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Шановні друзі!
Сучасна людина переживає складні процеси творення суспільства нового типу. Хтось
називає це утворення “цифровою епохою”, хтось – “інформаційним суспільством”, проте
більшість сучасників сходяться в головному – відбуваються в чомусь незворотні процеси
переформатування спільноти людей, зміни правил комунікації і зміни понять самого
життєіснування. Пошук індивідуальності особистості у складних вимірах інформаційно
пересиченого існування став уже питанням нещодавнього, але вже минулого, суспільство
людей зазнає виклику стосовно втручання в життя штучноінтелектуального компоненту,
який вривається в усі сфери життєіснування й завдає свого часто малопомітного, проте дуже
серйозного впливу. Такий стан речей виводить поняття людського “я” на якісно інший
рівень,

рівень

самовираження

як

глобального

протиставлення.

Йдеться

не

про

психокомплекси перед невідомим майбутнім, чи маловідомим теперішнім, а про орієнтацію
у власній ідентифікації. Одним зі способів виходу із такої критичної ситуації є, безумовно,
культурно-мистецький вимір. Щоправда, дехто може і тут знайти “сліди машинного впливу”,
адже вже актуалізовано в інформаційному просторі спроби ШІ (штучного інтелекту)
створити власні, або завершити недописані людиною мистецькі твори.
Пропонуємо до Вашої уваги збірник студентських наукових праць, матеріалом до
створення якого послужили наукові доповіді одразу кількох наукових культурно-мистецьких
конференцій, що відбулися у 2019 році на факультеті культури і мистецтв Львівського
національного університету імені Івана Франка. Це зокрема: ХІІ студентська наукова
конференція “Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового
простору” (Львів, 20 травня 2019 р.); Третя міжнародна науково-практична студентська
конференція “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія”
(квітень 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів
та студентів “Хореографічна культура – мистецькі виміри” (17 квітня 2019 р.). У цьому
виданні вміщено лише ті доповіді, які рекомендували до друку організаційні комітети
відповідних студентських наукових форумів.
Збірник – наукові спроби студентів різних освітніх програм та різних курсів навчання,
проте науково-мистецький дискурс радше виграв від специфіки такого поєднання, оскільки
динаміка експлікації наукової ідеї стала значно вищою саме в умовах яскравої мозаїки як
способу ретрансляції ідей багатьох. Тож, маємо справу одразу з кількома типами наукових
досліджень, які справляють цікаве розмаїте враження: науково-навчальні спроби погляду на
творчість композитора Н. Нижанківського крізь музично-педагогічну призму вивчення його
творчості на конкретному прикладі окремого нотного альбому (студ. Софія Дмитришин);

спостереження за актуалізацією в сучасному медіа-просторі сучасного українського
музичного інструменту – бандури (студ. Христина Петринка); ескіз аналізу наукових
тенденцій щодо явищ маніпулювання свідомістю в умовах сучасного інформаційного
суспільства (студ. Данило Крохмальний); спроба нарису про авторитетного фахівця і
дослідника бібліотечної справи, книгознавця, бібліографа книжкових пам’яток, організатора
науково-навчальних процесів Ольгу Колосовську (студ. Анна Марак); схема становлення
урбаністики як науки про місто (студ. Марія Жолинська); кіномистецьке вираження
громадянської позиції сучасного відомого українського режисера Ахтема Сеітаблаєва (студ.
Катерина Копотілова); дефініція сучасних героїв у глобалізованому світі на прикладі
особливості літературного героя текстів Дж. Кемпбелла (студ. Юлія Пиж); елементи аналізу
концепцій радянської дошкільної та позашкільної освіти в контексті засобів розвитку
творчих здібностей дітей (студ. Ганна Підгорна); особливості формування елітарної та
масової культури, їх відображенні у фешн-індустрії України (студ. Олена Сєдова); спроба
проаналізувати режисерсько-сценографічну концепцію постановників на прикладі вистави
“Три товариші” Е.-М. Ремарка (студ. Денис Гугнин); погляд на особливості адміністративної
роботи у процесі організації гастролей іноземного аматорського театру в Україні (студ. Юлія
Рахно); риси біографічних монодрам як явища сучасного польського театру (студ. Katarzyna
Dobrowolska); польський альтернативний театр і театральне середовище Польщі на прикладі
аналізу явищ одного фестивалю (студ. Wiktoria Krzywonos); спроба сучасного погляду на
життєпис польської актриси Гелени Моджеєвської (студ. Agnieszka Leśniak); погляд на
Краківський Театр Фігур як незалежний театр форми (студ. Luna-Nikola Sawka); вплив
анімалістичного жанру на розвиток хореографічного мистецтва (студ. Сніжана Грекова);
особливості впливу усної народної словесності на розвиток танцювальної культури (студ.
Андрій Козло); аналіз міфологічної складової балетних вистав, створених у XVIII – на
початку ХІХ століття (студ. Юрій Кульчицький); риси впливу доби козацького бароко на
розвиток козацького танцювального мистецтва (студ. Марта Піддубняк); роль Руслана
Баранова у процесах становлення контактної імпровізації (студ. Юлія Скиба); особливості
танцювального фольклору арабських народів (студ. Марія Цяпута); особливості побудови
хореографічного тексту на прикладі танцювальної постановки за мотивами поеми
І. Котляревського “Енеїда” (студ. Ілля Яковлєв).
Різні за тематикою, за змістом і манерою аналізу та викладу, пропоновані матеріали
засвідчують велике бажання й цілеспрямоване прагнення студентів осягнути нові культурномистецькі наукові виміри. І це заслуговує на увагу.
Роман Крохмальний
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УДК 78.071.1(477)
НЕСТОР НИЖАНКІВСЬКИЙ. ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ДЛЯ МОЛОДІ
Софія ДМИТРИШИН
студентка 4 курсу факультету культури і мистецтв
спеціальності “Музичне мистецтво”
Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник – Наталія Федорівна ЮЗЮК,
старший викладач кафедри музичного мистецтва
Стисло висвітлено діяльність відомого галицького композитора Нестора Нижанківського,
яка ще вичерпно не досліджена і правдиво не оцінена через несприятливі історичні обставини.
Простежено внесок митця у розвиток музичного життя першої половини ХХ століття на Галичині,
зокрема заснування СУПроМу (1934) у Львові. Розглянуто діяльність композитора в галузі дитячої
музичної педагогіки, що є один із головних елементів всебічного національного виховання.
Ключові слова: Нестор Нижанківський, СУПроМ, “Фортепіанні твори для молоді”, “Гавот
ляльки”, Лариса Крушельницька, “Рубали ліс… (Спогади галичанки)”.
Постановка проблеми. Після багатьох років забуття сьогодні стали часи Відродження та
ґрунтовного дослідження у різних галузях української духовної культури, зокрема й у царині
фортепіанного

мистецтва.

Вагому

його

сторінку

становить

самобутня

особистість

Нижанківського Нестора Остаповича (1893–1940 рр.), одного з фундаторів галицької
фортепіанної школи першої половини ХХ століття. Життєвий шлях композитора припав на
складні історичні умови, що спричинило вимушену еміграцію, спочатку до Праги, а згодом до
Польщі. Твори Н. Нижанківського до кінця 90-х років ХХ століття майже не вводили до
репертуару піаністів та до навчальних програм, багато його рукописів композитора загубилося.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зараз майже щодня для нас відкриваються
нові імена визначних українських музикантів, педагогів та передових діячів у царині
становлення культурного життя української громади упродовж ХІХ–ХХ століть на Західній
Україні, зокрема у Львові, які були незаслужено забуті або навмисно замовчувані. Про реальну
картину музичного, культурного і суспільного буття тих часів можна докладно дізнатися зі

сторінок досліджень, збірок архівних статей, ретельно зібраних і надрукованих впродовж
останніх двох десятиліть: академіка Станіслава Людкевича [3], професорів Зиновії Штундер [8],
Стефанії Павлишин [5], Любові Кияновської [1], документів засідань СУПроМу [7] та ін. [6], які
сьогодні до певної міри заповнюють прогалини у нашій історичній національній пам’яті.
Формулювання цілей дослідження. Метою створення публікації є: на конкретному
прикладі нотного альбому “Фортепіанні твори для дітей” Н. Нижанківського висвітлити
педагогічний аспект мистецької та суспільної діяльності композитора, а також їх значення та
місце в історії розвитку музичної культури Галичини.
Виокремлення раніше не з’ясованих частин загальної проблеми. У 30-х роках
ХХ століття Н. Нижанківський, представник Віденської та Празької шкіл, займав у житті
суспільства активну професійну та громадянську позицію. Його діяльність (разом із
В. Барвінським та С. Людкевичем) як композитора та суспільного діяча великою мірою внесла
чималі якісні зрушення у розвиток професійного музичного мистецтва Галичини. Водночас вони
брали активну участь у створенні Спілки Українських Професійних Музик (СУПРОМ, Львів,
1934 рік), і саме Н. Нижанківського було обрано першим головою спілки [7, с. 62]. СУПРОМ
об’єднував українських музикантів, що здобули освіту в кращих вищих школах Європи. Ця
спілка мала на меті розвиток та утвердження національного мистецтва на високих професійних
засадах з орієнтацією на надбання західноєвропейської культури, але зі збереженням та
плеканням власної самобутності. Громадська робота вимагала від Н. Нижанківського
самозречення, забирала багато часу, певною мірою відволікала від композиторської діяльності,
однак митець все ж залишив нам низку оригінальних творів, які у часи воєнного лихоліття
вважалися загубленими. Відомо, що домінуючим у його творчості було фортепіано, у доробку
маестро для цього інструмента представлено такі твори: “Тріо”, “Мала сюїта”, Прелюдія та фуга
до-мінор, “Інтермецо”, Імпровізація на українську народну тему та Варіації на українську тему,
Коломийка фа-дієз мінор, Мала прелюдія, Інтермецо, Вальс, Марш фа-дієз мінор, сюїта “Листи
до неї”, а також цикл мініатюр “Фортепіанні твори для молоді” [4]. У другій половині
ХХ століття до справи упорядкування та популяризації творчого доробку митця долучилися
видатні представники українського музичного мистецтва, зокрема композитор, піаніст Василь
Барвінський, а також композитор, музикознавець Ігор Соневицький. Вони віднайшли та
упорядкували велику кількість розпорошених нотних автографів, копій, що зберігалися у
приватних колекціях по всьому світу, і які тепер у друкованому вигляді увійшли до
педагогічного та концертного репертуару сучасних піаністів.
Виклад

основного

матеріалу.

Високий

рівень

професіоналізму,

яскрава

індивідуальність творчої особистості, самобутність таланту, національна свідомість окреслили
провідні риси стилю композитора Н. Нижанківського: звернення до камерних жанрів,

використання фольклорного мелосу з акцентом на гуцульську автентику, використання
варіаційних, сюїтних та поліфонічних форм як правдивої традиції у національному музикуванні.
Розуміючи значення музичної освіти молоді для їх всебічного ґрунтовного національного
виховання, композитор присвятив цьому питанню окрему увагу. Тому у першому друкованому
числі, що вийшоло у новому видавництві СУПроМу, був саме його цикл “Фортепіянових творів
для молоді”* (з присвятою Ларисі Крушельницькій) [4]. Оригінальну обкладинку до п’єс у
модерновому стилі виповнив молодий талановитий художник Павло Ковжун.
Незвичайний альбом “Фортепіянові твори для молоді” композитор подарував своїм
рідним дітям та дітям найближчих своїх друзів. Кожна мініатюра, ніби музичний аналог
художнього портрета, яскраво презентує слухачам окрему дитину, особливості її характеру та
уподобання через образні асоціації. Так, “Марш горобчиків” присвячено Лідзі Нижанківській,
“Староукраїнська пісня” – Степанові Яросевичеві, “Коломийка” – Олегові Нижанківському,
“Івасько грає на чельо” – Іваськові Барвінському, “Гавот ляльки” – Ляріссі Крушельницькій.
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започатковує Союз Українських Професійних Музик своє видавництво. Мета цього першого
випуску є – не тільки дати нашій молоді дещо з рідної їй і приступної для неї фортепіанової
літератури, але й частинно виповнити в українському педагогічному репертуару ту прогалину,
яку в цій ділянці відчував у нас кожний іздавна й відчуває її досі” [4, с. 2].
Як відомо, саме через мистецтво можливо вперше долучити дитину до духовної
спадщини рідного народу, надто через сприйняття музики як виду мистецтва, в якому зміст
становлять людські емоції, настрої та почуття, закладається основний фундамент музичноестетичної особистості. Фортепіанні п’єси Н. Нижанківського приваблюють дітей виразними
сюжетними композиціями, їх невід’ємною рисою є наявність драматургічної концепції, яка
спонукає до асоціативного рішення у трактуванні виконавських проблем. У мініатюрах з
дитячого альбому також виявилося тонке розуміння композитором дитячої психології, що
створює додаткове джерело для уяви та фантазії юного виконавця, а також наближує його до
розуміння стилів різних епох. Водночас, перебуваючи у традиційному колі узагальнених
стильових ознак неоромантизму, композитор відтворив їх у яскраво вираженому національному
контексті. Показовими в цьому відношенні є “Гавот ляльки” та “Марш горобчиків”, у яких
виразно простежується інтонаційна, метро-ритмічна основа таких українських танців, як
козачок, козацький марш, жартівлива пісня. У п’єсах багато звукозображальності, тут
композитор дуже вдало застосовує прийоми ілюстративності та звуконаслідування, які близькі
дитячому сприйняттю і розумінню. Усі п’єси об’єднані однією світлою ліричною тематикою,
твори позначені яскравим національним колоритом та прозорістю музичної мови, з ясністю,
*
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логічністю і пропорційністю думки, чіткістю, строгістю форми і тональних співвідношень (C – e
– d – c – G).
На жаль, досить драматично склалися подальші долі цих дітей, як і долі їхніх родин. Але
для історії вони назавжди залишилися щасливими юними музикантами (наймолодшою була
чотирирічна Лариса Крушельницька, їй присвячено цілу збірку та п’єсу “Гавот ляльки”), котрі
наполегливо оволодівають складними засадами професійної майстерності, а композитор, з
великою повагою до їхньої нелегкої праці і до них самих, приготував їм такий чудовий дарунок.
Лариса Іванівна Крушельницька, яку батьки так назвали на честь Лесі Українки, стала
авторитетним науковцем, відомою особистістю, знаною в світі вченим-археологом; вона була
дійсним членом НТШ, членом суспільно-громадського клубу “Львівська бесіда”, Львівського
клубу ЮНЕСКО, від 1991 року довго працювала директором Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника НАН України; є автором книги “Рубали ліс… (Спогади галичанки)” [2].
Висновки. У чудовому дитячому циклі п’єс втілено задум композитора, котрий полягав
у створенні фортепіанного репертуару для молодих піаністів на українському національному
ґрунті, в якому знайшли б віддзеркалення почуття, настрої і фантазії дітей, а водночас
закладалися основи для розуміння ними музики у різноманітних її стильових, жанрових,
національних і образно-асоціативних засадах. Опанувавши ці твори, учень може зробити
значний крок уперед, як у технічному розвитку, так і у загальномузичному.
Зараз самобутня музика Нестора Нижанківського переживає свій Ренесанс. Фортепіанні
твори композитора все частіше звучать у концертах, на фестивалях. Також у Стрию, рідному
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Нижанківського. Отже, мистецьке надбання композитора все ширше займає своє місце у
репертуарі для фортепіано сучасних молодих виконавців.
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NESTOR NYZHANKYVSKY. PIANO WORKS FOR YOUNG PEOPLE

Sofia DMYTRYSHYN
The article highlights the activity of famous Galician composer Nestor Nyzhankivsky, which is
not explicitly investigated and truthfully appreciated so far due to unpleasant historical circumstances.
The contribution of the artist into the development of musical life of the first half of the twentieth
century in Galicia, particularly founding of SUProM (1934) in Lviv, is researched. The work of the
composer in the field of children’s Musical Pedagogy is considered, since it is defined as one of the
main elements of national education.
Keywords: Nestor Nyzhankyvsky, SUProM, “Piano musik for young people”, “Gavot of Dolls”,
Larysa Krushelnytska, “Rubaly lis… (“The forest was being cut”… (Memories of a Galician woman))”.

