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художньо-мистецьку цінність і є вагомим внеском у вшанування 
світлої пам’яті співака, якого композитор знав особисто. 

Отже, висвітлення композиторського вокального письма 
Б.-Ю. Янівського (на прикладі вокального твору «Пісня Назарія» на 
вірші П. Лехновського) надає змогу для поглибленого вивчення 
вокальної спадщини композитора, запорукою якого слугують ар-
хівні матеріали.  

У підсумку зазначимо, що творча спадщина митців Б.-Ю. Янівсь-
кого і Н. Яремчука спрямована до спільної мети — зацікавленості ук-
раїнською піснею, національними традиціями та їхнього збереження 
і героїчного прагнення до розвитку культурних надбань в Україні. 

 
1.  Голубінка Х. Постать Богдана-Юрія Янівського у світлі періо-

дичних видань. Українська музика : наук. часопис. Ч. 4 (26). Львів, 
2017. С. 71−79. URL: https://ukrmus.files.wordpress.com/2018/06/2017-
4-n26-10.pdf (дата звернення: 31.05.2021). 

2.  Козлов В. Крокувати в ногу з життям: yкраїнські композито-
ри — лауреати комсомольських премій. Київ, 1982. С. 150−154. 

3.  Маслій М. Золотий вік української естради (1960 − 1980-ті ро-
ки) : [у 3 кн.]. Чернівці : Букрек, 2016. (Зі скарбівні Еспресо). Кн. 2. 
416 с. 

4.  Пам’яті Назарія Яремчука [Електронний ресурс]. URL: https: //-
www.roduna.org/category/pamyati-nazariya (дата звернення: 30. 05. 2021). 

5.  Поезія Павла Лехновського. [Електронний ресурс]. URL: htt-
ps://lekhnovskypoetry.wordpress.com/about/ (дата звернення: 31. 05. 2021). 

 
 
 

Мар’яна ФЕРЕНДОВИЧ 
 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛАНА ЗУНИ В МУЗИЧНОМУ 
ЖИТТІ ЛЬВОВА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У культурно-музичному просторі Чехословаччини, Югославії, 

Польщі першої третини XX століття помітно виокремлюється по-
стать чеського скрипаля-віртуоза, диригента, педагога, композито-
ра, музично-громадського діяча Мілана Зуни (Milan Zuna; 1881–
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1960). Серед визначних досягнень митця — заснування професійної 
оперної трупи Національного театру Словаччини (Slovenské národné 
divadlo), організація оперного колективу в театрі міста Ліберця 
(Чехія; від 1957 р. — Divadlo Františka Xavera Šaldy), співучасть 
у започаткуванні Познанської консерваторії (сьогодні Akademia Mu-
zyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego), сприяння розвитку чесько-
польських та чесько-південнослов’янських музичних відносин, 
здійснення перекладів оперних лібрето чеською (Джакомо Пуччині, 
Джузеппе Верді, Отто Ніколаї, Жуля Массне), словацькою («Галь-
ка» Станіслава Монюшка) та польською мовами («Русалка», «Чорт 
і Кача» Антоніна Дворжака). 

Численними здобутками сповнена творча й педагогічна діяль-
ність маестро. Він здобув ґрунтовну музичну освіту в Празькій кон-
серваторії (клас скрипки у Яна Мажака, композиції — Карела Кнітла 
і Карела Штекера), згодом поглиблював знання на вищому курсі 
в Отакара Шевчика. Свою диригентську практику розпочав ще в 17-
річному віці як хормейстер у Празі. Варто підкреслити, що М. Зуна не 
отримав диплома диригента. Відповідно до інформації з інтернет-
архіву Національного театру в Празі, можемо стверджувати, що мо-
лодий музикант вивчав диригування приватно, був вихованцем відо-
мого чеського диригента і до того ж знакової постаті в історії музич-
ної культури Львова Людвіка Вітезслава Челянського [6]. 

У 1903 р. М. Зуна отримав посаду концертмейстера оркестру 
Львівської філармонії, зокрема під час його турне Росією. Надалі 
концертував як скрипаль і диригент у різних чеських містах, після 
чого став концертмейстером і другим диригентом Чеської філармо-
нії у Празі. У 1906 р. виступав як диригент-гастролер симфонічних 
концертів у Варшаві, за рік отримав посаду диригента опери 
в Міському театрі в Празі, а за два роки — в Королівському народ-
ному театрі в Загребі [18]. 

Період 1915–1919, 1923–1925, 1930–1932 років пов’язаний із 
працею М. Зуни у різноманітних музичних інституціях Львова. 
Аналізуючи темпоритм його професійної діяльності, доходимо вис-
новку, що зв’язок з осередками музичного життя міста був доволі 
тривалим і тісним. У міжчассі, коли він не працював у Львові, обіймав 
посаду другого диригента опери в Познанському театрі (1919–1920) 
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та керував організованими оперними спектаклями у Словацькому 
театрі в Братиславі (1920–1923) [3].  

Його творча практика в другій половині 20-х – на початку 50-х років 
окреслювалася музичним керуванням і диригуванням у театрах Ка-
товиці, національних театрах Праги та Братислави. 

Привертає увагу також жвава педагогічна діяльність М. Зуни, яку 
він провадив у музично-освітніх закладах Польщі. Зокрема, викладав 
гру на скрипці у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка 
у Львові (нині — Львівська національна музична академія 
ім. М. Лисенка), а також диригування (як факультатив) у консервато-
ріях Познані та Катовиці (сьогодні — Akademia Muzyczna im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach) [4, с. 344]. 

Роки діяльності у Львові є «золотим перетином» його життє-
творчості, періодом досягнення мистецької зрілості. У багатофунк-
ційному музичному просторі він зреалізувався в різних напрямах му-
зично-виконавського мистецтва.   

Диригентська праця М. Зуни у Міському (Великому) театрі при-
пала на складний для Львівської опери час — адаптацію до умов 
воєнного стану, а відтак післявоєнної реабілітації. Та все ж, незва-
жаючи на несприятливі для розвитку музичного виконавства обста-
вини, він підніс музичні колективи театру до високого мистецького 
рівня. Красномовним свідченням цього є стаття Юліуша Вольфшона 
із відгуком Францішека Нойгаузера про постановку опери «Гоп-
ляна» Владислава Желенського: «Охарактеризувати “Гопляну” 
можна в кількох словах: її успіх цілковито спирається на інтелігент-
ні зусилля і ретельну працю. Нарешті доходимо до музичного 
порядку і художньої достовірності. Звучання хорів і оркестру, їх ін-
тонаційна та ритмічна певність змінилися до невпізнання. Разюча до 
цього часу нестача в оркестрі поволі виповнюється, а його діяльність 
сягає правдивого мистецького рівня. Це велика заслуга капельмейс-
тера М. Зуни, талант, енергія й досвід якого створили можливе чудо» 
[16]. Автор також доповнив публікацію фрагментами рецензії 
Генрика Збежовського, який на сторінках “Gazety wieczornej” 
зауважив, що коли б композитор зазначеної опери був на презента-
ції, то мав би багато причин для радості, оскільки пієтизм її вико-
нання був гідний діапазону мистецького твору. 
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Під орудою М. Зуни були вшановані й інші вистави. Серед них 
«Кармен» Жоржа Бізе, «Продана наречена» Бедржиха Сметани, 
прем’єрні «Євангеліст» Вільгельма Кінцля (1916), «Лакме» Лео Де-
ліба (1917), маловідома «Дзанетто» П’єтро Масканьї (1918). У пе-
реліку також чимало оперет, виконанням яких диригував навперемін 
з оперою здебільшого у «воєнних сезонах» [15, с. 260]. Це були 
«Циганський барон» Йоганна Штрауса, «Штейґер» Карла Целлера, 
«Княгиня чардашу» Імре Кальмана, «Таємниця Сюзанни» Ерма-
на Вольфа-Феррарі. 

Музичні критики зазначали, що за керування М. Зуни опера або 
ж оперета отримувала друге життя на сцені театру [10, с. 5]. Про 
нього згадували як про широку слов’янську, повну артистизму 
душу, митця, що сповідує невтомну працю і сумлінність [16]. Під-
креслювали його темпераментність, виконання, згідно із задумом 
композитора, вміння пластично передати думки автора, коли за не-
стачі програмки слухачі розуміють зміст і значення виконуваного 
твору [8; 14].  

Поза особливим відчуттям музики своїх земляків маестро при-
писують ще й популяризацію творчості Ріхарда Вагнера у Львові: 
під час другої каденції на посаді диригента опери виконував музичні 
драми «Валькірія» і «Золото Рейну» [11; 17]. 

Поза увагою науковців залишився виступ М. Зуни як диригента 
симфонічного оркестру Польської спілки музикантів (ПСМ) у квітні 
1924 р. Зауважимо, що цей колектив, незважаючи на короткотривалу 
діяльність (1921–1924), відіграв важливу роль у розвитку 
оркестрового виконавства Львова. Зокрема, сприяв відродженню 
філармонійного оркестру на деякий час у двадцятих і на більш три-
валий — у тридцятих роках, заповнював прогалину, яка виникла 
внаслідок нестачі симфонічних виконань у місті [5, с. 116]. 

Диригент запропонував львів’янам концертну програму, до якої 
увійшли «Литовська рапсодія» Мечислава Карловича, давно не ви-
конувана у Львові «Італійська серенада» для струнного оркестру 
Е. Вольфа-Феррарі, симфонія «Сільське весілля» Карла Ґольдмарка 
і вступ до опери «Нюрнберзькі мейстерзінґери» Р. Вагнера [13].  
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Маловідомою сторінкою в історії хорового руху краю залишає-
ться хормейстерська практика М. Зуни, яку він здійснював в автори-
тетних співочих товариствах «Ехо-Матір» (1918–1919) і «Лютня-Ма-
тір» (1930–1932).  

Зазначені періоди діяльності колективів майже не фіксувала 
львівська преса, та їх практично не згадують у літературі. Окремі по-
відомлення дають змогу встановити, що диригент продовжував ре-
пертуарні традиції товариств: виконання хорової акапельної музики 
польських композиторів. Під його орудою «Ехо» презентувало твори 
Станіслава Нев’ядомського, Фелікса Нововейського, Владисла-
ва Желенського, Генрика Обуховича, Пйотра Машинського [7].  

Важливу інформацію про виконавські можливості хору «Лют-
ня» за керування М. Зуни надає Альфред Пльон. У рецензії на кон-
церт, приурочений до 50-річчя товариства (1931), автор зазначав: 
«Артистичний керівник “Лютні” дир. Мілан Зуна не жалкував зу-
силь, щоб надати виконуваним творам якнайбільшої досконалості, 
а те, що його старання принесли бажаний результат, підтверджує-
ться досягненням повного успіху. Надзвичайно чиста інтонація, гар-
не і добре збалансоване звучання, взірцева і цілком виразна дикція, 
майстерне видобування різноманітних динамічних і ритмічних 
ефектів створювали основні переваги хору» [12]. На ювілейному 
концерті лунали ще не виконувані у Львові композиції Мечисла-
ва Солтиса, Болеслава Валлек-Валевського, Кароля Шимановського, 
Пйотра Перковського, Мечислава Міжеєвського, Кароля Проснака. 

Фрагментарно висвітлена і сфера педагогічної діяльності 
М. Зуни. На думку Роксоляни Закопець, він викладав гру на скрипці 
у ВМІ імені Миколи Лисенка, паралельно проводивши концертну 
сольну, камерну й диригентську практику [1, с. 104]. Властиво йому 
завдячуємо професійним і творчим становленням Ярослава Барнича. 
Як повідомляє Любомир Філоненко, молодий січовий стрілець і 
початківець-диригент театру «Української Бесіди» опанував 
диригування та гру на скрипці саме в М. Зуни [2, с. 21]. Варто 
зауважити, що до 1931 р. у ВМІ диригування навіть факультативно ще 
не вивчали. Очевидно, М. Зуна навчав Я. Барнича приватно. 

Показовим для осмислення рецепції діяльності маестро у Львові 
є відгук Ф. Нойгаузера щодо його виступу як скрипаля-соліста. 
Рецензент зазначав: «Хвалити переваги музично-інтелектуальної 
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гри було б тут зайвим, запорукою глибокого розуміння виконання є 
особистість п. Зуни — досконалого та поцінованого музиканта» [9].  

 
1. Закопець Р. Л. Вплив чеської педагогіки на становлення 
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Василь ЧУЧМАН 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АРАНЖУВАННЯ» 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Аранжування є невіддільною складовою повсякденної прак-
тичної діяльності, ознакою фахової компетентності та запорукою 
професійного успіху музиканта-педагога. Формулювання «музи-
кант-педагог» ми трактуємо у найширшому розумінні — від музич-
ного керівника дошкільної установи, вчителя закладу середньої 
та позашкільної освіти до викладача спеціалізованої середньої і ви-
щої школи, керівника аматорського і професійного творчого колек-
тиву (хору, ансамблю, оркестру тощо). Адже кожен керівник такої 
групи є водночас і педагогом. Він створює творчу атмосферу в ко-
лективі, забезпечує його професійне зростання за допомогою фор-
мування виконавської манери та відповідного репертуару. Тому 
належна фахова підготовка музиканта-педагога в цьому напрямі 
є дуже важливою. 

Слово «аранжування» запозичене від французького дієслова 
arranger (упорядковувати, улагоджувати) та похідного від нього 
іменника arrangement, який не тільки використовується як музичний 
термін «аранжування», а й має ще такі значення: 1) улаштування, 
розміщення; 2) комбінація; 3) угода (згода, домовленість, узго-
дженість, компроміс). Усі ці значення можуть слугувати ключовими 


