився 25 лютого 1905 року в місті Одеса. 

Його батьки були дворянського роду: мати навчала малого Павла 
французької мови та грати на фортепіано; батько, за освітою 
інженер, високо шанував літературу і театр, до того ж дід і бать-
ко мали свою банківську справу. Всі вони сподівалися, що юний 
Павло теж зробить відповідну кар’єру. Спочатку юнак навчався 
в престижній гімназії, а далі, для поглибленого вивчення точних 
наук передбачалося продовження його освіти в Німеччині. 
ПротеЖовтнева революція порушила всі плани і змінила хід 
подій і, окрім цього, хлопчик упевнено заявив: «Моє покликання 
– балет».

У 1923 році він розпочав навчання в Одеському музично-
драматичному училищі, яке закінчив у 1927 році. Допитливість 
та жага до знань цього ж року привели його до Московського 
театрального технікуму. У Москві студентові жилося скрутно. 
Для випускного екзамену він створює образ п’яного матроса. 
За лаштунками юнак піднімався на двометрову драбину і коли 
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починала звучати музика, падав на сцену. Зал аплодував, сміявся і 
плакав. Унікальний номер хотів купити для свого балету вчитель 
Вірського – Асаф Мессер. Але початківець не погодився на цю 
пропозицію, а почав виступати у нічному клубі, де отримував за 
свій виступ аж 25 рублів! На той час це були великі гроші.

У 1928 році навчання закінчено. ПавлоВірський – артист балету. 
У цей час він знайомиться з Миколою Болотовим – майбутнім 
співавтором багатьох його сценічних полотен. Наприкінці 1928 
року починає свою творчу кар’єру в якості артиста балету. А у 
1932 році стає балетмейстером Одеського театру опери та балету. 
З 1940 по 1953 рік працює в ансамблі пісні і танцю Київського 
військового округу і в Червонопрапорному ансамблі пісні і танцю 
Радянської Армії. Ансамбль став дуже популярним творчим 
колективом, а його балетмейстер здобув всесоюзне визнання. Але 
Вірського не полишала мрія повернутися в Україну. І коли у 1955 
році йомузапропонували очолити ансамбль народного танцю у 
Києві, він не вагаючись покинув Москву.

Створення власного стилю  
у неперевершених хореографічних шедеврах

В Києві у Павла Вірського, тоді вже 50-річного, начебто 
відкрилося друге дихання. Тут Павло Павлович почав пошук 
нових форм втілення своїх творчих задумів, тому що в нього вже 
давно зародилася думка поєднати такі, здавалося б, несумісні 
речі, як народний і академічний танці, прикрасивши це поєднання 
театральним дійством.

Робота  Вірського підняла на вищий ступінь розвиток 
народно-сценічного танцю (автор органічно поєднав елементи 
національного фольклору з класичним танцем).

Для більш професійної підготовки танцюристів при ансамблі 
булла відкрита хореографічна студія. Набір у студію проводив сам 
Вірський. Але далеко не всі випускники студії могли потрапити 
до ансамблю. Вірський вимагав від своїх артистів органічного 
поєднання граничної віртуозності, технічної досконалості з 
неповторною виконавською манерою українського народного 
танцю і розкриття при цьому людського характеру.
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Працювати з Павлом Павловичем було не легко. Під час 
репетиції він був дуже вимогливий, іноді навіть жорстокий. Це 
міг засвідчити кожен з артистів ансамблю. І водночас жоден з 
них не хотів шукати легшого шляху в житті. Велика вимогливість 
митця насамперед до самого себе і до кожного артиста,- таким 
було кредо балетмейстера. Годину, три, п’ять триває репетиція, 
а Павло Павлович невблаганно вимагає повторити. Ось він 
сам виходить на площадку. Великий майстер хореографічного 
мистецтва одним невловимим рухом, жестом, мімікою створює 
яскравий образ, який міцно вкарбовується в пам’ять. І всім стає 
зрозуміло чого вимагає від них балетмейстер.

Для коцертної програми ансамблю він створює цілі 
хореографічні поеми, а також невеликі характерні мініатюри. 
Всі танці, поставлені Вірським, поділяються на три групи: 
героїчні(«Запорожці», «Ми пам’ятаємо», «Гопак», «Миз 
України»); лірико-поетичні («Подоляночка», «Плескач», 
«Рукодільниці»); хореографічні мініатюри побутового і 
комедійного жанру («Повзунець», «Ляльки», «Ой під вишнею»). 
Павло Павлович старанно і сумлінно вивчав танцювальний 
фольклор, він розгорнув велику дослідницьку роботу по збиранню 
й обробці танців з усіх областей України.

Безпосередньо з народного побуту переймав ансамбль окремі 
танці, відповідно переробляючи їх для сценічноговиконання. Так, 
із села Кропивня Київського району ансамбль запозичив веселий 
танець «Шевчики». Цей старовинний цеховий танець, створений 
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багато століть тому, у вмілих руках зазвучав по-новому, створив 
опоетизований образ людини праці.

Наче барвисті нитки сплітаються у чудові узори, а насправ-
ді у плавному хороводі граціозно рухаються в мальовничому 
вбранніукраїнські дівчата. Це- танець «Рукодільниці», створений 
в селі Решетилівка Полтавської області. Балетмейстер збагатив 
танець вигадливими хореографічними узорами та основний 
малюнок танцю не тільки зберігся, але й став витонченішим і 
ніжнішим.

Коли у Павла Вірського зароджувалася ідея створення якоїсь 
нової хореографічної вистави, то перш ніж здійснити свій задум, 
він готувався дуже ретельно. Доказом цього є історія залучення 
до постановки хореографа народного танцю, знавця закарпат-
ського фольклору Клари Балог. Якось на черговому семінарі з 
хореографії, він упершее познайомився з нею. Його вразила її 
освіченість (знала шість іноземних мов; окрім хореографічної ще 
мала педагогічно-психологічну освіту), культура хореографічного 
виконання. Він запросив її для постановки у Київ, ось так і 
народився танець «Березнянка». Вірський дуже шанував Клару 
Балог і надіявся на подальшу плідну співпрацю. Клара розповіла 
йому про один цікавий звичай, який у давнину існував у словаків 
(хлопець повинен був прийти під вікно до коханої дівчини і зіграти 
їй на скрипці серенаду).У Павла Вірського одразу ж виникла ідея 
постановки словацького танцю, він згадав, що серед солістів є й 
скрипаль Віктор Литвиненко, котрий може виконати соло. Але 
цьому задуму не судилося збутися.

«Чумацькі радощі» – це цікава хореографічна картинка, 
в якій йдеться про бідних чумаків, що їздили у Крим по сіль, 
а за свою важку працю могли купити лише одну пару чобіт на 
чотирьох осіб. Але чумаки не сумують, вони весело жартують 
над своїм становищем і по черзі використовують цю пару чобіт, 
виконуючи при цьому віртуозні трюки. Для цієї хореографічної 
мініатюри було заготовлено три пари чобіт,  непомітно для 
глядачів танцюристи щоразу замінювали їх. Сам Вірський перед 
виступом завжди перевіряв чи ретельно підготовлений інвентар 
для танцю.
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Павло Павлович Вірський настільки глибоко знав природу 
народного танцю, що навіть в одному русі він міг побачити 
дивовижне розмаїття пластичних нюансів і граней. Його 
знаменитий танець «Повзунець» побудовано лише на одному 
партерному русі – повзунці. У кожного учасника танцю, а їх аж 
десять, є свій повзунок, зі своїм характером і своїм відтінком. У 
кожному варіанті повзунка читається людський характер, певний 
тип веселого і дотепного українського  парубка чи дядька, який 
бере участь у своєрідному змаганнізі спритності і винахідливості.

Людина і час – такою є провідна тема художника. Людське 
у будь-якому вияві: героїчному, ліричному, сатиричному. Кожна 
вистава Павла Вірського – це ланка невтомних пошуків, етапів у 
розвитку головної теми його творчості.

Збагачуючи і розвиваючи український народно-сценічний 
танець, Вірський робить його провідником великих ідей. 
Творчість майстра вчить людей розуміти прекрасне, виховувати 
тонкий смак, підноситися душевно у взаєминах між собою, 
глибоко любити свою Вітчизну.

Використані джерела
1. МистецтвоУкраїни: Біографічнийдовідник. — К., 1997.
2. Станішевський Ю. О. Павло Павлович Вірський. — К., 1962.
3. Шевченківськілауреати. 1962—2001: Енциклопедичний 
довідник. — К., 2001
4. http://www.virsky.com.ua/uk/
5. http://uk.wikipedia.org/Національний_заслужений_академіч-
ний_ансамбль_танцю_України_імені_Павла_Вірського.

http://www.virsky.com.ua/uk/


92

«Митець з іконою в душі»
до 200 – річчя від дня народження Михайла Вербицького

Композитор Михайло Вербицький – 
видатний прогресивний діяч української 
культури першої половини XIX ст. Це був 
період, коли викристалізовувалися засади 
української національної музичної школи, 
основоположником якої став великий класик 
вітчизняного мистецтва Микола Лисенко.

Родовід Михайла Вербицького 
пов’язаний із найзахіднішими українськими 
землями Надсяння. У зв’язку з етнічною 

чисткою у повоєнній Польщі, українську культуру тут повністю 
було знищено.

Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року в селі 
Явірнику-Руськім біля Перемишля у сім’ї місцевого священника.

У 10 років хлопець став сиротою і його подальшою долею 
опікувався родич по батькові, визначний церковний діяч та 
патріот України, засновник товариства «Просвіта» на Галичині, 
Перемишльський Владика Іван Снігурський. Він забрав Михайла 
на навчання до Перемишля у гімназію. На той час Перемишль був 
другим після Львова Центром духовного відродження Галичини.

До ґрунтовної музичної освіти Вербицького, його 
спілкуванням з високим мистецтвом долучилися відомі фахівці 
музики чеського походження. Серед них – диригенти і композитори 
Алоїз Нанке, Вінцентій Серсаві, Францішек Лоренц. Це вони 
розкрили Вербицькому таємниці західноєвропейської музики на 
основі творів Гайдна, Моцарта, Бетховена, а також української 
музики композиторів «золотої доби» – Максима Березовського та 
Дмитра Бортнянського.

Як результат – він блискуче опановує різні жанри 
композиторської творчості.

Значно пізніше, на схилі свого віку, згадуючи діяльність 
перемишльської школи, М. Вербицький дуже вірно оцінив її 
значення: «...школа стала консерваторією в мініатюрі, а хор 
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дорівнював добрій опері, і здавалося, що в Європі, крім трьох 
відомих категорій музики: німецької, італійської та французької, 
існує ще четверта категорія – українська».

Так у сприятливій музичній атмосфері, в оточенні людей, 
відданих рідній культурі, минула рання молодість Михайла 
Вербицького, окриливши його мріями про служіння мистецтву. 
Але в ті часи для юнака його середовища, що прагнув здобути 
освіту, була відкрита лише одна дорога – до богослов’я. Цей шлях 
обрав і Михайло. У 1833 р. він переїхав до Львова і вступив у 
духовну семінарію.

Вступивши у семінарію Михайло Вербицький, 
темпераментний і життєрадісний юнак, одразу приєднався до 
тих, хто боровся з її жорстокою дисципліною і бездушними 
правилами. Уже в перший рік свого перебування у Львові він був 
покараний строгим карцером за участь у бунті, влаштованому 
семінаристами на знак протесту проти поганого харчування.

Перебування Михайла Вербицького у Львівській духовній 
семінарії співпала з періодом радикальних і далеко не 
безконфліктних змін, пов’язаних з переходом її вихованців та 
викладачів на бік прихильників багатоголосся. Вербицький став 
на чолі ентузіастів хорового співу, котрі прагнули опанувати 
складні духовні композиції, зокрема величні святкові твори 
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Дмитра Бортнянського та активно протистояли намаганням 
консервативної клерикальної церковної верхівки, яка намагалася 
будь-що зберегти аскетичне одноголосся церковних наспівів та 
просте двоголосся (єрусалимку).

З молодих років Михайло Вербицький опинився в епіцентрі 
пошуків нового стилю, котрий повернув галицьку церковну 
музику в річище багатоголосся. 

Заняття музикою не перервалися: молодий семінарист 
керував хором навчального закладу, досконало опанував гру на 
гітарі, яка супроводжувала його протягом усього життя. Численні 
твори, перекладені або створені ним для гітари, здобули широку 
популярність у галицькому домашньому музикуванні. До нашого 
часу зберіглося створене ним «Поученіє Хітари», яке стало 
першим посібником в Україні. Рукопис зберігається в архівах 
Львівської консерваторії.

У 1850 році Вербицький закінчує Львівську духовну 
семінарію і висвячується на священика. 

Після виконання короткочасних обов’язків пароха у селах 
Завадів, Залужжя та Стрілки, він з 1856 року остаточно стає 
парохом Церкви с. Млини біля Яворова. Там Михайло Вербицький 
виконує свої священичі обов’язки до кінця життя. Сьогодні це 
територія Польщі.

Пастирські обов’язки у Млинах  Вербицький активно 
поєднував з композиторською діяльністю, адже музику і спів 
вважав молитвою, і, навпаки, молитву – музикою. Він наповнив 
церковний спів щирістю й ліричною теплотою, притаманними 
романтичному стилю XIX століття. 

Зокрема, значну увагу у своїй творчості приділяв церковно-
хоровій музиці, трансформуючи у цій царині традиції 
Великого Бортнянського. Характерні риси хорового стилю 
Вербицького як і для інших представників «перемишльської 
композиторської школи» –  це витримане 4-голосся, гомофон-
но-акордова фактура, введення в мелодико-ритмічну систему 
українських музичних етноелементів. До духовної музики, 
котра мала в Україні багатющі й міцні традиції та щонайширше 
застосування, він звертався впродовж усього свого життя. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Доступна, звернена до людської душі, спроможна піднести 
молитовний настрій, духовна музика Вербицького набула широкої 
популярності. Його твори співали у великих храмах і скромних 
сільських церквах. Безліч разів переписані від руки різними 
регентами, вони часто втрачали своє авторство і вважалися 
народними. І нині духовні композиції Михайла Вербицького 
можна почути як з концертної сцени, так і під час церковних 
богослужінь. Серед них знамените «Ангел вопіяше».

Хорові композиції Вербицького – це своєрідні мініатюри 
для чоловічого хору без супроводу, написані у формі дво- або 
тричастинної пісні. Фактура їх витримана в чисто гомофонно-
акордовому стилі, автор рідко коли відступав від компактного 
чотириголосся. 

За змістом хори Вербицького – це або патріотичні пісні, або 
невеликі пейзажні чи ліричні зарисовки.

Утім, вирішальне значення для становлення й розвитку 
Михайла Вербицького як композитора-професіонала, тісно 
пов’язаного з громадським життям. Він брав найактивнішу участь 
в організації перших українських аматорських театральних вистав 
у Перемишлі, а пізніше – постійна співпрацював з Народним 
театром товариства «Руська Бесіда».

Ця подія зумовила новий поворот у творчій долі М. 
Вербицького. Театр був організований на соліднішому 
професійному рівні, а проблема репертуару стояла для нього дуже 
гостро. Керівництво театру спочатку звернулося до галицьких 
письменників та композиторів з проханням передати свої твори 
в розпорядження театру. Вербицький першим відгукнувся на цей 
заклик, надіславши свої побутові оперети і водевілі.

Проте найбільше посприяла фаховому зростанню 
Вербицького його різнобічна композиторська практика. Причому 
у творчості своїй він керувався передусім – потребами тогочасного 
культурного життя, на які чуйно реагував.

Дослідники вважають, що найбільшу популярність 
Вербицькому як композиторові принесла світська музика.

Увертюри Вербицького за формою нескладні. Незважаючи 
на це, композитор зумів влити в них стільки душевної теплоти, 
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почуття, виявити таку творчу винахідливість, що його «симфонії» 
можна сміливо зарахувати до кращих здобутків українського 
дожовтневого мистецтва. Їх музика захоплює своєю виразністю 
і мелодійністю. Логіка й прозорість тем, стислість конструкції 
свідчать про розвинене архітектонічне чуття композитора. Але 
найяскравішою і найпривабливішою рисою увертюр є їх яскраво 
виражений національний колорит. Денис Січинський, редактор-
видавець однієї із «симфоній» Вербицького, вважав можливим 
називати ці твори рапсодіями на народні теми. Саме увертюри – 
чи не найцінніша частина спадщини Вербицького. Завдяки своїм 
яскравим музичним образам і професіональній майстерності 
музичного письма вони могли б і зараз бути окрасою програм 
наших концертних колективів, давати глядачам високу естетичну 
насолоду. Увертюри Вербицького були першими і єдиними 
впродовж усього XIX ст. спробами створити в Західній Україні 
національну симфонічну музику на професіональній основі.

У музиці Вербицького є якась моцартівська сонячність, 
світлість, гідний подиву оптимізм і радість світосприймання.

Михайло Вербицький був неабияким знавцем фольклору. В 
його творах дивує і захоплює багатство коломийкових мелодій, 
які кожного разу з’являються у новому вигляді, у нових варіантах, 
не втрачаючи разом з тим своїх специфічних рис, оригінальності 
й привабливості.

Цей твір виконується у нас до сьогодні у пізнішій обробці 
Миколи Лисенка.

Твори Вербицького тривалий час – приблизно до Другої 
світової війни – становили основу репертуару західноукраїнських 
виконавських колективів. Важко назвати будь-який концерт чи 
святковий вечір того періоду, на якому б не звучала його музика. 
Композиції Вербицького міцно увійшли у практику домашнього 
музикування, витіснивши звідтіль низькопробні зразки 
зарубіжного бюргерського мистецтва. На його творчих традиціях 
виховувалося ціле покоління західноукраїнських музикантів, які 
з великою пошаною і любов’ю ставились до корифея рідного 
музичного мистецтва.

Хочу на хвилину перенестися у наш час. 
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У липні 2013 року у Варшаві відбувався міжнародний 
екуменічний проект обміну молоді (до 25 років) в галузі духовної 
культури під назвою «One Voice». Головною темою був діалог між 
релігіями. В рамках проекту  впродовж одинадцяти днів молодь, 
яка любить духовний спів, представники 3-х країн, культур і 
релігій, брали участь в музично-вокальних тренінгах, вивчали 
твори, які репрезентували їх країну та конфесію. На завершення 
підготували спільний екуменічний репертуар на фінальний 
концерт. Потрібно було навчити інші колективи один духовний 
твір рідною мовою за одну спільну репетицію. Ми зупинили 
свій вибір на творі М. Вербицького «Хваліте Господа з небес!» з 
багатьох міркувань:

1. Прізвище автора запам’ятається як особи , що написала 
Державний Гімн України.

2. Мінімум тексту.
3. Має яскраво виражену галицьку хорову мелодику.
4. Надається для співу будь яким складом.
Концерт відбувся на відкритій сцені в Амфітеатрі театру 

„Stara Prochownia”  Столичного Центру Культурної Освіти у 
Варшаві.

Дослідники вважають, що саме Михайло Вербицький 
першим розпочав музичну оправу творів Тараса Шевченка. 
Відразу після смерті Кобзаря його твори розповсюджувались 
у Галичині в тисячах переписів. У травні 1864 року на сцені 
Львівського театру «при битком набитій салі, к необикновенному 
восторгу всіх присутствовавших зрітелей» відбулась прем’єра 
п’єси Тараса Шевченка «Назар Стодоля», музику до якої написав 
Михайло Вербицький.

Однією із перших музичних ін терпретацій поезії «Кобзаря» 
в Західній Україні та визначним досягненням Вербицького є 
масштабний твір кантатного типу «Завіщанє» («Заповіт») на 
вірші Тараса Шевченка (1868 р.) для подвійного хору (мішаного 
й чоловічого), соліс та (бас) і симфонічного оркестру. 

Окремо хочеться зупинитися на історії створення 
національного Гімну України. Адже у пісні, як у людини, є своя 
доля.
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Початок 60-х років ХІХ століття характеризується 
пожвавленням духовного життя в Галичині, зокрема українські 
студенти та гімназисти виявляли свій патріотизм такими 
атрибутами, як: червоні гарасівки, вишивані сорочки, козацькі 
шапки…, а от бойової патріотичної пісні не було. В Центральній 
і Східній Україні значення гімну мав «Заповіт» Т.Шевченка, в 
Західній Україні при всяких національних маніфестаціях співали 
дві пісні що користувалися популярністю. Це були складена 
Юрієм Добриловським (1760–1825р. р.) пісня «Дай Боже, в 
добрий час» і вірш Івана Гушалевича (1825–1903 р. р.) «Мир вам 
браття, всім приносим», пізніше – «Не пора» Івана Франка.

Гімн «Руської ради» з 1848 року «Мир вам, браття, всім 
приносим» не мав того революційного пафосу, якого так прагнула 
молодь. 

І ось у львівському журналі «Мета» № 4, 1863 рік, появився 
патріотичний вірш поета з Борисполя, що поблизу Києва — Павла 
Чубинського — «Ще не вмерла Україна». Зіставлення тексту, 
опублікованого в «Меті», з рукописом М. Вербицького, засвідчує, 
що вони тотожні.

Свого часу цей вірш поклав на музику друг і однодумець 
Павла Чубинського Микола Лисенко. У цій музичній версії пісня 
набула певного поширення на Наддніпрянщині і час від часу 
звучала до початку XX ст.

У дусі козацьких похідних пісень, на хвилі революційного 
піднесення, 1905 року створив музику до слів П. Чубинського і 
сподвижник М. Лисенка, відомий композитор, діяч українського 
національно-визвольного руху Кирило Стеценко. У цьому 
варіанті пісню було надруковано в розкладці на чоловічий хор у 
супроводі фортепіано в 1917 році.

Однак найпотужніше і остаточно віщі слова «Ще не вмерла 
Україна» були окрилені музикою Михайла Вербицького – 
скромного священика з невеликого та вбогого підкарпатського 
села і водночас обдарованого небуденним талантом митця. Саме 
в такому співавторстві Гімн і утвердився у свідомості всього 
українського народу.
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Цей вірш припав М. Вербицькому до вподоби як своїм 
високопатріотичним змістом, так і легкістю форми. Спочатку 
М. Вербицький представив цю пісню як солоспів і сам виконав її 
на сходинах гімназійної «Громади» в Перемишлі. А щоб усі члени 
«Громади» могли цю патріотичну пісню бадьоро співати, то він 
зробив з неї хорову композицію. Урочисто виконали цей хоровий 
твір уперше в Перемишлі в день празника Св. Івана Хрестителя – 
1-го липня 1864 року. На концерті був присутній старенький 
уже єпископ Тома Полянський. З глибокою побожністю він 
поблагословив і композитора, і його твір – поблагословив у 
Княжгороді  над Сяном. 

Це була знаменна подія. Ця патріотична пісня немов веселка 
поєднала наддніпрянців із галичанами. Пантелеймон Куліш у 
листі до редактора Львівської газети «Слово» писав: «Заспіває 
наш брат за Дунаєм або під Полтавою, а зі Львові і в Бескидах 
голос лунає. Застогне Галицька Русь під Карпатами, а понад 
Дніпром у людей серце болить». 

Складаючи музику до вірша, Вербицький не знав справжнього 
тексту і гадав, що ці рядки належать Тарасу Шевченку.

Вже пізніше з’ясувалося, що написав їх невтомний 
дослідник, український етнограф Павло Чубинський. Та вірш є 
Шевченківським за духом і написаний, безперечно, під могутнім 
впливом творів Кобзаря.

Вірш «Ще не вмерла Україна» припав до душі своїм 
патріотичним змістом та легкістю форми. Він додав до тексту 
деякі власні фрази. Так з’явилися славнозвісні рядки: «Станем, 
браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, в ріднім краї панувати 
не дамо нікому».

Коли пісня дійшла до Наддніпрянщини, то автора слів Павла 
Чубинського «за вредноє вліяніє на уми простолюдінов» було 
вислано до Архангельської губернії під нагляд поліції.

Перше виконання пісні (не гімну), відбулося в рамках 
музичної вистави, яка називалася «Запорожці», і звучала в дещо 
зміненому вигляді «Ще не згибло Запорожжя». 

У Львові пісню «Ще не вмерла Україна» вперше у хоровому 
опрацюванні виконали на концерті, присвяченому відкриттю 
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українського театру в новозбудованому «Народному домі». 
Надруковано текст цієї пісні з нотами вперше у Львові в 1885 
році у збірнику пісень під назвою «Кобзар», тобто 15 років після 
смерті композитора.

До створення Гімну українці Галичини називали себе 
русинами і, власне, з творчістю Кобзаря та патріотичною поезією 
Павла Чубинського, із музичним переосмисленням сили слова 
Михайлом Вербицьким та Миколою Лисенком «галицькі русини» 
стали іменувати себе українцями Галичини.

Минали роки, пісня «Ще не вмерла Україна» розправляла свої 
крила, спочатку над Дніпром, а потім над Дністром. Особливо 
широко вживали цей Гімн через те, що його авторами були 
наддніпрянець та галичанин.

Це символічно підкреслювало соборність українських 
земель.

І з того часу цей твір набуває щораз більшої популярності, 
спочатку як символ боротьби за свободу, у 1918 році – це 
національний Гімн Української народної Республіки,  а згодом у 
1939 року затверджений Сеймом як Гімн Карпатської України,  де 
і був виконаний.

Кожна нація, особливо якщо вона сформувала державну 
спільноту, має чіткі ознаки своєї ідентичності та самовизначення.

Саме гімн як пісенний символ є найяскравішим виразом 
ідентичності національної спільноти людей. І чим більше є 
згуртованим та сконсолідованим є народ в боротьбі за своє 
існування, тим більше дорожить він цією ознакою.

Як урочиста пісня чи просто оркестрова мелодія, вона 
вибухає хвилею піднесення у найважливіші моменти духовного 
життя нації.

З цією піснею на устах йшли у бій українські січові стрільці, 
ставали на розстріл героїчні повстанці Базару, стояли на смерть 
вояки карпатської України. Її співали, підриваючи себе гранатами, 
осаджені енкаведистами, воїни Української повстанської Армії. 
Вона лунала  у таборах ГУЛАГУ під час норильського повстання, 
а з 1991 року стала Державним гімном України.
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Михайло Вербицький до останніх днів вірою і правдою 
служив двом великим силам нашого духовного життя – молитві 
і пісні.

Помер 7 грудня 1870 року у віці 55 років після важкої 
хвороби.  Поховали отця Вербицького біля церкви у селі Млини, 
а на могилі поставили дубовий хрест.

Доля його могили повністю відображає історію українства у 
20 столітті.

Більшовицька імперія свавільно ділила захоплені землі, 
встановлюючи нові кордони, примусово виселяючи мешканців, 
проводячи етнічні чистки. Разом з землями Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, село Млини опинилося 
поза межами України і стежка до могили Вербицького заросла 
бур’янами.

Лише до 70-ти річчя Національного Гімну заходами 
львівського товариства «Боян» тут було встановлено пам’ятник,  
який у своїй верхній частині по боках нагадував два нерозквітлі 
бутони, що символізують, мабуть, не до кінця розквітлий талант 
композитора. На цементній оправі пам’ятника вибито прізвище 
і роки життя Михайла Вербицького і напис: «Авторові Гімну 
України».

12 квітня 2005 року за участю Президента України Віктора 
Ющенка посвячено пантеон над могилою о. Вербицького в 
с. Млини (Польща)

До відзначення 200-річчя з дня народження о. Михайла 
Вербицького львівська громадськість за свої кошти вирішила 
спорудити цьому видатному релігійному та культурному діячеві 
пам’ятник. 

У результаті відкритого конкурсу незалежне журі визнало 
переможцем проект відомих львівських скульпторів Андрія 
та Володимира Сухорських. Виконавчий комітет Львівської 
міськради погодив місце розташування пам’ятника у сквері на 
розі вулиць С. Бандери, М. Вербицького та Генерала Чупринки. 

І на завершення. 
25 серпня 2013 року ЮНЕСКО оголошено конкурс на кращий 

Гімн світу. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
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До рейтингу увійшли національні гімни 193 країн. До уваги 
бралися 4 показники і у двох із них, а саме – за милозвучність 
та гармонійне поєднання музичної і текстової частини, –  
український Гімн отримав найвищий бал.

Високий бал був також за оригінальність музичного рішення 
та цілісність твору. 

Україна виявилась єдиною європейською країною в першій 
п’ятірці переможців. А загалом, до першої десятки найкращих 
національних гімнів увійшли: Японія – 10 місце, Франція – 9 
місце, Іспанія – 8 місце, Великобританія – 7 місце, Канада – 6 
місце, США – 5 місце, Австралія – 4 місце, Південна Африка – 3 
місце, Нова Зеландія – 2-місце, Україна – 1 місце.

Український Гімн –  найкращий у світі.
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