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Оксана МЕЛЬНИЧУК 
 

ДУХОВНА МУЗИКА В КОНТЕКСТІ РЕПЕРТУАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ МОЛОДІЖНОГО ХОРУ 

 
Художньо повноцінний репертуар — основа існування колективу, 

а водночас — і дзеркало його діяльності, адже зацікавлює і розвиває 
учасників, створює інтерес слухача до роботи хору. Проблема вибору 
репертуару є головною в естетичній сфері виконавського мистецтва. 
Пошук музичного матеріалу — це творчий процес, що органічно 
входить у повсякденну діяльність керівника хору і потребує від нього 
багатьох знань та умінь. Мистецтво добирати репертуар виробляється 
упродовж років унаслідок довгої, цілеспрямованої, постійної роботи 
і самовдосконалення. Від вмілого добору творів залежить зростання 
майстерності колективу, перспективи його розвитку, його творчий 
«почерк». Репертуар має бути різноманітним за стилістикою, жанрами, 
ознайомлювати з хоровою музикою різних стилів, епох. 

Належне місце в репертуарі хору поряд із народною піснею, кла-
сикою, творами вітчизняних та зарубіжних композиторів має посідати 
духовна музика. Інтерес до неї виявляється у наш час не лише завдяки 
її красі — це живе джерело духовності, в якій приховані глибокі 
сакральні корені народу. Духовна музика є однією з форм пізнання 
світу, вічних моральних істин, совісті як внутрішнього закону, вона 
розкриває гармонію божественного всесвіту. Упродовж багатьох 
століть духовна музика була важливим чинником виховання молоді, 
яким і залишається у XXI ст. Нинішній стан суспільства не може не 
тривожити. Сучасний світ переживає духовно-моральну кризу, ризик 
духовного знеособлювання молоді й дітей, втрату моральних 
орієнтирів. Брак духовності, прогалини в естетичному вихованні 
дітей даються взнаки. Агресія, жорстокість у підлітковому се-
редовищі — наслідки байдужості суспільства до духовних проблем. 
Зростання науково-технічного прогресу створило в суспільстві 
ілюзію про перевагу матеріального над духовним, а постійний тиск 
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галасливої популярної музики, ЗМІ, кіно, ігор принижує красу віт-
чизняної й всесвітньої культури. Тому зростає інтерес до духовного 
музичного мистецтва, яке починає усвідомлюватися як невіддільна 
складова змісту освіти та виховання молоді. Церковний спів упро-
довж тисячоліття був улюбленим мистецтвом в Україні, тому в його 
мелодіях так повно розкрився художній геній українського народу. 
І саме поняття «музика» протягом декількох віків міцно асоціювалось 
із виконанням церковних молитов. Відповідно, пріоритетним у пи-
таннях духовно-морального виховання молоді, які постали перед 
суспільством, є звернення до традиційного для нас духовного хоро-
вого мистецтва, а також ознайомлення з його світовими аналогами. 

У радянський період історії ставлення науки до релігійних перед-
умов хорового співу було негативним. Разом із небувалим показовим 
розквітом і піднесенням народного хорового мистецтва відбувався 
повний занепад духовного. Усюди домінували антирелігійні настрої, 
а виконання духовної музики було практично заборонене. З репер-
туару хорових колективів вилучалися твори, визнані комуністичними 
ідеологами націоналістичними. Це була вагома частка української 
мистецької спадщини, що складалася з творів композиторів-священ-
ників — М. Вербицького, В. Матюка, О. Нижанківського, І. Лаврівсь-
кого, Й. Кишакевича, А. Гнатишина. У цьому контексті актуальним 
є нове бачення історії вітчизняного хорового мистецтва, основане на 
сучасному та правдивому сприйнятті минулих епох. Сьогодні відбу-
ваються події, пов’язані з релігійним відродженням нашої країни. По-
ряд із відновленням та спорудженням нових храмів відроджуються та 
розвиваються традиції церковного співу, що мають глибоко націона-
льний характер. Бажання зрозуміти духовне надбання народу та брати 
активну участь у його подальшому розвитку стає доступним дедалі 
ширшому колу зацікавлених, зокрема, що стратегічно важливо, мо-
лоді. Засновуються нові численні дитячі та молодіжні хорові колекти-
ви при церквах, які активно долучаються до сакрального життя, вод-
ночас закладаючи духовно-моральний фундамент становлення сучас-
ного покоління. Репертуар хорів збагачується кращими зразками ста-
родавньої і сучасної духовної музики, сприяючи піднесенню мора-
льності нації та підтримуючи культурну тяглість традицій.  

Виконання творів релігійного змісту не потребує сьогодні обо-
в’язкового врахування належності учасника хору до певної конфесії 
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і не обмежується лише суто сакральним підходом до формування релі-
гійної свідомості молоді. Духовне мистецтво виводить особистість на 
усвідомлення гуманістичних цінностей, на усвідомлення себе та інших 
як індивідів, співвіднесених із духовним світом моральної доверше-
ності. Духовна музика сприяє певному відособленню слухача від 
оточення, перенесення його на духовний, внутрішній план. Вона спо-
нукає людину до гармонії думок та почуттів, гармонії зі світом, на-
лаштовує на спокій та смирення. Музика стимулює уяву слухача, який 
у процесі її сприйняття намагається втілити звучання у певну змістову 
форму, що може викликати той чи інший стан душі, спонукати людину 
до добрих вчинків. Вона вибудовує людину, очищає її душу, оздо-
ровлює її мораль, формує її духовну плоть  

До репертуару сучасного молодіжного хору необхідно долучати 
кращі зразки сакральної музики, як безпосередньо літургійні, так і ду-
ховно-концертні. Слушним є вивчення творів вітчизняних компози-
торів, різних за змістом, образом, фактурним і гармонійним мислен-
ням тощо. Це твори композиторів М. Лисенка, О. Кошиця, К. Стецен-
ка, М. Леонтовича, М. Вербицького та інших. Окрасою концерту та 
свідченням певного виконавського рівня колективу є наявність у ре-
пертуарі творів видатних українських композиторів Д. Бортнянсько-
го, М. Березовського, А. Веделя. Глибина, проникливість вітчизняної 
музичної культури надихають виконавців і слухачів на піднесені по-
чуття та шляхетні думки. Окрім цього, духовні твори сприяють фор-
муванню правильного вокального звукоутворення та відпрацюванню 
доброго звуковедення. 

 З огляду на виховну та навчальну спрямованість, духовний ре-
пертуар дівочого хору «Ліра» Львівського національного університету 
імені І. Франка надзвичайно різноманітний і містить композиції різних 
стилів та напрямів. Улюбленим твором хористок протягом багатьох 
років є “Cantate Domino” німецького композитора XVII ст. Дітріха 
Бухстехуде. Особливо запам’яталася та сподобалася учасницям 
колективу кантата “Stabat Mater” італійського композитора XVIII ст. 
Джованні Баттіста Перголезі, яку за 20 років творчої біографії хору 
двічі вивчали різні покоління співачок та успішно презентували твір 
і хорову майстерність виконавиць на поважних концертних сценах. 
«Алилуя» Л. Коена та “Sit down, servant” в обробці Б. Шоу — твори, 
що продовжують ознайомлення лірниць із зарубіжною класичною 
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та сучасною світовою хоровою літературою. Але провідною у доборі 
духовного репертуару «Ліри», як і, зрештою, кожного українського хо-
рового колективу, є українська хорова спадщина. Частини Божествен-
ної літургії — «Отче наш» М. Леонтовича, М. Вербицького, «Хваліте 
Господа з небес» М. Вербицького, «Алилуя» М. Дилецького та 
В. Серсавія, «Слава Отцю… Єдинородний Сину» Д. Бортнянського, 
«Достойно є» Б. Фільц, ірмос канону Пасхи «Ангел вопіяше» І. Мака-
рова ознайомлюють хористок та слухачів із високохудожнім музичним 
матеріалом найголовнішого християнського Богослужіння. Святий 
Йоан Золотоустий писав: «Ніщо так не підносить душу, ніщо так не ок-
рилює її і не звільняє від тілесних оков, як музика». Особлива молитов-
на атмосфера панує під час виконання творів «Богородице Діво» 
Б. Фільц, Я. Барнича. У репертуарі «Ліри» багато репрезентований блок 
колядок та щедрівок — традиційних (народних) та авторських у 
класичних і сучасних обробках. Можливість спільного, колективного 
виконання відомої колядки з батьками, рідними, друзями, навіть із 
незнайомцями, згуртовує людей, а юнакам та дівчатам допомагає 
впевненіше вступати у доросле життя, завдяки сприйняттю себе час-
тинкою великого співучого народу.  

Пропаганді духовної хорової музики сприяє і концертно-виконав-
ська діяльність — важлива складова творчої роботи хорового колективу, 
яка активізує музично-естетичний та духовний розвиток як самих вико-
навців, так і слухацької аудиторії. Спів сакральних творів під час висту-
пів засвідчує колективну єдність у розумінні змісту та ідейності 
композиції, змушує замислитися слухача про вічне. Багато молодіжних 
колективів сьогодні має змогу брати участь у різноманітних  культурно-
мистецьких заходах — фестивалях, конкурсах, популяризуючи духовну 
сферу. Відомими та довготривалими на сьогодні є у Львові фестивалі, 
організовані з ініціативи релігійних громад, — різдвяний «Велика коля-
да» (храм Пресвятої Євхаристії) та пасхальний «Великодні дзвони» 
(храм Преображення ГНІХ), у яких активно беруть участь молодіжні та 
дитячі хори. Своїм співом вони популяризують духовність, національну 
культуру, водночас формуючи естетичний смак і патріотичні почуття 
молодого покоління. Набирають обертів фестивалі духовної музики, ор-
ганізовані районними та селищними культурними осередками. 

Отже, пізнання вітчизняного духовного репертуару дає змогу на-
самперед зберегти самобутність національної культури, уникнути 
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асиміляції в стихії сучасних процесів глобалізації, а завдяки викона-
нню світової сакральної музики — інтегруватися до міжнародної 
музичної спільноти. Грамотно, доречно підібрані диригентом духовні 
твори залишають у свідомості молодих співаків глибокий слід, закла-
дають еталони краси й високі морально-етичні критерії.  

 
 

Тетяна МОЛЧАНОВА 
 

ПРЕСТИЖ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА:  
ЯК ЗМІНИТИ СТАВЛЕННЯ ДО ЦЬОГО ФАХУ? 

 
Чи часто ви бачите у рецензії на концерти відомих солістів прі-

звище піаніста-концертмейстера (надалі — концертмейстер), який до-
клав чималих зусиль до зіркового виступу свого соліста? Сторінки нині 
популярного фейсбука, де виставляють свої записи артисти різних 
напрямів, також не багаті на прізвища концертмейстерів. Оцінка праці 
цього виконавця, який разом із солістом готується до участі у конкурсі, 
теж не залишається однаковою — соліст отримує звання лауреата, 
а концертмейстер — лише диплом (у кращому випадку), хоча і бере 
участь у заході від початку формування програми соліста. До того ж не 
секрет, що і нині у навчанні піаністів преференцію отримує саме сольне 
виконавство, що у певний спосіб деформує та штучно обмежує їхній 
фаховий потенціал, перешкоджаючи всебічному розвитку артиста як 
музиканта широкого профілю. Сумно, оскільки деякі викладачі ЗВО 
безапеляційно вважають фах соліста головним, а заняття у концертмей-
стерському класі не настільки важливими. Цікаво, як вони уявляють 
своїх вихованців, які, поповнивши штат концертмейстерів у музичних 
школах, училищах/коледжах, залишаться працювати у навчальних зак-
ладах, підуть на роботу у хор чи філармонію, у театр опери та балету — 
без знання специфіки роботи концертмейстера за різними напрямами? 

 На хвильку уявімо, що одного не надто доброго дня звільняться 
з роботи всі концертмейстери. Зупиниться педагогічний процес у му-
зичних навчальних закладах усіх рівнів, перестануть функціонувати 
театри опери та балету, філармонії й інші концертні організації. І, може, 
тоді чиновники від культури, деякі солісти та керівники усвідомлять 
важливість і недооціненість ролі концертмейстера у спільному 


