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Історія украінської
культури.

Про~.д-lJ rван Мірчук

Театр, ця С)?орма зовнішнього вияву мистецьких здібностей
на.J!оду, в якій рі~ні галуві мистецтва та иуsиRи gб~'єднуються
для

викликання

сп1льного

е~екту,

виявляє

єс зоо.:...рі чног~ і снува11ня характе,t?исти~ні

иому

дуже

мав

на

~кра1н1

риси;

sa

час

сво

що запевнюють

окреме J\H сце в межах е13ропеиськоl культури.
Український. театр мусів. виконувати sa час св~го· іс1Jування

важливе

нац1 онально

у ньому ;уже . сильну,

права

на

пол1

мови,

час довголітньо1

.... пол1 тичне

sвича1в,

тяжкої

МІ:'І та поляками~ На жаль,

завдання;

~тк ра1нсь!'ии

~асами єдИІ}У sбррю в sмa~aHHl
взагал1

боротьби в

своє1

власно1

sa

народ

сво~

культури

Пlд

сильнішими сусідами-моукаля ....

сучс:сне пол~ тич не положення нашо1 бать ...

}ОБЩини представляється не менш T_l)aГl чно, як це бу ло в минуло\іоt
му, і тепер наш театр :мус ітиме відігравати в наших виввольних
змагаННЯ~ ПОДі б ну ролю, ЯК це бу ЛО пер:;):!, СОТНЯМИ ,РО!;(і В. rак l
КОЛИ.Є.:з,УlТИ на початку 17 стол., r;rереСЛlДУЮ:!И CBOl ншерlJ:!ЛlС""'

ТИ~Нl Щ.Лl, ПJ!ИНЄСЛИ на НаШl seMЛl ПОЛЬСЬКИ:И театр у C}iOl)Ml
..
шк1льно1 драми, православне населення, обороняючи сво1 поsиц1l,
s o,L)r ан і ,3 увало опір теж у (l>O.QMi шк і ль ного театру, щоб, s одного

боку, псаорювати во 1 ; ожу п~опаГанду її власними васоса ми, а,

s

другого боку, щоб дати своій к~~ льту_І:)! нові імfІульси; ще наші
11
батьки ~а~1 ЯТаJ9?7Ь· часи, коли в друг1и пол9ЕИН1 І9 ст. в межах
цаvсь1" 01

1Мпер11

тес:-тр

давав

єдину

можлив1 сть

виrолошувати

ук

....

рu1нqьке слово, а р1вночасно був єдиним васобом для вияву влас
ного духового обличчя беs огляду на sабо_l)ону російськоі ценз~ри.

Ца.Р9екий YPFfд sробив, щоп.Jавда,
нац1 ин у

пол1 тику

та.k.ож

на

театр,

спробу.поширити свою екстерм1~

-

пол1 тию1,

що

так

важко

лягла

на нашому письменстві й взагалі на цілому Г " омадськомr. житті.
Але ця сп~~ о ба не принесла бажаного У?Піху, бо пі с~я: п'ят~. ро~ і в
примусово1

мовчанки

театру

влада мус1ла

вдати

сво1

1

позиц11,

наш театр по?ернувся до життя в f:lOEИX реалі9J~чно-наро~них ша
тах, щоб дал1 продовжувати свою 1сторичну Ml с1ю. Широк1 маси

населення: s любов''ю та захопленням сприймали ці в евlJопейсько
му маштабі може примітивні вистави наших артистів, бо вони
добре ровуміли, що тут під опікунчими крилами муsи.мельпомени. .

!.

..

nостало нове сильне вогнище нац1онально1 культури
ле на твердиня в боротьбі нації за і сну г ання.
.

І наші

1

добре ук~ п~

вороги такими очима дивилися на ролю украінського

театру. Коли в вісімдесятих тадев"ятдесятих роках ми:Fулого стощіття наш театр несподівано піднісся до такого рівня, що :мав
ТJ?іюмсральний успіх не тільки по всій УкраJ..ні, але й у великих
м1стах Росіі :, і нав. іть міг вистІІ Пати перед царем, Дрентельн,

генерал~губернатор великої част~1ни Укра1ни, s~боронив бу дь .... які

укра1нськ1
сам

цар

-?Иступи

зац1кщзився

в

:межах

своє1

виставами

в.тrади.

На вс1

у.hра1нського

вавважеt!ня,

театру,

якии

що

Г_l)ає

. . . 77 . . .
8

великим успіхом у Москві та 11етербу._р8і, ві~f,ІОВіВ хитрий
У.Р~доьець, що в llете_рбур8і чи взагалІ на чужІи території ук
раІнський театр є тільки теат1Jом, а на Україні .... це не лише
т~атр, а наса~п ере ~ політика. І ~ут російсь~ий ген .г убернатор
МаВ

ПО~НУ

раЦІЮ;

ВІН

розвиток

І

ПОМИЛЯВСЯ

ТІЛЬКИ

В

ОД h ОМу,

В

тому,

ЩО

40-

такими з а собами насильства не мовна спинити ВІдродження
мільйонового наJоду. І цю національно~політичну ролю нашого
театру мусимо мати.н~ увазі, коли прийде~ься оц~НЮJ?ати ~.пред
ставляти

_

иого

осяги

на

300

протяв1

lCTO})ll •.

ЛlТ

u

д~~угою характеристичною рисою нашого театру є революц1ина
~орма иого Р?3Витку та ~осту, ~ка виявляється в ~ому, що ~ут
~
немає,

як

в

ІНших

пqволІ

пост~;паються

нових. елемен'гі в .
р1

елементи,

В

нове

на_рО8ІВ,

пов1льного

усій Европі
перед

не

переходу

Вlд

старих

до

старі с~юрми мистецького ви~ву

новими

старається

~rетодами,
ЦІЛКовито

~алишаючи
з1рвати

в

деяк1

с~&~

попередн1м,

навш;tки, хоче збе 1Jегти органічни~ sв"я3ок і~ тим, ,що вже було,
бо т1льки так можна ст ворити новІ можливсс Tl прац1, не з_риваю
чи ~ ціл~овито .? т_радиці~W· якщо візьмемо для прикладу ~ранцу3Ь
КИ11;

tіlМЄЦЬКИй ЧИ д.НГЛlИСЬКИИ театр,

кра1нах но ве

побіч старого,

ТО побаЧИМО

BClX

у

ЦИХ

шляхетне піднесення клясичн ої тра

гедії побtч пі~ант~ріі модерної ~ омедії, реалізм соціяльно~

ДраМИ ПОбlЧ
СЬКОМУ

9ИМБОЛІ§МУ HO~OЧRCHOl КаЗКИ Та леfеНДИ.

театр1

кожнии

новии

прояв

чи

нап~ям

починає

е украlН

Вlд

непо

щ~дноІ боротьби п1) оти gтарого, мин~ілого, що може ще не ВТJ!атило
ЦІлком свого п_рава на Існу ь анняо Але дю м . богам не можна слу ....

жити одночасно, і цей П.J!инцип , перенесений. на но ле театраль но
го мистецтва ~ ? причиною ггого ,. що тут немає органічного пере ....
ходу

ВІД

одн1є1

епохи

до

друго~,

а

весь

прqцес

QОзв~т~у

розпа

даєтьс~.на r:уму н~пов"яза~их МІЖ собою с,_uрап!rент1s •. цеи бі)аК
ТрttДИЦ11 ,
ВІДСJТНІСrГЬ-ПОВlЛЬНОГО переХОД~ ВlД СТа1JlШИХ ДО НО

ВИХ ~орм має, безперечно, неtативні насл1дки; але в цьому є
TdKQ~. і П?(}ИТИВНа C'Г2.tJOHa, ЯКа УМОЖЛИJ?ЛЮ~ . ПОЯВУ НОВИХ, СИЛЬНИХ ІНДИВlДуаЛЬНОСТЄИ, ЩО, .Ііе ООТЯЖе НІ НlЯКИМИ :ЗаЛИШКаМИ МИНУ

ЛОГО,
го

~ож~ть з п~вною Ьило~ віддатися здійсненню ньвих ідей.
Третя риса, як~ чїтко: хара.кт?ризує ді яльflість УІ:<Ра1нсько

те а тру,

надаючи

й ому

своєрІ дно

1

риси,

цілого свого . існування був насамперед і

ним

-"

театром"

Але

не

ТІльки в

це

те,

що

po3yMIHHl ,

томч

в

lH

протягом

го.:товІ;іИМ чином "11арод
що широк1

ма

си нас елення цікавилися його вистав~ м и й брали жваву участ~

у ДЇЯ~ЬНОСТЇ

8

своєю

. го

НаШИХ театраЛЬН~1Х МИСТЦіВ,

-

а Й тому,

СОЦlЯЛЬНОЮ СТруктурою украІНСЬКОГО Г 1J ОМаДЯНСТВа,
тематикою

побуту ,
11

селяни

:'селянським теат.QОМ 11 ,

або

1ншими

2

словами

ст.,

~о

~ алишт:rлися

дос1

І

СІТЧаСНОСТl

Нд.ВlТЬ

В

в ре!!ерт уар1

і

!7

простии на 1)JД;

народного життя приноСJ;ІТЬ п"єси Rот.[Іяре~ськог~

Ted.TlJI13

маиже

ВИКЛИКають ,

ЗГlДНО

"театром селянсько-

Головни~ш срігурами в інтер~dеді~х

асо козаки,

Ч~О,

ВІН був

3

вс1 х
ХОЧ

\Т

ІВ ст~ · були
картини

поч~тку І9

3

украlНС?!_?КИХ
3МІНеН1И,

8МО-.

дерн13 ~ьаній , формі 1нтерес широкого суспільства • .І якщо в
~
Н~')Вучасних . драматичних т :ьо 1') аХ s''явл~ютьс~ ,на 9це н1 ПJ?едставни
ки

-

ІНШЯХ

КІЛ

Г ; ОМаДЯНСТВа,

то іх · походження чи,

а

саме:

ст.с;а нs l-)дасться заперечити НІ в
да, винятки
цього п 1)авила, але

s

ІНТеЛІГеНЦІl

скажім. краще,

Та

MlЩdHCTBa ,

зв!J.яз9к ів масами селян ..... ~.:

якому р~1 . Існують, щопlлв
в цих р1 дких випа дках маємо

ді-!ІО і1е в п_родук'1lами 'JІ г.ра1нськог9 духу:

....

а.~ інп~рто :заними ук ....

раlНСЬКОЮ Mvl30Ю ПЛОДа~НІІ ПСЛЬСЬRОl або pOClJ,C~KCl
чужою для нас теJЧt l тикою чи п1Jоблематикою. ЗГІДНО

культу.QИ 8
з с:во1м ха-

- 78 ·~
рйктер ~ м украінський театр є па су~і се~янськи~ театр;
під

цим пгляд;)М нRстала т1льхи по р.с:а;)люції

у .Ре>3 ~~Іірно

Якщо,

мсея
це

J3J3 ьких 1) амк ах.
__ р:-'3ГЛЯJІаючи ~сторію

:з:;_,ИЧ<.1.1~~ но

ще

не

нес

останн1.х

3Нв. чить,

що

украінськоrо.., теат_()у,

трьох

пе.ред

І9І7 1)·,

цим

pnKRX

С'fЄ!-Х

пер1 :Jдом

на

3Miria

але теж

обмежує

ИOГQ..,lCHy: ' aHH.f!,.

то

нашн1

не

тери:тС)р11

було ніяхих спроб теат_f)альних зиста.в. _ Навпаки, ми маємо П:JЕНе
п 1.:: д.Бо виступити. 3 т" , ерд3енням, що вже в. пе.f?едх_ристи_янську ~обу
:в :зв"я:зку :з вес1льними обрядами та вноч1 п1д Івана Кvпала r:Jj-

ли публ~чні виступи ~еатр~ьногр .характеру; ще !~ира3ніше бачие

мо LJ,e r:асля ~ристиян1вац11 нашо1 кра1ни, коли в нагоди. церЮ?f?НИХ
@Jвят Р1:здва Христового и В~ликодня в"явJІ:яються вертеп 1 пас11

/~обра~~rіНЯ ЛрИ:СТОВv~ Страстей/ 1

"в1руючо1

r 1Jоr,шди.

Але

атру аж до

моменту

ННlХ

стах

його

час~ БlД

трьох

pohax.

і

народження укра1н9ького те
через

тому мусимо обмежитися на оста

uей час розпадається на дві

частини:

rs

.1

прионачені ДЛЯ Ш~рОКИХ КіЛ

до3р1лости нам мало доступн1

істо 1)ичноrо матеріялу,

брс:-к

..

Цl

а саме

-

на добу

І7
9Т~ ,,_,коли.вист~ТП<;LЛИ як актори учні, що м~ндру~али по
вс1и кра1н1 и в р1вних м1сця:х дазали вистави /шк1льнии театр/,
і другйй п~ріод І9 і !!О ст., коли наш театр стає вже мистець

кою національною устамоі3ою в g;ахо.t3ими,

відповідно підготовани

ми силами. U 1)иrільнальним перехсдом ІНд однієї доби до друго1

є т.:з:а. кріпацький театр, 3 яким ми sуст 1Jічаємося на пе_реломі
ІВ ст. на дво_і)ах ук_ра1нських поміщикі:а. Брали ь ньому участь
не тільки члени пансько1 родини, але пе 1)єдусім відпо.t:: ідно під
готовані кріпсlХИ • ..::>годом з"явилися в цих театрах актори s Фрu.Н
ці1 та Німеччини, що ставили також чужі п"єси 3 міжнародного

· ре пе _рт у ар \Т.

-

.~.

ПершИй період чкраїнського театрального ~~истє цтва ~в орить
як :з гадан_о, т. в в.шк1льний театр. Найстаріші тексти укра1нських
театральних творів,

що 3беQеrлися до

~ЛаЕНіЙ ШК9ЛЇ ЛьвіВСЬКОГО Б~атства,

.lНСЬКОГО м1щанства.

·!-Іо ді~логи,

Проби

ц1.- ще

нашого часу,

:завдячуємо

цеховій.орrа~ізації

дуже

прим1тивн1;

це

укра-

переваж

виголошувані над Г)обом Хри9та, або.:г Бр~тські~

Це:екв1 ,- або на д:вор1 перед церквою. Поб1ч
:заимаються перенажне релігійною тематикою

інтермедії Якова 1аватовича

3

І6І9 р.,

1

як1

цих ДlЯЛОГlВ, як1
дійшли до нас дні

своєю qюрмою та

стилем вияьляють уже деякий поступ. Перехід'від д1ялоrів до
·сrсладніших mорм драматичного репертуару становить "СЛО3О о

збурsнню r:rекла", до~~ олі складний сцен1чний твір з І6 ст~ '"'напи ...
сании

у

осіб,

та.

Бlршах - жи: Е ою

щоденною

мовою,

:з

ь еликим.числом

д1ио:аих

сс;ред яких винятково в"я:аляється на сцені пgстать ХРИС

lle_p~xoдo" ий характер мають

-' . иста?и

:з

т!, в .а.

КИ1Б9екого ~и

к~у, .я~! ~а~дя:чують.gвоє пос~~ння Киl~СЬКlИ братськ1и школ1,

П18НlШ1И ~ОГИЛЯНСЬКl:И АКаДЄМll.

При цій нагоді

~ rr~лa~

можна омину~и мо..зчdнкою драм Да~ила ТУП

·

Пl :ЗНl Ч,

ЯКОГО

присилували

11ере lХаТИ

На

Осноьну реЧ,;орму. цього шкільного теат 1Jу проьі в наукоl3ець
. Акадеtн 1, полі тичний дорадник Петра Великого те

• Могилянсько1
о~uан

не

МИТ_і)ОПОЛИТб. рОСТО:JСЬКОГО,

іlрокопо.r3ИЧ l

ТЕору,

ЯКі

пра.і3илами

теат_ру.

що

опрацьовуl3ав

пра.DИЛа

складання

ПОL)НlСТЮ ВЇДПОl.:ІЇДаЛИ ьИМОГЮ1 СТИЛЮ
Т1jорення

д_рами 11роr-:опо1:- ИЧ

llродемонст_рІІ_ а::а

...:-ін

свою

стаD

теорію

д 1)а:мати~ноr. о

барОККО

реq.юрмаТОJ?ОМ

на

п~актиц1

•

Ql.30lMИ

наLПоГо

таланоьи

тою т_рагікомс;дією "Владимір", пистаьленою І705 р. у славній

·

'""' 79 11югилянській .пкадем11 т_ hиє~і. Тєорія і практика Но . кппо.l:ича

зр~били. ~а:ке :.~_t)аження , що ".5СЯ дальша театральна т:.__- ~рчt с~ь

ІvІа.иже

Пl"~СТО,J11ТТЯ

МСlТ}РГJ:11

СТОЯЛа ПlД

як.11);;~иJ.Іл;J;3ич,

l:ПЛ:іlс:О М,_ЦИХ

до~гале:ськи:й,

ПраГ:ИЛ.

lllЗHlilll

Кониський,

дра

Щербаць~ий

та 1НШ1, CЛ1f1\J идуть за цими rч:тписами, через ще І:СЯ ця ДІЛЯН
ка мис~ецьк\Jl т,~?рчости попадає
мер'r:t~еччину, замкнена Б sа
костеНІЛИJ.С, незМ,lННИХ 9/0l)~ilaX .

:s

.

Деяк1 lCTQ1lJ:IKИ sа~тупають погляд~ що L' що. добу роз~::ит9к
т.еа'rру на УкраІНl не Бlдбу:>:а!~СЯ ПОJ.- С!Лl, ь CrJOpM l переходу ІНД

одt-аІх срорм ;n;o других,

ащо nаралельно існували побіч різні l}ЮР

ми: поєдинчі діялоги, :аобі ч склаДних трагікомедій, одні . одних •
не ~-итискаючи . Театр барокко не цікавиться інтермед і ями, зате
С'гщ::ить поважні тр-аrікоNtєд ·ії -·... · Добрі інтермедії ма.ємо зате в
~
добу ренесансу_- lавато~ич; ро~око дає.~овгал~веького, Конись
кого. Алє і3 дооу барокка нема lHTE_l)~tl EДIИ, бо цеи час любу:ьаJЗСЯ:
в пишній l\ 1)амі з комічними сценами, _вкладеними в · саl\чт акцію
а? о дію. 3 цих наст_ро~в І3Иростає з год ом драма з усіми 11 ва-.
рrянтснш, по~~наючи в1д кор9т~их вистав Дмитра _t}осто:вськоrо 1
аж до :rpttгeдlИ щербацького й llрокопо.r:-ича. Легке pol:{Qкo, ІНД
ьернуьши с:сою увагу від цих пова.в:них, важких п"єс, які ПО.l3олі
заникають,

переходить до

лися пертепні

~истu~и .

Нелегко сказати,

:Dати

театральні

.

не1;сlЖКИХ

іІ;:Іт ермед ій,

s

яких роs:вину-

відколи на У'Кі)а1ні по, ,Jири.ося з1;ичай да

1,истаьи на

д.с.,орах по:міщикіп.

DеЗПе_ь)ечно,

.ь~е

Б І 8 ст. з" Я§ЛЯються по9і ч пр оду кці ї шкільного театр у таr:;: ож.
п';'єси el:p or;r eиc:r::кor: o реперт,уаJ?у, як і стаьилися в пал~1~а~ TOДl!J! ....
r:1x магнат1~. viJOчaтr;cy зу~тр1ча.ємося на нv.аво\)ережн1и УкраІНl
1з

зьичаєм,

що

~~ли муаич~і

Hl

хо 1)и ;

оагат1

пом1щики

~апелі~ опе_ь)о~і

rнзн1ше

цеи

для

ьласн о1

приємности

та б~rетн! анса~блі,

з,.:!ичаи перен1сся и

утриму

а _т акож 13~ac 

на .І.!.І :о об ережну YKl)alнy,

!3еЛИКОЮ МЇ 1)0І0 СПрИЧИІ-_!ИБШрСЬ ДО. pos ЬИТКУ та. ffО:r:ІУЛJ?: 1)ИЗаЦ~ 1 укра
lНСЬКОГО ~еатру; ~ сооливу славу зд9бvв со~ на п~реломІ ІВ с~.

'Геатр ПОМІЩИКа дмитра Wирая, :в СЄЛl Спиридонова .Ьуда на черНl
гіьщині,

ьикnна~ц і

якого,

голо ~ не

тільки Мельпом~н і, але й ~енері;

актриси,

мvсіли

служити

не

і коли слуі~а п~р~іА богині

даЕала приємність глядачам і гостям пана Ширая, то служба дРУ
гій богині да:tсша пано:оі й Дохід. Отже кріпацький театр, пан ....
ська П_ь)имха,

хоч

був театром світським,

не

сп~ичи~и:3СЯ до

реходу r;ід ШJ:Сільного театру, до J?ОЗ~иненіших його срорм.

пе

Ц.:З: ме ....

там?WJ9за зд1исни:лась не на.сел1, и t!e не: панgькому д:30Рl, <;в MlCTl, де ДOЖИ:i31JJ3 ..GY:OJ:'f).
стари:и ШКlЛЬНИИ.театр, 1 Ha~J11J.: aЛa пптреба но:r;и:х осередк1Б цього мистецтва •. llершии ппстlИ

J?l!Z.Y

ний мі 9ьки~ т~атр на Ук1)а.їні. бу Б а F1 удо= )ани.r' у _Xa})KQ~i
І4 рок1:ь ПlЗН1ше~
JJ :Киє!-3і та Одесі,

в. І8Оз роцІ

були пoбyдoj:fl~Hl

а ще кілька рокі з пізнічrе

. 17~9 р.

постrинr Тt;атри

..... в Нолтаьі •. В

20-~х рока~ І9 ст. в~е були театри в ЧерНlГОБl,
ПО ІНШИХ MJ.CTax УкраІНИ.

БердичевІ

та

Дрчгий J:.е ликий пе_рі од ~3 історії українського театру, що
три~ає Ьід пачаткіп І9 ст. аж по нинішний день почаься в ~ис

таr;и слаБної п"єси І І,ана R.отляреJ)ського "Наталка Полтаька",.
яка з погляду літературного й сценічного ста-!f~ клясичним тво
Р<?М нашо,rо драматичного ми:стецт:;:;а. Т9му, що 11 а~ тор бу 1.: не
'І'lЛЬКИ

:Gизначним

тор _ Т~t-LТ.РУ

ЗНаИТИ

Е

J)

письменником,

Нолтаві,

Г_f)ОМаДЯНСТ Т3 1

але

р1 ~н;:;часно

ьеликі"'те~нічн~
СИЛЬНИИ

внаJ;Іня,

J)1ДГОМ 1Н.

ма:в,

як

дирек

п"єса мус~ла

lllCЛЯ Щtз.СЛИ1"Оl пре-

~

80 -

м " Є)И 8 я~_ляються ~ислі:::нні. та.J!сtf:І:?'~иті ~1.~тпри ~
11

лєн.и~,

.J;'Є"t1НО"ськии ,

а

":

П13Н1Ш1И

стад1 1

як Щ§пкин ,

г·е н1яльнии

со

...

ре~оорматор

у.к_t)аlНСЬКGГО тєа~r~у М~1.рко hрОПИJоНИЦЬКИЙ /І 84 І-І9ІО/. <:.І .РеП~р

•
-

туар ~аuи х т еатр 1~ 8~1льшується а кожим дн~м , бо н а и~lДОМlШl пи-: ьмЕ.: нш~ю1 . п:::: ~ше.~ 1 П;)ЛО2ИНИ І9 ст . як l{j~-1 тк а , ilie , л с:нко , }{ocтor,,J':i)l--- ':Гі:l lHШl, :ид и.ть на слу"іі.бу музи мельпт,rгни . Тематику- для:
с~с1х п~'єс 1:.:они бралr:r в нарс.дн~:;го побуту , вмальJ ~.) уючи характе
}ИС'ГИЧН1 СЦЄНИ Ша ТЛl ,украlНСЬ.КОГО К1JаЄ1ЗИДУ , - аб\) 3 СЛадеТНОГО чинулсго , 8 8аХОПЛ6ННЯМ 39бРд.J!СУЮЧИ ГЄ_і)ОlЧНі ":ЧИНКИ .К08аЦ
ТХ:а . lйКИМ С:lИСОбvМ украlrіСЬКИИ ТЕ.:аТр да.t~а;:: Нд.ШСrNІУ Г)ОМ<.l.ДЯН 
ст~у ка1)тини , щ е 8 об 1)ажу ";·;дJІИ с:_, пєрі дн і сть 1'1ОГС наці ;mальн<;го
характЕру , мом~нт и його СЛ1іl5 НОЇ миг1уuшиш~ .і, ь 1)ешті 1 хоча ко
роткотl"Jи,:але , 1сну ".а ння як дєpJ11:a:rm~Jl нац 11- отже і:31Н блискуче

l)ик ;ш~~

_ а і_, c:t , ;Jє

наці опаль но - політичне

·

8а1.·дан ня:.

Рпs~гміється ця осБідомна діяльність нашого теа'F.,і)У н~. могла
Не 3J.t-;рН~ІТИ у аГИ ЦйрСЬК•"JГО УіJЯду , ЯКИЙ, ~-іl)НИЙ C~~·O lM НЕlЦlО
НdЛЬНИМ Ті)адиціям , .Н.<.'tмагаr-ся ва .,сяку ціfІу асимілю;_. ати ьсі на

р~ди ,

що жили J:: межах ~о6ійсько1 імп~рі ї. ~ !87L р . s"~ :~и=зся:
ЦИркуляр ДО :.C lX П 1JеД.СТЕ1."-,НИКН: R.Д!ItllHlCTpaт:и~~HІ') l _; ладИ

ЕlДОМИ}І

а вабпрпною :t:h.{И.Lsання українсько]. м;jь:и n слоLі й письм іJ ця 8а
бор~Jна стосу1 алася також і театру. Цetl тяжкий удар, що маь на
меті анищити п єрш і пр~яьи наці ~шальної cc:.LI,ti OC~:iдmiJ'ocти, на ~-Р. С
тя, не ~шЕ тих ·наслідкі:;:.; , на як і 1Jospaxor;y)aли нг.ш і _,;;.rx:>rи .
Щоп 1Jаnда ~ р;;s:сит;;,к у г~рt~інс~коі модерно]. мо ~2и ппчаr;гий Котляре в ...
ським, ПlШО іj т,=:rkp ПО !-с lЛЬ~lш~ , але заспби Ц?.рсь~91 ьлад и. ЕИ 
яьилися на~ те СЛ<lбими , . Щ:1б Цl лк ОЕИ те витисну~и 11 в у кра lНt?ЬКО
го gиття . ~а п~ять рок1~ заборона укра~н9~ко 1 мпви в театр1
бу!J-а усун е на ПlД HdT~CKOM ~Нl.ГаПЬНО l OПlHl ~ • Чеl)е З це укра l НСЬ 
КИИ

Те а Тр

ЯК

Ч~ТЄ біля се~е
ТІ :~ , . як их

.r:о1н

3 Оі3rП ШНИ1't

ОДИН JКИИ

13 ИрЕt3

HdЦl ОНЄVІЬН ОГО

ЖИ:Т ТЯ

скуп ....

") С:Ю енер Гію Г)О!ІШДЯНСТі~а Й ДОХОДИТЬ ..ДО результа
НlКСrЛИ

ои не

осягнчв

\Т

н;;рмальни:х :і.-!lдносинах .

~f<PC-HiCЬKiYl ~цені Jі\Є_f)Т~3 УЮТЬ С Б ОЇu СИJrИ перЦJОРЯ,дН і 13ИК:)~~аі3ЦЇ, ЯК
Н. 1Jопи.3ницьки:н , оЕLнько.оt:Ць.ка , Lіаксаганськии , Садо ,;)сь кии, ~сє
мисІJ.•ці

для . роль

атр ,і:за-гал 1

l'

-!iel,,Jar) .

ш~родгІому жанрі ,
'ІVаж

д_Р.ама~у_ргами

ПсНКО -і{d.рИИ Ttl lHШl;
Jlис снк о, п 1Jобують с:со1

сили на пол1

це ()тс.ЧЛ1ЦЬ~ИИ

яких ,

напр. ро аійськии ІJ_:е ...

~;;ису:;3аєть~я:

Hc:l

перше !ІНС-

pll)HOЧ<JCHO .і3ИДаТНИИ Р,ЄЖИСср, ,_)tаР 
~i.'l{JSЩTl , КОNІП(_)8ИТО 1)И , НК J:іlЩИНСЬКИИ Та"_,

/J84Q-I90!/,

драматичного

NІистецт.3а и

дають йому _муз ичне ое,~jСJ 1)млення . Наl_)іть між If_f)И" атними осоrnми
були ~НТУ31ЯСТИ драМаТИЧН ОГО МИ:СТсЦТі.а , ЯКl П})ИНОСИЛИ Сс;бе J3

жєрт:;_,\1

vлюблЕ.:ному ділу. _· в Uч~,шх на l)лооожанщині

3JJИЧt<йний тор ...

гоьецЬ 3алі?ОМ михайло ~абиЧ побу~уJ.~є:-я театр і т 1Jима"-: там тру

пу, д.J!я як о1 ТL:>С.JИ:Ь п"єои бs815aprrlCHl 8 млстецького боку, але
ПИ ':.;д. Нl К.QОБ 11 Ю ЙОГ:<,СЄ_іdЦЯ . 1-\ОЛИ ~ SГ;)ДОМ БИЯЕ·ИЛОСЯ , ЩО аоудо:ва

~

:;

НИ И НИІ~і ТSЕt'±'ра.ЛЬНИИ

Да і.·~І{J lШ~ІЛа театр

б~!ДИНОК СТОlТЬ на Г J)OMClДCЬKvMY rpyHTl, :ЗЛа1J081 бр~lТИ, ЩО було бс8ПОСе1JЕДНЬОЮ П{JйЧИНОЮ
цьог;; б1долашнього к 1Jамаря-д1Jаматуr)га.

траг1ЧНGl смs_рти
nеначе аа поду~ом но во го

благ о датного Бітру піднімається
.ущJаінськи~ театр, С'Гl.)орює добрий J?епертуар а побутс,3ИJ:<-<оП 11 ЄС
l дає НеlСТlЛЬКИ j;И SH i ЧНИХ :і3ИКСНаБЦ 1 В , ЩО ТакОГО га 1)МОН 1ИН•')r:0

uнсо.мблю і.,с іх сле:менті,:; ми не

3\ІСтрічаємо ані на ровійській~

ні на іншій чvжоаемн ій сцені. Т~дішні театральні критики OQl~
цtйно н а ~и ,:алИ у кра~нсьІ<у 'групу "м айнін(,-=trц~м~ ", які ?оді _~ Б
Hl меч чин 1, с т:; яли на. ~~є J?ШКУ сьо є 1 Gла:sи . 1~1аин 1 нr Gнцями нав И!-:L'l ...
ли

:з l1і~ропі

театрсІЛЬнии

ансамбль ,

що пост і й н о

Гl)аБ

у пр~д:ьор-

-

ВІ

-

нему тєат1)Ї ГеJ)ц:;rа lі сtКСсН -НuИнінrен . цеtі тео. тр l : ідпни:й с.1::оіми
І?~с~уп~1ми за_~ J:C:"JJ!noнoм,

f\11

Нс L·lДДаННЯ
НОГО МИСТІG Ц'Гі:Сl..

Але

за

}~

цими

з".~~_рта:G ~олG.:ну .уь~r у- •Htl. іст~J.і.~· ично-l.;ір
СПl.:.Нl1) сlЩ{) . JjClX t-3Лei,,lt:HTl.c СЦсНlЧ

Гi:l.l.)Mi)t:llИHJ

чrtсто

тахнічними чи

мист~цькими

vспіха~и

нашого

театру криr:ся п:;. -.ниИ. тріюмq? націонйЛЬl-ЮЇ і де і. _.Укрй lнська мо.:, а.,
Заборон~На ·для і:СЯКОГС ЬЖИТКУ, ЗНОL·У Зtl.ГС~МОНіЛЕі і .З ТИМ біЛЬШОЮ
СИЛОІ9

81

_СЦеНИ Н<.Ч)~ДН?ГО ТЕ~т_ру 1, . де

CvTHl

ЗіJ.ХОПЛ6НИХ

J:·lд,~lДY13aЧl~ .

н~, К~;йСй Ні.Ч);-J~\НОГО. ?Тр;)ю,
народних з~ичаlD, як1 мали

КОлШОГО :ве~. ;)ра З

Jї:ук_ y , palHCЬKOl

11

ЯЕ-!ІЯЛ~СЯ

Ht\Q<Jf-=\hvl

ПlС

чар ук_раlНСЬ:КОГG К_t)а~:;.;иду, п,~єзіЯ
бути насильне усvнен1 з б~денноrо

rь:ит тя, - L·CE цє з 11 яьлллося 1~· нагічнm~ІТ оСіс ітленні сЦени перед
ОЧУіМа ГЛЯ[І.~LЧі Е , ЯКі ПОL-ОЛі П~)ЧИНаЛ~ :СНЕ sабу1. ати,

ЧИl

1 : ПНИ ДlТИ.

ХТО ВОНИ та

ЬСЯ ПрИ~:-абЛИJ:lСТЬ l)lДНОГ() ОТС·ЧЄННЯ .:ИСТJ ПИЛ а І3
ч~доJ.их бct.Pl:<lX :.зеселки і Б цьGму ос" : ітЛенні 1:би:. алаоя !-:. с. іДJ 
МlСТЬ Те"-!. ПаМ 11 ЯТЬ СУЧЕІ.СН()ГіJ ПСК:JЛіННЯ З /~аЛЕК() біЛЬШСіЮ СИЛJЮ,
ніж sa доппм:;гою .сам~, ї лише літератури абп самої пісні. чис ....

-!lt:. НН і

Тt:.ат 1;l-1.ЛЬН і А..НСft~1бЛі МЄtНдру -. алИ: ПО Дсl.)І~.КИХ, Пр ОСТ:"'>р а~ JК 1)а-

1НИ, З б JДЖJЮЧИ або Sl\ill ЦНЮЮЧИ Hf\.Цl ,}f-lйЛ~НУ с ; l ДОМl СТЬ НЕ Т1 ЛЬКИ
серt:д мас зьи:чайного насел~ння, алє й · у здс:націоналіs:;r~а:ної
пер?:важнс шляхти. ;дей сильн~И і;ПЛИБ укра1нського те~~ру н~ ши ....

рок1

кола

громадянства

не

м1г

не

з~ернvти

у~аги

)OC l ИC~KO l

ад

міністрЕЧJ;іЇ, Тр~Еали 1,1альші перЕслідуJ:-Ёtння та переш~одr:т для
цих 1!r_рец 1т> УІ:С.Еа1нсько1 муsи, житггя яких по~::не злидн1 !.3 1 прини ...

жень,_

·сьоє1

було д1119н.-:

мет и

на:ї,lТЬ

шляхом нt=t Голrот,у.
НJlі>ИМИ

засJбами

Все ж та.ки>-3ОрJг не досяг

и g;>J_рмами

наrцонального

тис

ку. Не sз~аючи на :t5Ci перешкеди, . цензурн і обмеJ;Кення, репертуар
Нl

ТJ?уднощ~,

~аб.')рJну ста:,::.ити чуж1.п"є9и ~:

укрсн~rсь~ому п~рє

кладl та J3 J.Д .;.)1Дуj·ати з ~-:иста:вами б1льш1 Ml ста, укра1нськии· те
атр р іс з дня НЕІ. день і п()б:-:рюnа1-::. усі перешкоди на СJ : оєму те_рнист ом у шляху.
..
.
.
. <" .
'
.

~ж д9 l)Єl.OЛIOЦJ.., l .::

1905

р~

укра1нськии театр. ~av х~_gактер

мaн;::; 1J ll.:., H01 с ц~ни . l~:рти актор1~.) :манд_ру , _али по J)ClИ наш1и: т~_ри
т J р 1 1 ~ }Jc пер ту а .Ром , складеним пере в аж н 9 з нар одних п" єс , . 1
мали і·. lд ьа гу ьи стІtпат и поза межами Ук_ра1ни. lvюск;;:вщина, БlЛО

русь> .Jака~:;ка~зя," на1.іть ~~1бі_р-"· були т6 1)сном діяльности нашо~о
театру. л.ле п1сля реь:;лvщ11 I9u5 р.
ДJМ росіЙСЬКО-ЯПJНСЬКОl війнv,пе 1х: д

но~і

пе~спектиьи .

ьи.кликано 1 неьдалим БИСЛl-r
Ні:1WИ:М r.reaт90M ЬіДК1JИЛИСЯ
Обмеження ~ 1д~азу зникли й режисери могли

з_,_,ернути

CJ:·OIO

у 13fІ.Г у

Тl3а. _ АЛЄ

СаМе

ТЄПЄJ!

ранами.

ооьнішні

т ь ори Зс\.х:; 1Jдонr;rого театрсt.J,ІЬН ого мисте ц
БИЯJ , ИЛИСЯ труДНОЩl, Jо:ИКЛИКС1Н l ДОl~ГИМИ ВйОО ...

на

п~решкоди

могли

6дного дня

зникнvти,

але

на

всье;~у Сvіті не було тако1 сили, хка б Потрапила з" ~их .оико

Н~.DЦlБ Нйvодних, с;:е б то селянських чи )'-озацьких, тип1 Е з_роб~ти
:rндразу мод6рних l'амлеті:б, Цезарі.~.., , Мекбеті,) та інших Гc_t)OlE
модерної евр3J!еИської.драми. Треба б~ІЛО Д\JьГОГ:? часу, l·~:J O ак ....
тори

могли

зм1нити,

БІдкласти

Пj)ОТЯГ;)М ДJ~ГИХ роКіБ

і

ту

маску,

ЯКа СТаЛа

lX

до

яко1

Др\ІГОЮ

ьони

з~икли

ПрИ:.)ОДОЮ,

можна бул о дійти ~ише післ~ друг9ї , РеБо~юці1 в

19!7

До

ЦЬ;)ГО.

р. ~ під

час короткоrо пе_р1оду укра1нсько1 держа?ност~ в ~9~8-!9~0 рр.
~ пе_рш1 ~оки державного життя в самому hиєв1 ІСНу ьали дв&
тєатриz як і ц1лим своїм наста:Влення:м·, J:. ідПО}.:< ідним добором ЕИ
конавцlв, С3О§Ю орі~mт ац ією.~ а західню культуру намагалися здо

бути для сьоє1 п 1)аЦ1 симпат11 г ...:'омадянст:ьа . l'олохшо спроба
"Молодог9 Теа~ру" ьи9тави ти UоСJЮклеьу драму "К9Р,')ЛЬ Ед~ п"

/

нез:ь~чаино

~l~пажнии ,

нел егкии

ек сп еримен т,

111дготовч1

.

п~ад1

82 ....
до ЯІ<ого тpJ.1,cr:UIИ більше, нім дl)д. роки/ у~)інча.лися беsпер~· чним
успіхом. дє;сь 1-..урбас /нар. І$87 І, ~олоь!іий реж~sер і . душа ці""'

JfOГ'?

1

сtНС,lМбЛЮ,

ПlД

1.ПЛИrс ОМ

МlГ

/\йТИ

ПЄі?ШИХ

Ht1 Пl ,::\с~д.Ьl

1-'vlCTд.h

НОГО рекисера .?аИНГарда

гє_роя;

;-~{ала

~:дна че

н.s

Е

Cl:::Ol~

ДJ:)llMИ

ПрЄК.J:)д.СНЄ

-

Sa

студ~И

ПlД

ще

нs

ролях,

а

ь

БИКОНё'\.ННЯ ролі

масоlЗИХ

,о:ист~~ ш1ли ні

сценах

.

постtt~:іИ ле

1 XOi)CUC,

и

:;:; · та

спра:ожню

:с:олю

На

!;и кликали у

МОЛОДИЙ 'ГЄ(tТр Мt1Б sа собою більшу руХЛИJ.:іСТЬ,
sахоплєння

як1

Г)ецький хор скла...

даt:ся s 700 чоло _ ікіь, які, l-іj\пов ідно siГl)aHi,
гляда:чіь над.~~:;ичай ний есt;ект.
_
мплодече

ГЄНlЯ:ЛЬ-.

ГОЛСЕНОГО

на якій Єj3ропейсьхій сцені.

Іkрш:их _,иC'I'c_-"Lj;f1.X Рййнгt'tl)да у Відні ь I9Is р.

Мах,

КОJ)ДОНО~

KЄJ)J '-'НИЦТ~)ОМ

наііLбільша заслуга й сила. ь.урба901 : ОЇ

OKJ!cNIИX

кому с~ладі

ЦlЄl

та

охоту

чому не можl}а ;закr)И!~- r::1т:и очей на ~еякі хиби, яr::і
тись Hd3C, 1~Hl ;:; І1 ЮЛОf1.ОМу, Ще нг 31Гр; НОМУ ГІТ 1)Тl,

БЄЛИКИ~[ рОЗ
до

пра.ц1,

_ц~тс ілИ

при

~r:rяви
Друга КИl_jСЬКа

?це на того часу - ~ер~аL~ИЙ т~атр, Пі/1., ПЕО~~l1.9М ~л~ксандра Зага

ро ~а
IJ

як щ~;lЦlинии.реr:р~:.~st;н~ант ЦlЄl д1лянки мистгцтьа

/1877/,

но~~му

пep:r;;є\.j~Hm,ly

пр

fШlSMl,

мусти

а,~- ~РІJ.'йТИ

УІ?агу насампереf.\

нt1. мє1.нстерне, r~оскпнале ::;ик орисrгання 1~ с1х sасоо1в 1 тому не МН'
со б і д os:r: плити - експ--е·_ре!і~ен тj 1.::, остаточний >ислі 11. яких Ре є 8 таки

непеЕний. Тут йш~ося не про о_риtінальні,
сrга l: и,

а

про

сол1дне

~3ико нання

чRсами рИ§ИК?~Ні БИ

накла[\ених

до

пепно1

sа1:.· дань і обо":: " яsкіт: •
. ні СJ.ІЯ 3йХ9ПЛЄННЯ Ук_f)с\~НИ 9ОЛЬШЄ:і3ИКШШ театр і;

як

1

Е

ц1лому LІо": єтськтду __Uоюs1,

стає

м1ри

агори

.

TJ?!, TctK

на службу гранп.lоаного

Само,

пропаrш-Ідиj _,f3ОГ О апарату. Цей мог~rтні й saci б ~3плиьу на. ши"" ; окі
мас~ r;rpeбa ьуло 1~ик о_ристати у ":, cJt х МОJ!':J.ІИ:ї5остях, алє т~льки для.
9дн~є1

1деи.

мети,

а

театральне

по~ирення

понадн~ц1ональних

комун1стичних

1~~енси ~н 9 _роsбу~оLується

На He'tilllifl Tc}.):ИT0 1 _;ll, ПО.j)13НИХ MlCTax ПО
~еатрr~ й ще числ(jнніші драматичні т_еупи. qелян"'"'

l\іlИСТЄЦТ!:О

СТй.ЮtЬ Оf!ерні
сь~ии

саме

~ля досягн~ння ц1є1 м~~и дуже
лооут

ма~rжt:;

ЦlЛКо_ ито

зникає

в

репе1)туа_ру;

· иr,го

м1сце

займа~ н~ці9нально~невтр~льне міське , життя-5уття _робітничи~
кляс

1s

lXHlMИ

~ласними

1нтергсами.

Щопра~да,

спочатк~

наш1

акт ОJ!И та режисе _ри проб уьали, f;[;\учи s й г ОЛі)С ом сс;_рця й дума ....
ючи рі днюr1и кате го1)і ями, плекати наці он альний дух під г гори
НаКИНЕ; НИМ, Нібито МЇЖНсЧ)JДНИМ, а J3 ,~і ЙСНОСТИ МОСК;JJ ) СЬКИМ ПЛа

ЩИКОМ і.Н~l~ ; іть

могли ~осягти f\еякого мистецьког9 усп~ху.

Але

тиск

чинник1~3

цих

оср1 Цl иних

ляг

лажким

каменем

на

д lЯЛЬНl сть

Сі:ідомих сь;1іх Sr-l!::дань одиниць, яких, нарешті? цілкn,"3ито усу
нt;но, щоб· s ас?! у пити їх слухняними. сл у~ ами r:ан.1 ~3 НQГО _ режиму.

ЛрvІНЦИП\JLУ s~д1ну,

/JKa настала

ц1й д1лянц1 нашо1 культури,

J--;

;МОмна Х\).еQткс ~характгриsу 1 ати та.к: н~ м~9це УКJ?аЇІ;іського те
атру ЛрИ:ИШОІ":- ПlД ~"3ПЛИ1:СМ ООЛЬШЄ1~ИЦЬК~l Дl ИСНОСТl ТlЛЬКИ те-

атр на. ~.кра1ні. JБіЛІ:>нення нашпї. т с; ~)ИТорії ~ід м:;скп~)ськ~ї

r

окупа.ц11 )l;ало б ук_ра1нському г е н1Є Ь 1 можли~.:.'1.сть 1 на пол1 театраЛЬНОГО МИСТЄЦт:а ДіЙТИ ДО ДJЕЄ ПО~аБНИХ реsультатіз,
На Західньо~УІ<Рі1-Ї.Нських зе.млях наш театр не; міг аапу9ти

~

Kl

7

т~ с~л~ні ших к~р~ні~
Cj3i до мп сти , гро~адян,с~~~ через д~-ве · l:aJ:~{Пс рс шк;;~и, ЯКl gта"~ ИЛИ СЯ ~R шляху ИОГ О р ,Jo!.iИTKJ 8 б ,)ку
польськсго нflpn[\y·и польськ~'l f1.Єр:s~::н;~~· Jlише п1сля прилучення

Галичини 11.0 А ;" стро..:..уг орська 1 lVIoнapx11 D І77 2 р. дохс[\ИТЬ [\О

перших

спроб

тев.трt1Льних

зистав

духо:sн.')!га семінаря у Jlь""~ o2i,

DиxoJ щнці

ці є і школи,

отже

у

мчре.х

Г.)еко~католицького

при чому зикпнаЕцями були тіль~и

oes

участи жінок.

CП.fX'tl:їrtHiй украlН-

.... 83 ськи.fі TeaTJ! ів с_:ітсь~ими акт:-; 1Хlї1 <ІИ п;:_)стає JC l 'е.личині Б І848 р .,
l~ це; :Yt і\ ЛЯ г~бс б ура ьк;; 1 д.с рвл~:и дужа :;_,~й"{ЛИ"3И.vі мm·Jc нт . J а:.)да.
ння , · яке; Цt;Й тс;Rтр :мEL l" ~,и.конати .: П.J:JЦt:Ci н аціоНсl.Льн:;rо ;. ід
рс.дж ен ня sахііінь;:>l

гілки

нашого

Hfi.l-';:>lJ;y

украінськ ::- 1 сцани ;; Мt:іКаХ .І?:Jсійськ ::-( 1

можна ш; 1)і :_вя ти

Імпарі1.

І

s

трІІ~н:.щ і,

р;;лаю

s
якими мvсіли б~.Р-;тися наші акт~ри TR режисери н а s~хідніх зем
лях бул~ не мt;нші і н~ легші , як на Dеликій ~кра1ні, з тією
~ільки різницею,

щ:-·

т:tт

nсf_1:-; І:н:-:ю перІSшк·)Т\~Ю

мист~цт ~а були не р~с1йськ1
яльна

CKl)ІTTR .

Н8.Ш..:~

мал~·· ні М~1Гнйті . :.,

L· р;з_ - итку наш :-. r:=
цвнз~ри чи гу~ерн~т~ри, R ~~тер l

n

гр ~,МйДЯНС Т1 . (І

ні

НсtДДІ;На:ИСЬК!1І

M,...,HёtpXll

Не

!.еликих т.;рг: ;j~ Ці~:"чи інших ка.піталісті.- ,

як і м.'Jг ли би ст. е.t.ти ме ц~натами т еа тр t1 льн:-, г :; ~шстецтr.а ; п 'JЛЯКИ:
н uт омість Nrали 1\'JH'V сильні n ')8 и:ці ї П1JИ ці сарс ь к:;му 1\ _; :J1J i у

Відні й у центральнDму уряді ~
ли:· и ти опнаНС\'·; :у

А:стріі й спр ~м~ ~лися у~емож-.

n.: 1г 1~оп :;н;: гу н ашпму теп.тр:.;~.l .• для lЛЮС
Т J)ац і ї ~д;,жна s Г А.Т1)іТИ, щГ.. ч :. тири:~нль й:~н :;~_~а ІТ:КрR1нськг насела ннп,
Нl{Є "- іРН'~ платил~ с1.~1 п. ) /\іlТКИ цісар~:і , і і 7: ід,І1;а~ а.п:~) й;;му на
~:ИП:?.t.~~;,:к Пl'Брсб:И Ci~:JIO кр:)l~ , Нс..,~Ііtl.ЛО Hl ;;1\HC.·l CT<..lЛ~ l СЦЄІ:і:И і
УКJ?йlНСЬКИ:И Tt:A.Tp бylj змушсНИИ Пel)';f\ П t;pill~JIO C.~ : lт::,J :·'J!R ~~l:VlНvl'? ,
Т С)..:К ~ам~, .hK на c~:-;J\1, 1 а сти M<:t.H[J;Pl __;І:Іа ~итт я . hожf_1ИИ . роз YNI! є,

що

ІТряд

ПlСЛ/і . i\61)/!C:L~· Hll

луч~::ння

катг,ст_роq_.;~

на

saXlТ\HlX

ас;:млях

1

п~СЛJ;і при 

l i ЛИЧИНИ ДО П;)ЛЬСЬКО l flepЖfu:И CT1lli;J;: .ИЩ6 \iKpalHЦlE Не
rrlЛЬКИ Н е П:JКJ!і:l.ЩаЛСІ , а , Hfl:i:ПU.KИ , СТаЛО Щt; Гіршим" і 1.Ll.ЖЧИМ .•

І:{ОЛИ Y,KpCtlHЦi

дЬ l: С.)

'J

пробу .('~ И. і~ЛйСНИМИ CИJL МИ ПО~УДУі:ЄlТИ

стали:v! театр на пл~;щ1 , яю:- ~~8e>~l;lJ\<ti" нa була:; , укрйlнських
ру~~~Х , п;шьсь.ка o.Лl't~\fl. 8~11\lllЛa р18НИМИ СП:JСGб ІіІ.МИ унеМ~;ЖЛИJ~ИТИ
ЦJИ

ЩQ

'

ПЛ.FJ:Н .

.L'епсртуйр 'ЦЬІ)ГС тс:ат_ру СКЛ і:.'Цй:і.· С.rі ~- І9 ст . Г~)Л;)::~ нv 8 п"єс,
С~. ОІ0 Tt;Mtl.TИK.Y Т8..К СйМС Чс.(?Пд.ЛИ З СЄЛЯНуЬКОГ. ) нобу~у . AJ!.t;

ТQму,

ще

примvшании ~е сти ман~· 1 1~не а иття h O[J;~lдY•
"
•
1:'
б .
.:::.а'f:И o.C l
ГtlЛ~ІЦЬКl MlCTcЧKu , iJlH МаЕ І:іё:l. НаСеЛеННЯ і\<'1-ЛсКО
lЛЬШИИ ~пли~ , Нlж п~льський театр, ЩG ПlД мистецьким огляд~м сто
•

я:и 8HL:tЧr1v

театр

~v ..

":ище .

...

LІ ,:о єю

пр:-jт:.Jтvю ,

ска,ім ,

"~ін 1.:иклию1Е s;lХОПЛ\3 -

~ня с~рt;д таких ~ самих п1;иміти :. І:іИХ селянських слухачіп і t:;бУ- ..
Air!..YJ~Є\L: патребу и

охоту /\О сден1ЧНо l ~. , :кти""н:;сти , /"1;\;. \Ч)ГL.Нl8tlЦ ll
аr·латс 1Jських rYlYri:;з. цей педо.гогічни й J.пли~.' нашогс;. Тс<t.тру бу!;.
ПрИЧИНОЮ T:JГG, Щ~і Нй ,_, с іх П_Q:)CTlpi1.X. YKpRlHИ СЄ1.МОЧИННО · ~ео Ні

ЯКСl і ні ці яти :~и зsо1 : Н і постають амсlторськ і та а три , що охоплю 
ють нас амПсJ!е[ї; м.'JЛ:JТ\Ь і зміцнюють у ній наці ;:н,".J!ьну с.~іїІ::, мість ,
люб:-:, :їЗ до б R'r ~кі :.~щи ни? 1lO ,;ласного минулсг:J . Ві!ІП;)рна ~ила , ~
.ГіКОЮ укрйlНЦl Н а 8<:1.Хl і\НИХ 8ЄМЛ.F.LХ бо_р[)ЛИСЯ ПрОТИ СИЛЬНllU:JГО l: OpOГ?J..bПOЛ.rlK~~;, .lалі, sа1~sнття , з лким J.:.;)НИ стсt.ро.лися: захистити

. Сі.С~..,п:~зИ~ll

f11)()ТИ

ТЯЖКО~]

. ::JрОЖ~~ О

Н<"~ Ступу ,

·

МfLЛИ

;~Жcl)c )lO

CLl.H~

:;з ЦlИ нац1 JНL. І. льно .... !.:их:;r:.н 1И u)ункц11 наwог о театру. Ьрак .сsла сьс 1
СТ О.ЛОі СЦеНИ - СеНЮ ПО С:')бі Н6fі:LТИЬНЄ rl::і)ИЩЄ Е J208":ИTK'J T efl TlXlЛЬ
H его мис те ЦТ:і:-а ... мало кі не ць -кі нцем благоt\ і ,-L нии, пов ити ;:; ни й
-;::;. плю~ на ск рі пле :ан~ · нпц і :)Нfі.ЛЬН о 1 с:з і ;ї :;мо с.ти ці лсjг о нcL 1J:-ji\Y • ""

cr.

.. Б Пс рших lJ :-ж ах 20
ТІу~ОІ\ИТJ';> ' г ОЛ:J,.Н ~ 8Е1. [\Ирекц і єю ио .......
сисра Uта;1ника, . 1\О MOl\epн l~Ht Цl l sах~пньоу:кра1нського т ~_атру, .процє; с, .r: кий Ml~ ·, .:· ONra с j;1 то гими ~~1инами розгпртається ще ОlЛЬ
ше . llс.літичн і nоп іі 1939 р . при l) ~ли 110 т:-)го, щп J) насл~;І;;~ пр.и ....
лученн.п: ГRЛИЧИНИ по со ~ :ЄТСЬКОГО vоюзу ь ся культ~/ рА. 8i:lXl;~HlX .
s~мє.ль , а тим Cc_tt;IИM. і ·тес;.тральне мистецт:;:. о ціл к:)L~ и:то пі,JІПО..{\а!2ТЬ
Пl ;J; ~ ПЛvі .. И п артр'ІНG 1 П;)Л~ ТИ~~. ЩcП_f)~'L~:t'[,tl , Ч~СеЛЬ НО уІ;{раlНС~К~-ІИ
те ?-ТР у .1~ь,. ;-:, __.1 и на ПJ! .~) .. lHЦll Ml цн 1 шає ~ . пере би_r)а.є :Jl п. полнк1 .t:3
yCl

СТ йЛ l

СЦеНИ;

йЛЄ

ni\Н~ЧdCHG

8

ЦИМ

8МlНЮЄ

ТЄМйТИКУ

l

СТй.)ИТЬ

і

\

"

- 84 n" Єси с;; ,_ єтсь :ксг:;, рапс _f)T у ~1.р у з li.;)_pH і ,Лчук:~м Hil ч ~.J.I ~. Де.rJ.КВ... змі

на Не. К1)с"..Щ6 :::н'JІІШЛ.:l булй Пlri ЧЕ'\.С HlM~ЦЬK/Jl (/K~ШlЦll,. Ме ПlСЛЯ
ці є і переl)_.;и Hi'llli театр sнс,_у ;;пини~,сл :;:: cg_Jep1 ~,пли.н.t3 б:;ль
ше;ицьк~~ ~ійс~~сті .
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а і н с
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и к а
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____

. . 'Іtльки ,, 19 ст. s".п: .. :~яют~sя т": :·) 1)и .,укр~їнсьІ-,с1.м~sи llo-- Зі,,ГйЛЬn;J6І:р.;пеиСЬК1И му&ИЧНlИ Л1Tepc1T~1 l)l 1 Т :) L ДУ
Ее , CKp;)Mti;JllilY ЧИСЛі. l'vlИMv:~JЛi МУ СИМС ПJОТаl.:.ИТИ с;; О і ПИТсlННЯ,
ЛlГlMHll

ч;:.~му .ZJ.Q-мільРіС";Н ;"J:r;ий на.рг;;\ з ~:ир;)б Лt;Н::->ю М\Ізичною кvльтvрDю,

l_ЕJ_ІИКИ:М багатСТ :.:ОМ нар;)і\НИХ піСt:НІ:>, Обrіl1РUссйНИЙ .:.::ИsнаЧними
З/~lбН;,1СТЯМИ Н<-1 ЦЬ()ТІ1Х n.Jлi, не ;1,аІ) ЛЮ,\СТ:;:у Т11.КИ.Х T1.':'J.Qi . ;., .fіКЇ
б s_срнули на нь:Jгс yl EtГ Y культурн:)ГО с;пту • .і Б ЦЬ:'JИУ КJН

з

крєтн::'!му :~ипа.лку :мJкем:J п;;;\сІ.~и як пояснення в..рrумент, з я:ким
ми зJrст1)ічалися вже _ раніше. Ьрак власної державности є основ
ною перешкодою в рязви~.ку рідної культури ВЗ?-Галі, а музr:rчної
культури

зо~"рема.

ьо

т1льки

власна

держава.

Зl

свон~и

керlВНИ

м~ . колш~ш дбає ЩJО .тво 1Jення осбредкі.а :культурно~о життя,

а

Р1вночаоно ста1)ає~ься популяриsувати здобутки р1дного ~~ист~ц
тва з~ ко1)доном~ ~р~~гою перешкодою, що спиняла поширення ВlДО
мостеи про нашу музичну. 'f'Bopч~crrь ce.J?e~ чужого грома,дянства є,

бе sпе 1Jеч но,

односторонн lИ ~рактер Цl є 1 творчости. he зале ре

чуючи назагал великої

муsикальности

.ьсіх

верств

нашого наро

ду, насамперед, нашого простолюддя; мусиl\~О з жалем стве,.едити,
що наша музика ро~винена односторонньо, бо це муsика.маиже ~и

ключно

вокальна.

ми маємо

дуже

багато . прекрасних народних Пl

с~нь на С?дин голос або 4 голоси, Н<:tша ~1тература в цьому жан
Рl д~и;_{е ьагатс:-, маємо визначних сrу~вак1в .t що за. браком ' Власно~
го

театру_}ІІJТСl.J}И

Н1

сонат,

музика маиж~
а~е
Рl.J?

не

в

Hl

виступати

ц1лковито

.менших ·твор1в

пере91чних,

осно.в1

СтІльки

8ЛЯ

сце_f{~,

але

що могли

з

але

немає.

виконання,

hав1ть опер,

оркуот 1Jс:'lльним

б

lНСтрументс:-г::ьна

Н1 . величних cm~OHlИ,

1НСт_9умент~льного

у _ нас маиже

вокальних,

визначних,

н~ чу н ~и

б~ла зан~дьана.

себто тво

висвІтленням,

sац1кавити чужого

слухача,

на

даj)ЄМ

но бодемо шукати в нашій музичній літеl)атурі. d у tІас,щоп)ав

да, опери, як н}{атерина", або оперети побутового ха_р.dктеру, як
"Запорожець за ~~У наєм" чи славетна ttHa тал ка 11олтавка", є ме.J!одJ?ами

З

МУЗИЧНИМИ

ЦlОНальні почуття,
ж ому громс1.дяно.тві .
чому в

дів;

ти в
~емо

нас

сам е

:ВСТ&ВКаl\ІlИ,

-

ВСЕ;

ge

МОЖЄ

це

не

є

3сЩОВОЛЬ.tlИТИ

Hailll

але не в силі ьиклика ти зацікdвлення в чу
_..І"' тут знову мовна наьеоти тисячі П,;)ИЧИН,

такии

стан,

але

п_9едме том

наших

На-.

ьJ.нzла--.

інтелі~ентний"'ЧИ'l'аЧ сам досnіває со6і.пісню д~).кінця.
нерш НlЖ пе 1)еидемо до вобраF.ення нашо1 музично1 Т J3Оі) ЧОО
новіші. чacr:r,

по ьаж!і 1

сл~дr:r

мусимо заrлянути :в нашу старовину,
вокально1

культ~1Jи!

11к

~

у9ьому

l}.Є. знай

с1::1Т1,

так

1 в на..с НtІ.истарlШl пам"ят:к:и - це ПlCHl рел1Г1Иного характеру з

ш:; редх::.ристиянської тт. о би,

s:в "яs ан і

з

важлиг ими под і ями в приро

ді, ~к;: пе1)емога. сьітлl;і на~ rвемрявою /кіне~ь кале~д~~-того_J?О~у/,
прихцщ весни, л1та, НlЧ п1д І Еана '"упала 1 т.п • .tlЕJJ!ІьидатНlШl

- 85 момt::нти людського ~иття,

як на~одg6НН~, см~рть, ьесілля, теж
оброблення . Арха 1чний ха_рактс .Р J:!ИЯ:ВЛЯ

є П1Jедметом муsичх:ого

ють

коляд.f;<И,

ких c~, 1) as

.1s

щедр1вки,

ьеснянки,

що

складаються

духе малим об"ємом скалі"

прИМlТИЬlsМ показує,

s

одиого

боку,

цей наче

1:оисокі

s

дуже

ко_рот

б то sоїЗнішній

~~rистецькі

цінності ,

а s дlJ~Ігого боку - є тr,окаsом ПОJ3а.Jі{Ного зіку цих пісень , що
мо;~емо стьt;.Р і\ИТИ ~ільки с~аранною іх. ан<?-ліsою . Ці стар~ пі9~і
сп11:~лися ь. пе 1)еr~1стор~чн1

часи?

а І_118Нlше

по

хрисrриян1sац1~'"'

Hd~O~ б~~Ь~l~ЩИНИ~Пере:иШЛИ ~ C ~ l~OMlC~Ь нар~~у, S~lНИЗШИ СБlИ

з~,")НlШНlИ J,игляn; . тому , що нo_tja ХРJ;1стиянськR l.l 1)a Не булє;. ~ СИ Л1 Битиснути з п~.м"ят1 шир~ких КlЛ цих_ ритуальних · ~асп1Г1Б ,

ьона Пс.Р,Е:Оl)ала. Цl

ПОНЯТЬ_l

~НИЧаlЬ .

sалишк:и мин,улого ,

hCHO,

ЩО

ЦЄИ

прис~:госоЕуюч:и

процес

TPJ:I~Ei.D

пс~а~к1n иого треба мабут~ шук<?-!И Е ~HЯRl '

paHil

r:севладно

панував

:сlзаНТlИСькии

~х до ноьих

ДуБГИИ

доб1і
стиль. fl,o

~

Час,

але

коли на lк 

цих

~

старих

а~тоХТ\)~НИХ : щоrура~да, пt::релиц~І"J_ аних елементі. ·. , приєдную'.гься
:;:;1заНТlИСЬКl Rз1рц1, що разом 1з хрисrгиянськщо l.)огослу:в:оою
перенеслися на новий tрунт . Багато сказати про цей період не
можна, з то1 простої причини 2 що па~~: • ятки_,. які · могли б нам
дt;-ти ~Еlртину роз1~ итку почаТКl :!.) укра1нсько1 музики ,. rr,yнe пбо -

Гl 1 Т1 ~ьки чисто Т? оретично мовемо ~кusат: и, що TO).~l , . J.) ме~{~Х
плас~о1 ~ержаLи , п1д •. пл и ~ом багuто1, м ~ огоrранноl ~lsaHTlИ~
сько~

:кульrгури ,

ськоl

муаики .

'ГБорчлися

осн;):t"}:И

для

дальш(Н розбуд;;:t;и

.

. .:

ук_раlн -

·

ще гірше , ніж ~НЯЖR доба , з погляду нсl.я.Lности. джере л
пр,...,с;тс гt l:ляється п~р1од пану.:ання Готики: цс;бто 14 l",I5 ст ,

Але зНС:ї3 У чисrr'о г. 1потєтично можна т.: грдити, що l3 цеи час в
М?жах,цеl;Ео:с~ої та С.~;ітської музики мусіли.:с)ай.ти дужс пс.~.. аж

Нl зм1ни , як1 становля~ь перех1д до волотоІ доби розьитку
укра1нсько1 нароr~ноl. поезії та музики? а са;11.~ до доби _ ~озаччи 
ни . Щоб могло :r~итЕ.ОіJитися , каже sнаьець нс:нuо1 музики ~1ларет
Колесса, " бВ.гатст.Lо і r: ироблення <ро _рм J _. ірша і строу;и у піс 

нях кі~ЦЯ-17 .с~оріч:rя:.,

sумо~.391

прац1

поез~1 "

••

І

1

мусіли їх попередити ці-!Іі стор1ч~я ро 

ПОL· lЛЬНGГО

роs:t-~итку

укра1нськv1

f,i~ч)vДHo l

" На пс:;р?буття доі..ігого п_ро~есу Єl30ЛIO~ll

Даі:НlХ~ЗаПИСQХ

у:краlНСЬКИХ

Н tЧJОДНИХ

ГПСеНЬ

Не

J..к~sує в

ТІЛЬКИ

_lX

вирсблена сро_Qма , А.ЛЕ. ще ' і 1~исоко розьинений поєтичниііі сти~·ь ."
Темря, 3 а , яка густо окутує процес р,:;sьитку укра1нсько 1
музик!} за доби Готики , по.~· о-:rі роsі:і~ається ~~ Ч<'tСИ рен~9ансу ,
ХОЧа

И ~ут

Н і І.6 qт .

МИ

Щ~

НЄ

МаЄМО

ЦlЛКО~ИТОl ' ПЄЬНОСТИ .

полісронійний, т . зLЗ .

" парт~с~ий",

В

ДрЧГlИ

ПОЛОuИ 

cпj_.J) у:rнИшоь на

.

YкpalHl l\0 l~' житку в церкоБНИМl-ЖИ~Тl и :г;иrруиму~ав кvнкур$НЦ1Ю
8 польськими костелами , r~e цеи сп1:с:- буГ! І? l,Т\ОМИИ ршнше . В
с~::ітській музиці на.пс;_рше мtсце Бису~е~ється Н;? :са . Q)nрма.му_sич 
ного

Їс·ИСЛОБУt

Та?:':ИІ3І;іСГО

Т . З!3 .1 СТОJ?ИЧН1_думи ,

характеру ,

як1

оСПl73у , али

Лl 'РИЧ~О-~ПlЧНl
героlЧНl

ПlCHl ,

.;)чинки

~еЧИ 

коsак1::::

l XН.lX знагання:х 1з татарами , туркшли: та поляками . ':[ 8:t3 " язку
ЦИМ рОЗ Л ИТКОМ З 11 Я!;.ЛЯІОТЬСЯ або , СКШ:і:{ЇМ крmце , СИЛЬНlШЄ peпpe tt
зент о:t:ані HOj3i с,;тF~т~ні. і~струменти c=t саме~ _·діра , кс:бза , оан 
у

·8

дура. ,

TlБ

Та

ПрИ

Ш1.рОДНl

CПJE~l

ЕtКОМПаНЬЯМЄНТl

И

ДО

муз~ки , ,ЩО'ЬЖИ~ТLЮТЬ

СБОlХ ПlС (_ НЬ.

ЦИХ

ll;iCTpyмeH 

}ік На Зtl.XCДl

l,

часи

сЕр-sдньо ! 3і ччя: барди та міненсенrери і;; ід в і ;Іуnа.ли замки лицарі з , і кня9 і~;. , так с~мо ~-rаші . кобзарі та бандури сти мантr,рують

по оеsкра1х стєпах Укрс>.. lНИ 1 є баж аними госrглми в палатах ма Г 
наті...::,. Tcl. поміщикіJ ; ~: од.rако.ьій мірі 1 і1К :1 ·і козацьких хуто_рах .

•

- 86 .t-',_~зк.іт J<~~льт ·~,РJ?.ОГо,
МсlЄ

с. , ~ю

причину

у

отв:~ й МУ?ИЧНvГ9 хшття 1: ХУЛ ст.
укра 1 нськ :J 1 д е_рнаьи, пка с_)ою

.: l,il,H~;~л~ HHl

ела •. у й, . хоч K:JPO?-'K ~ , і сну_ uння з апдячує нОд 'JMY полі тич ном~
ЧИНІ;іИК() .. _,l не~ схо;ч J?"~роп~, а саме козацт1::у. l хоч козар;~:кии

П-сРlО/\

і

ук 1Jаlнськсl

Ле1іІНОС'f:И

.. ели кою

М1Qою

дулс~о1 т 7 :- ·::І.Р~Jсти.

не:

1

мопше:

назJ)ати хсбою

спок1ин:;го

однак сам ~а~т політ~чноі нева

сп_ричини:jСЯ

до

скр1 IUieJ:lHЯ

тут молша СТLt:;рдити,

и. П;)llіИрення

що l<?То_рні м:истєцт~а

ус 1Ма. 11 ;рл ян ками Ht.: ровриІ~но вr: "я в ана з пол1 тичним життям
.Ук_ре~1ни- і що ~:;~на п_ре;:\СТі:J.І,ляє нам ~ільки зсиjнішню о:юрму ва
гмьного процесу 1 ккий_ у даний MJM6 нт "-: ід бу: : а;::ся r_, л укрl11нсь
а

...

1cтn1)1l

т~орчого ~с_ржа~н9г:J dиття ,

кому

Г_f):JMtlДЯнCT~l.

Да-!fьший хід пn;~~й. на~ЛИ!:\ає укра1нську народІ;ІУ пісню до

МУВИЧН()l

СИС.Т~МИ.-~~LДНЬОl ~:,~рОПИ

8

іс· ІЧJаВ ІНИМ ПОДlЛОМ На дур

і моль Ti"l. цілком означеною тонацією, яка не з : 'АЕаючи на що
еLрспеїзац іl_{), нік~ли не ";т 1)ач~є сьоєрідн~сти~ Слід підкреслv}
ти,

ЩС·

укрЄllf:іСЬКИИ

Народ

Не

ТlЛЬКИ

:;: C::.;OlX

Пl

CHf.IX,

а_ ь3ll.Г,<4J11 ~

J;, МУВИЦ1 32Ml ~ .З бср6ГТІ~ ~=~ою ~УЛЬ'F.УР!;і:/ НЄЗСt.ЛЄЖНlСТJ?. Г1)'?-qJ Q .К.
lолстои у л~ст1 до одн1є1 3Наиомоl ~lдзнRчає 1 що н~яка 1нша
муs ика, на... 1ть І~гликор ІТСька, не :г:ия:с~ИЛСl с"-. о є 1 ориr1 наль ности

3 ТА.І~ою сил:-)ю й чіткістю, як укра1нська~ Jікщ9 м~ БС{Іухає~юся
D не1~ перед нашим~ очима ~иступає БСЯ 1Стор1Я .кра1ни, 1 ми
ровум1 ємо_ Х<'ЧJа.ктер ЦЬJГJ наJю,~у далеко к_раще, НlЖ читаючи Го
голя абn hониського.

Боденштет\ у т:-ступному слJ~і до збірки "lJ оети:ша .Україна" ..
про lчувиІ<с-t.льну r;арт1сть 1 краСJ украlн.
·
Цер~:-~~;н~ __ мчв~ка з:\Qбу.,:, ає украінськ~ІЙ т~р~н r , ід_ршзу після
християн 1ВаЦ11 :hи 1 _с ько 1 .п; epЖEll'lИ 3а час1 л Володимир а .Вєликог с,
д_ружr:rна яко~о, дс;>';іКа г_,_;е_цького імператор~, при _езла 3 ~обvю
Не ГlЛЬКИ L lВВ..НТl:ИСЬ Кс ДуХОБеНСТJО,
ёl.JІЄ И ЦЄ_рК;)l ) НИХ СПl.ёЦ1~-:.•
дуже те-пло J исло~:люєтьqя
ських На_рJДНИХ П1 СсНЬ •

1

ll_p ~~ . г 1)е цьких

сп і _ , ак~ :;3 на У країн .і Не _рі дкс з у стр і ча~~Н) з гадки

r Лl':Г ~_ писах. ~о часJ ~~· .іі.росла_;а l~Iyдporr; де>:rшttдна ~l.' 1~тка на{Іе
жить прс, ~е, що до руськс.J1 з~мл1 п 1JИ1Хс1ЛИ три СПlіЩl в CJ}OlMI:f
Р?8ИНС1МИ l д<УіИ ~ЮЧ<?-ТОК ЄlНГс~ІЬ9ЬКОМУ . LОСЬМИГОЛОСО.l::\ОМУ CПll.:-01~;~ •
~~И Цс_рК;) _
_:нии СПlі5 lCHyEaL. ЦlЛl СТС!ЛlТІJ:'Я:, п 1Jи: ЧОМУ l;1H Зі.lВНО..ь
~ЄЯКИХ ВМіН !]средаЮЧИСЯ

НОМ

Т У;J;И

ПJ:)ОИШЛИ

но де т.зт.;.

.ссіД

ПОК~:ШіННЯ ДО ПОК\Ш ЇНН{Ч ~aKI:lM ЧИ
елементи HEЧJOi\HIJ 1 Пl CHl ПКЛЮЧ-.
голосі в
цього с":- оє_рі 1 \ного кентрапункту

Хll..раКТЄJ!ИСТИЧНl

побічних

украінської нс:_ 1)r;~ної . пісні. 1'атарські напв.диJ які знищили ук-

1Jаlнську і\е ржаЕн і сть, Не з анод і яли це _рю::. і на[\ то ~:;ели кої ШІ<J ди,
через що ,)S'; Ha чю'ІіJав більше· стає осередком ьласного 1"'-ульт урно

го БІ;'І'Етя.

У а.. - t'явк~':-в цим.п_роцесом це_ркоІ:нии·спі~~ у CJjo~й r..- і

ВСLНТlИСькс-поЄАИНЧ1И C~JJ_i)Ml

майже

МіtСИ

1

поляк~ми та литоьцями

и

Пс3р6КИДаЄТЬСЯ

1:

ШИрОКl

Є

..

Є7\ИІ;ІИМ зс, !)нішн ім J._, ир азом J~ ласно ї, хоч дуже п 1)и:мі ти=~ но 1,

культу9!-}Оl

т~ : орчости.

~аин яття- ук_ра1нських

земель

"'

поши

рення :католицизму принєсло 3 собою захі[\ньо вокмьн.v та іНСТl)У
ментальну музику, репрезенто~ ану го!l;;:_не органами. Ця обст11пи ...
на п_рю,лусила ке_r_:н::. ~ нИКl!_,"'праnослаrноl це;рк~и J!f?дбйти пр о ров~и
ток

хороБJГО

предстйт:ником

СПlІу,

як~и

ц-срКОі~НОl

3алиши~ся

мувики.

llpи

по

нин~шн1и

~снь

голо~ним

по~·ІОЧl церкотших братстn
ЩО Д б~1~!J П_l1;) J?;JЗ ~:ОИТОК Д ,УХО і. НОТ;) ЖИТТЯ l церк :у,_-: НИЙ SПі !:0 3 бе ріГ
СЯ в ц1и с"оорм1, _ ан l\О.к1нцн 17 ст~; Пlдтрин.у,_,али.иого _QИHI:f

б~rс, тих к '?3 ацьких ро;~ l Б , . що,

пер~ о У!3 ело чи НЕ\. 9т уд 1 ~х у ;.)axl д ....

НlИ

НОПl

~БрОПl,

ПрИ~;JЗИЛИ

3~1ДТИ

вра3КИ

ЗаХ1ДНЬО1

музики.

87 на~ б іл~~и~~~ і но.йк_ращим о. ~ерt;;~ком музичної культ у ри на .Україні
буl;' . .f'.. Иl.LJ 18 с.юєю AKa,J\61-Jllєю, де к~:1тнула НРLСаМ:пс_рг;;; ~:,окальна
музика,

год;)~,не церкоьна. Нро те, як :сисоко с~ояла то~ішня
:со~~JЛЬНа культ ура Е іі.ИЄ13і, залиши.~и НйN уБі,J;чення й чуминці.

б:f_l3 тс-tкса тим О?сре~ком.;

hi;Illi

х1дньо1

срормі
ми

К.Jльтур~,

ум1в

у власну ·!ворЧість.

І_1ац1ями

п~р~иняла

я.кии,

~краіна перша між східньосл9ь";;:нськи

т .в в.

~онцерти

І.т1ль~и зuц1є1 пере~вор~но1 вже ,

МlГ

ВИИТИ

И

.. ПсJ?t;;ИМt:-ЮЧИ здобутки. за 7 ,~
1х 1 вт1лити в своєр1дН1И

пер~т:ворити

СКрИСТс1JІ1ЗJ13З.ТИСЯ

В

як

9_:IOJ?MY

цер~овно

1

цу зики

з~~palHlЗ?DaHOl ~тмо9Wери

НаШ1И

стиль з ·й ого видатними представниками,!

МJ8ИЦ1

•.

u

Т,ЗІ,!,lТаЛlИСЬКИИ

як ~митро ьортнянський

/І75І-І825/, 1v1акси:Jч Ьерезовський

/r74J-I777/ та Артем Ведель.

ПJ.СЛЯ зак1нчення студ1й в

бvв 1\Ирlrент·ом царсько1 капе ....

~

·

ht;tйвизначJ:Ііший із ціє~.,трійці ?уь оезпер~чн9, Бортнянсь~ий, що~
Італ11

лі ~ в llетербураі, де він жи:в до см~рти. це: факт.є причиною rroгo,
що Еgртнянськогg, J:Ie з1;F:ІЖаІ;9ЧИ на ~юго при~а.J!еЖНl?ТЬ до укра1нс~~о1

культурно1

СlИСЬКОl
J

на

с~ери,

маиже

в

ц1лому

св1т1

аал1чують

до

ро~

МУЗИКИ,

Одн~че н~- тре·ба аабу~ати того, що наші мистці, .не маючІ;І

оатьк1вщин1

пости,

можливостей для розвитку,

кидали

сво1

скромн1

щ9б на півночі sа~ня~и добре uплачуЕа~і посади з вел~

кою аr~ПЛ1тудою мист.ецько1 д~яльности. Цю пол1тик.;т часом на:в1ть
9ИЛОМ1~НОJ;':9 притягання укра~tіськи~ культурних 9ил почав нетро

Вєли~ии; 11 ПРQl\ОБжу'-.' ав рос1иськии уряд без а~д1ни аж до рево . . .
люці1 I:J~7 р. Тепер наші мистці,та наукоЕІ},і, кqли й залишають

ся, .здебlЛЬШОГО, На СВОЄМУ MlCЦl, ТО lX ДlЯЛЬНlСТ~ Не МОЖе ~аТИ
нац1'?нального ~арактеру и. :;шкористовуєть ся "ад ма~rор~~ русс~є

rлор 1ЯМ 11 , ЬСЯ:Кl. МОЖЛИБОСТl даЛЬШОГО рОЗБИТК,У На _t?lДHlИ .86МЛ1

прициню~:е-щися р1аними

заборонами_

ження чужим богrон Та~. у
режними панами сит уац11
ОД.і.с ерто роСіЙСЬКі ЬЧеНі

18

ст.

що ІJ?еж даьало

lМПульс до

слу..,.

укр~J.нські музики були ?еsзасте

ь 11етерб,у ре1, що потверджують ЦlЛКОМ
І3 СLОЇХ ЇСТО 1 )ИЧНО-К_ь)ИТИЧНИХ · П1JаЦЯХ.

:У Sі5 язку з екстермінадійною політикою Мос.кьи супроти по
ліrгично залежно1 Бід неї України г. особли:.:о трагічному ocill т
ленні."';:;истуІfаЄ )і{ИТТЯ нашого .~айст1Jа Артєна .Dе~еля /I7t7-I$0~/.
НаЛКИИ ПаТрlОТ l3е)"\еЛЬ НЄ XvTli3 ПОКИНУТИ баТЬКі3СЬК01 8ЄМЛ1 И
11

ві~кидав.усі, хоч як ~лис~учіuпроповиції російського уряду. На

впаки, BlH не робив HlЯKOl таини а СБого антимоскоfського на
ставлення. щоб врят,у:t:;ати себе Еід пей,слідувань петербурзько
го уряду, нступає т:,1н до нечерського J:J1онастиря . Але не зпажа
ючи на це
йог;) арештот:;ано, і він трагічно скінчив споє :виття

у тюрмі. fак само й~ мистецькій т~орчості вік бор~ься з чужи
:;;.
'?.

ми
пли:t~ ами,
намагаючись як пр ед стсс..:сник аьт?хтонн ог
консерьа
тиаму
оперти свою музику на cтapQyrcpalHCЬKl традиц11.

fака політика Російсько1 1\ержаги Мігсіла маrrи жахлиьі нас

лідки. Піl\ ЕПЛ:ит:;ом катастро:річного_полоЖення нашо} батькі:GЩИНИ

13 мевах
дає

царської

т г--орча праця

19

імп.ері~ . rнrродорж

на

ПO.J!l

1зласно1

ст.

майже

~ульту_ри.

цілк9м зt:-непа-

Церко:~щ:ии

СПlЕ

.,

пле

каєть-ся, щnпралда , ДЕ1.Лl, але не п~д кер1ьництпом фRХОJ3И~ сил 2 . . .
гот' оьаних у _ ~~ласних закладах, бо 1х уже не було на yl<,palHCЬKlИ
тери:.тQрі ї •. Н~слідком цього сумного стану Етрачається такрж од7

НОСГ.Гай·на ЛlНlЯ

р08J.3ИТКУ

украlНСЬКОl

личини

ПОЧаТОК ДО lJOCTi1HHЯ:

традиц.і~ перєн~сяться в полопині
И дають

Р'аінсьП<Их композиторі
одначе

::-3

19

М.)ТЗИКИ.

ЩОП 1 )а~;да,

KИliJCЬ~l

ст, .. з околиц~ ..дн1п~а до !а

HOl:30l

reнep aЦll

8Е1.ХlДНЬОук....

із Лапрівським та .Dербицьким на чолі;

й цей льока.льний ренесанс не три23ає доь го

і кінчається

!.

·

88
занеш:!-пом музично]. культ~;ри тако:І?L на аахідніх ·землях.
.
lнша д1лянка, д~ Тl~орча сил~ українськоі муаики у І8 та

19

ст~ ДіоlЛа поsити, ;; н1, нк ~а наш1 умо~~и, результати,

Р'?- та

оп~рета.

~1 .Ь.реонте'',

""'ортнянсь~ии пише_опер~

':"'

це 9пе

"KBlHTO Qa-

ЯК l :с ИСТй~Л.rіЛИСЯ Т1ЛЬКИ ІЗ lTaЛll 1 С1~ 0ЄЮ t;~;e.Nk1TИKOIO ТО. мо.:..
:сою;...булн неп 1)ИС!~;пні для українського громадянсть ё'l . ~ по lп ире
нням романтики и ЗЕ t'яа аним lЗ цим захопленням народними мотива
01011.

ми украінські компо8итори беруться до тем iq селянського побу
ту або оспіт;ують героїчні под:ииrи козакіn. 1'Еtким СП;JСобом в

It)1? pry постає оперета "Ко3ак-Стихот~: .')рец" князя J.Jtaxo :r3 cькoro,

ддл1 клясичнєі. JІарqдна п'-! єс а і а сп і вами І вана hотляре 1-: сь кого
~ -"На'rалка Нолтаька '· , опера Гулака-Артемоj3С ького "ЗСІ.поро.не ць 3 о..

'"

" ~,унаєм 11 : 1• що СБО єю --;те'мат и кою l\УЩе на г Ред у є МоцартоБе ''У :3е дення
J.;з ceparo • ~ •• опера R1и~оли Арка~а "Кат~рина", мJгаична пер~робка
Ше:знеНКQІ391 поеми 7 .и ~ага.то. · lНших. Щоправда, Микола ~}:ннченко,
с,учасни н 1сторик ухра1нсько1 . музики, го!Зоряч~ про ~г1р АркасІ?-,
:JИ СЛОВЛЮЄТЬСЯ Не Дуже К:)рИСНО про ПЛОДИ укра lНСЬК 01 музи llОЛl
ГіМНЇЇ.!:Зрозуміла річ, що п ід дилетантіn не можемо оч1ку;_~ати ·
чог ~сь ~Сl.;Jзвичайн ого! Вони · не. дають нам нічого н о п ог о, . як щодо

музично~

~орми,

1

так

щодо

зм1сту;

не

одне

звучить

приємно,

чарами нn._;,; іть тепло і мило, але нав агал звичс:-Ино." Uдначе було
б неспрп.nедливо, якщо б ми цим музикам, хоч 1 дилІ3тантам, ь lд

~доіlі ли :~;изн~ння

? •J.слуг

. у процесі

'r vо рсння нош х

ситецьких q_Jopм.

Нє маrsчи маиже~,НlЯКОl._сра~о:~оl 0Сf1ти, І30НИ не.могли дп..ти над
ЗЕИЧс;_ :инпх _речеи:

лять

але

lXHl,

може

о9ног~у [\альшого Р98іШТКУі

серця.1

т;.-;муі

хильнlс;rь

~оз,"_

и не досконал1

що. ~j они

С!ЮlМ прим1тюнз:мом,

у:краlНСЬКОГО

спроби,_, стано?

тпорили,

-.те

ишло

rнд

адобуло rндразу при

, ..

ГрОМСl'f\ЯНСТІ~а .

llepeЛoNюl:;e sначення ь розnитку української нaцiQJ1flЛЬHOl
муа~чно1 культури ма§ поява шик9ли ~исен:ка /r842-r~I~, який а
~СІ11ХОМ Пробував CBOlX СИЛ \Т BClX ДlЛЯН:КаХ М.)І8ИЧНО1 ТВОрЧОСТИ

и покавував нові шляхи с~оїм учням та настvпникам. Uкінчивши
консер~ ат ор ію ",в Jlяйпці r' у, де він qт уд іюЕ ав компоаJ:ІціЮ у :pixr·epa,
V

а :tеляв1р у Раинеке, повер тається лисенко на батьк1вщину 1 ЦlЛ""'
ком в ід,цається музиці. J11ого праця починається а запис і в та ОПl)а
ЦЬОІfан:ь народних пісень·, а кінчається твореннf]:М великих вокаль
но-lнст _9-уме натльних"" q; орм - :кантати т~ опери. Най б ішьш характерис
',ГИЧНИl\д

еле~(Іентом у .иого творчости

є

иого

близьке

відношення до

Шевченкова 1 музи; т·е, Щ<? Ше!?ченко дав. у слові, намагався Лисен

К<?РП~~.J?ЄТ\)ПИ'rи у Т9НИ~ Ц1Ла ИО~О ТВОР'!lСТЬ [рJНТJЄТ~СЯ На Народ
Нl л га сн 1, але в 1ншому PO?YMlHHl, н 1ж це було ран~ше; бо коли

до

1-іього

· ВуВаЛИ
"~

11

вважали народнч

п1сню -sа _ щось

при~птивне

1

використо'""'

·ТіЛЬКИ ЯК СИрИЙ матеріЯ:Л, JlиceHKO ШІІ КаЄ В НіЙ МУЗИЧНОГО
ун:раїнського народу, ·що, відпові~но ро~роблене, М?-ЛО стаr:rи

R1.н;ставою для дальшого роав~тку укра1нсько1 ~~~~зики. В1н дослl ...
Аж,ує спочаrгку s · цього своєр1дну форму rагмон11. Іншими словами,

він працює як І:Іауковець-е'Еног 1)аф~ що за 8опомог012 вже виробле-

-:них м~тод анал1зує багати~r ~flатер1ял, якии був у иого роsr:rорядже- нні. Бо ледве ще д~uна CBlTl ~~таке б~гатство нар9дн~х п1сень,
що стояли б на так1и мистецьк1и висот 1, як у укр ,_ lHЦl в. Якщо

tр·()аглядатимемо цей.~~атеріял

3 ~оку ритмік~) то мс:tємо пов~льні~"'

б·ільше 1\ ЛЯ рецитац11 призначен1 думи, nоб1ч дуже скорих 1 темпс
Роаментн их. ко.s ач~ ів) ЯJ:СЩО йде про. мелодику, то нам впадають в

с.:, ко чудов1 стар1 ПlCHl а циклю Р1адв а лристового,

як напр.,

~едрик, по б v[\ований на трьох тонах s повторенням :мотивів у. ме
~жа.х малої тёрці ї ~ 11е наше ді ло 'f\В..Вати fllj'T всесторонню анал1зу

.... 89 укра.1нсько1 народної пісні, одн е MO}fSMO тільки ск о.зати, що ці
пісні спів~ютьgя здебільшого на 4 голоси й що їхня будова вия;...

в л я є сво єр1дн~и контр~пункт та ориГ~нальну гармоні!_О. Jlисt::нко
б ачи в д уже АООр е в с е оагатство ,укра1нсько1 народно1 музики, а
р .св ноч а сно й т 1) у)l;нощі, з якими иому прийдеться боротиса, о5- 
робляючи цє й ма т Е: ріял. Але що роботу треба було конче зробити,

щоб п~лтри ь,r ати. ~альши й _9оз в иток нашої музики .• .8ін дуже 8обре
роз ум1 в, щ о сл1 пе Пt: _t) ещеплю в ання чуж их зразк1 в на РІднии Грунт
Ij 3 прин ,~ се користи, вїн sнав Н е ме нш добре, що Бах, моцарт,

Ьет'=)І' tіН, llіуб~рт,

.Ьрамс, J:5~rн~p та .. інші Нl~децькі МИС?ТЦі пер~й-

н,lТІ духом НlМс ЦЬК\?ГО. refHЯ І ЩО .ІХ ТВО_t)ЧlСТЬ За~рlПЛЄ На.к~нець-кІнцем

у

псиХІЧНІИ

структурr; .У

МУЗJ:іЧНо~у

1~31дчуванн1

~

1~

н ароду. МаІІ!l ТL)с ба в чи~~ся ВlД HIIvЩlB чи rталr!'lцrв, як оvrаІ;нзу-;
вати. нашу музик~, я~ 1 ~ роз? удовувати, a.J.Ie ми не, можt;М9 СЛІПО ~
НВ.СЛІ Д J .rНlТИ ч:уж~ B ?ll)Цl., ЯКІ В И_L)ОСЛИ н а ~HШOMY ..fl)~iH~l 1, ТИМ

самим, Н Е: в силr R lді\ати п е режи в ань укра1нсько1
м а ємо коvистуР-а тися чуж и їvІИ засобами ви:сло:ву, то

ло~іям а ні в я кому р азі ·н ~ дослівно.

душr. Якщо вже
ТІЛЬКИ п е р ана-

.

:на ~их ocнoj~,aJ~. оазу х:.алася в ся діяльнtс· ть J.lисенка. ~а полі
МУЗИКИ BlH MaR б е зп е рt;ЧНО ВЄЛИКІ УСПІХИ, ХОЧ ИОМУ Не

BO JZ MЬHOl

Е ,і\ алось роз:вн я sати всіх спі_f{НИХ пит гJ.нь; до цілковитого та пов
ного дослід ження м Іrвичного 'я" українц1в він не дійшов. Головне,

-н ~ був ?іН в сил~ nхопитИ ~НС?'Ррум г нт а~ьної ~~уsики,)1 створити на
ПІдст а вІ: дотеп е р uш1их ї:\ОСЛІДl Е власним. укра1нськии. етил~. ДЛ.fІ ·
ЦЬ9ГО браК,У f:ЕlЛО УіОМУ ПlД~ОТОВНИ~ Пр~ЦЬ lН Ш ИХ aBTO_Ql B, J?ll\ПOBlД

HOl

традиц11 2 а може нав 1ть ОС ?- lТИ І талану, бо СІ;rМQ:ЮНІЯ вима 7
гає д ал е ко б1льшого С?-Парату, вклапу с~ь~ІИ~ sасобн?- вира?у, НІЖ
хор а капелля чи нав1ть кантата. ·:D ОЦІНЦІ иого заслуг пер:; д

укра~НС?К6ю муsикою погляди ~рит~ків дуже розбіжні. Lоді як
у.кра1нц1 ставлять Лисенка нарJ вн1 з такими в еличинами, як фо
лен, Ілінка, Ipir або ~·м е т а на, то чужі фахівці, як Римськиr1 ....

t{ оl?саков, н~ вважають иого sa поважного композитора •. 11к sви 7
ча~ но, т ак 1 в цьому .. випад~у пр~вда лєж~ть посерединr • .hк Гlд
нии · пре дставник укра1нсько1 н а цІональноl музики, лис~нко бли9к. че оп е рує людськими ~олосами. І. тому не дивно, . що иа,го YЧI:ll
п1шли

слrда~и

вчит е ля

и

вєл~к9ю

м1рою

спричинилися до

розквІ-

ту вокалЬJ:ІОl мхзики на .Укр а 1н1~ Т у т тр е б'а на~ Еати ран9 помер

лих мис~rцв

-;

Миколу Jl е онто в ича

/I877 .... I92r/

и :Кирила Uт~цен-

ка /I8~L:-I922/. }х т в ори :§~ЯВЛЯЮТ? велику синтезу староl во

кально! МІТЗИКИ ХУШ

СТ.

ки вони чер пали не

ст іль к и т е матику:,

8

ВИСОКОЮ TGXHlЧHOIO культуроЮ,

ll

З

одного боку і укра1нсько1 народної пісні, з другого ооку, звід

дух.

l

як нас~мщ:;р е~ національний

тут лежить причина " колосальних успіх1 в~

як1

мала к~пе-

ля hоюиця в своєму е:вропеиському турне, коли мандру ,j t'J_ла в1д
міста до міс, та, з rSідня до ьерл1ну, з .оєрліну до нарижу, з На
рижу дQ J 1 Оf:Ідону, в 9юди в икликаючи ент уаі ясrричне захоплєння. Ус і
е~ропеиськІ

Tl сть

цього

НlИНе

ЦІЛ6

музИЧf:Іl

крити~и

д~е

хору, · одностаино

високо

оцrнили

ПІдкреслюв али

те,

мисr.гецьку

що

тут

J?aP-

тех.н rчна #о'

досконалість· виконавці в , уміння дириГента, голосонии матеріял
і. ~исо~ якість викону в аних пісень об'1 єднувалася в одне га_І)МО-

•

..,

Нісля п е ршої с :еітово1 війни виробл е ні лисє нком засади пе
реносяться на поле інст 1)ум ентальної музики й в ідкривають нові
можливості розRитку в усіх її ділянках, _ починаючи з :малих ком

пози~ій аж до сим~ОJ:ІЇЙ ' і .qпер в~лючно,. Новий поворот .У бік мо
дерн1зму

овначає

Е

lCTOPil

укра1нсько1

музики

на

захІдних

sем-

!

.

.

.~

- 90 лях вист~rп СтаниславЕL дю)\кевича/родж. І879/ ·тнорщз: мvаики в еuро-

пейському маштабі. Нісля аакінчення студій в Відні та Jlяйпціrу .

.D ін,

на підст а. пі ~ласних fІОСлідів і

праць етнографа та компоаи

тора .. Філяр~тn.. h.3.J]e9cи /І87!/. намагається· заглибитиgя

n

gкра1нськn~

тв:Jрах.

1

ПlCHl

це

розум1ння

:використЕLти

cno1x

в

і ст оту

Иог;·-. Г:JЛ~~nнfl а n. слуга поЛягає n донеденні того, що національний
хо.J?актер м:-);J:\На пере1~ати й інструментальною муз~к ою і що nри
rм1л~му :корис~ Y:!A.H Hl орке9трс,::ими засобам~ Цl є 1 мети. MOJ!<Ha до
сягти легше н1ж при помоч1 людських голос1rз
Дотепер1ШНJ. по ...

s-·
.!!

-t

г~н:tди на цю_прпблему були цілком відмінні. Але.його симсроніЧJ:іа
OpKi:IOTpVJ. ХОр l СОЛЬО l{аrзказ", "XOD ПlДЗGМНИХ KODaЛli3

О;.~НІ.і. На

11

м~:онументальний У•;:sапо~3 іт",

ле цька ;xtпcn;\ ія'!

11

симсроні чна uоема t•:н:аменярі "t rtcтpi-

й на~s і'І'Ь менші

хори з

аркестрою

-

чс1 І3ОНИ

.

,

H;.l~~ і яні духом Неlшо ї наро;J;н•; ї пісні. roл:JJ.)HG значеннЯ Jlюдкеяича
ссрері nокальній та r:окально-інст_.;Рументальній.

D

прG;J;ст а~н~кс м r:окальногс ж-анру
ГО

МОН ІТМдНТйЛЬНОГО

СТИЛЮ

13

•

Він є найкращим

Іаличині й засновником r;елико ....

Цlлком на служб,~. іJ:істру~еJ:італ~ної ~У?ИКИ. стоїть. група мо

лодших К;)мпозит.-;рlіі Зах1дньо1 1 Gх1дньс1 Укра1ни! як1 постави.7рr ср б і за,_" мет у nJ1П :1ЕН ити що _ ПJ! ірьу n .У ~ра.їнсь~іи музиц~. Василь

.Бар:;ч :нс~кии /І 888/ директ9р Укра. нсько~
у Ль~о ~ 1~

наор.-;ман ти:к"

cлaLtl ~12 ,д І:<а, ;Ще j ~ 9ю
н_с.:,_р~дНl И

IllCH 1, ...,

1[\е

BJ;1COKOl

маи:стер камерн~н музики,

Музично·~ Школи
учень Blтes

Т jj('; рчість по~уду~:аг на словацькі~

CJ...:Ot?

СЛlД аМИ

jЗЧИТеЛЯ

И

ЕИК:JрИСТОІ)УЄ

Cl. OlX

j~

ТJ?ОРйХ 1~ля кляпіру т а ч~ль.~, ? симсроні ~ни~ п9емє;.х та с.-:,льоь их ..
ПlСНЯХ :rластиJ.)ОСТ.l укра1нсько1 народно1 ПlCHl. Uтилево блиаькии

йому є Не,стор ~ижRнкі;-.;ський

/I89q . . . I940/,
1

позитаJ?а старо~ школи f.i <~ псрсЛОМl ХІХ

npocp.r: lДеНСЬКОl :AI01[\cMll,

;_,ЖИ ~ аЄ

ДЛЯ

син українсько-го ком

ХХ ст.,

БИСЛОDJ

ЇD МОд<срних метод комп :;зи ці й ної те хні ки,

ють

l~ЄИ

l HQCTpO-

як Jlюдкеьич і Бар :з ін-

.

ський

учеJ:іЬ ЩІаJ?КСа,

CLOlX

Ще силь.ніширі поп:;рот до інстру~~ен~альної м~rзики т:ияпля

к_смпозитори

lіаддн1прянщини,

що

1х

1мена принесла ретюлю

ція. Ми fuчимо там більший розмах, п себ _ічність та і~іціятипу.
Це мо;:та пояснити тим, що на ехі дн іх і Центрадьних Землях му
аична культчра й тра[\иція стояли :t: ище, ніж у lаличині, крім

Т-?ГО, уоnєтська DЛЩ\ЕL ·~ дпбу "украінізаці Ї" давала ~pruцi мате

рlЯЛЬНl умо ли ,'\ЛЯ , _прn.цl музик,. т~J;< що ст:rорено укр єннс~ку деР
жаr:н у оп~ ру,. укра1н~ьку qплгармон1ю, музично-дрА.матИЧJ:іl ~нстN

тути, CПlDOЧl капел1, капелю ~андурист1 в тощо. Щодо TlXHlKИ и
способу БИРflЗ У, найР.адикз.ль~іwим між цими мnrїерністuми є Борис

Лятощинськии 71$957~ пр;;qJ .Кин.:ського lІдузичногQ +нституту, а.зтор
т ::.ор 1 ::3

тріо)

LlH

f1ЛЯ кля rн ру

ато1:1ально1

музики,

но.ц1ональними

;" D
~

и

скрип:ки,

и

нарєшт1

смичко пи х

Кї3артетlr;,

кляrнрних

симсроній, опер та.~узичних ілюст:Qацій ~о ~уільмі§. Спсl)шу
t5y .J Пf.Д " -'ПЛИЛОМ,_,рJСіИСЬ~Х Н2 ,_атор1 І3 , ОП19ЛЯ ПЄ~_ИШОВ ДО

ОП~ рі

єлемєнтами

"ЗОЛОТИЙ обруч"

~3

вна:иш.?В

у vе ртюр1

• . lVleHШG

контакт
на

чотири

lЗ

укра~нс~ки~и

на_родн1

п1 сн1

та

раДИКL1.ЛЬНИМ ТБОрЦ::М ЕЄЛИКИХ

інст_t)уме~тальних сtюрм ~ дев .Ревуць~ий /І888/,

уче!-fЬ Ли~енк~,

~о,оспочuтку був Пlд. ~~ пливом РаХМд.НlНОШl, ш~)ПеНа~ Скряб].Н<l и ·~QJtiK~Q~,c:ЮK(JГO. Ал є ц1 впливи пер~топилися у :вогн1 йо. го багатоl
lH;J;И...;l дуаль~~осrи 1~ т ь ори,
менти р1дно1 ПlCHl, дають

....

щ9, р~ Бн очасно використ9вуючи еле
ц~каrн ара:~н<и суто укра~~ськ о го МУ-;

8ИЧНОГО СТИЛЮ. В ЦЬОМУ СТИЛl НQПИСйНl

кл;r=.:;ірні концерти,

симсроні1,

пісні

.L_' еликих. музичних q;орм !соната,

і

ЙОГО ПJ:),3ЛЮД11 ТіЛЯ КЛя:tНру,

т.д.

симсрон ія,

Іретім прєдст с,3 ником

:КЛЯ7:> ірний кснцєрт,

,

·.

~

9! -

оп8р~/ є .D~ктор hосен~о /І896і, проф.Інституту ім.лисенка n

:Н.иє~:1, ЛJМlр~;-;! ;анша ЛlРИЧНа натура. Uкрему групу тnор,я~ь ДИ
ЛИП 1~і.О9ИЦЬКИй /!893/, рs,цактор журналу. ":Музика. масам' 1 ми~
хайло .Dерикі пський ІІ 89 6/ ;1Ириrент Харкі J1С~?к.ої Uпе ри. хоча
:сони теж пос~уг:;~уються :селикими формами,

1~

с;аша . й значення

ПОЛЯГО.ЮТЬ І: 1НСТ 1)УМЄНТf.'.ЛІJНІ:ІХ тa.;JOKMЬHИX,}vilHlЯTJPfl.X• О9:JбЛИІЗО
r ожна праця ~;; вицькоr9. J1 д1лянц1 вокєurьно1 муаики, )1е 131 н про;.~оuжує CЛtlliH 1 ТрйДИЦll JlеОНТС:Н'3ИЧа. .
.
На sакінчєння слід · агА.дати щє мис.тці:с ... виконаnців, що в

браку можли~:.:)сти npaЩ{)r:JlTИ на б с:tтькіnській землі були амушені
DИС'ГffJ!ати.. сє_реr~ чужих народ іІЗ і там ~~обу;::.- ати сл'аnу укра1нсь- ...
ксму 1мен1. Для приклаz.:~у подf:Ю три П])lзnища, а С?аМ? тенора оле~-

qoJIГiP[L ІVІ~шуги, С()Пра~ uалем~l Крушель~ико1 та пнш1стк·и Jll.?бки
Кол-:;си; 1х ч~слс n 1' \ 1йсност 1 значно · б1 ль ше, але s браку Ml сця Іне зга~уємо

lX

.

П3іменно.

·

_ Так _ само с:::торі чч ям. дуже ~росло числе муsич них. :видссНЬ,

__ з _OJ::...Q .~a. ")l~ Ylйra.nl n, l? .. пор1Dнанн1

з

минулим,

хоче:-

40-lvllЛЬИOH :J": Ol HtlЦll Цl ЧИСЛа ЩЄ НаАТО CKpOMHl 8
vсl.галом

можна

ск ааа ти,

що

укра1нсь ка

у

.

музика

.

ВІ дношенн1
.

до

.

досягла аа

останн~х ЗО років дуж~ ~~ликого поступу, хо~uдо9і ~ща.~е пико~
pи~?NlHl lJCl ~ожли3ост1 11 р.оsьитку. Але J? ц1и д1лянц1 культур~
но1 т1.орчостl, у з~3 ''язку з . _. радженими ~д1 бностями украчіСького
Н ,1р9ду,

можна ОІfОДlЬ?-Т~СЯ

ПvЛlПШU.ТЬСЯ

ПОЛl ТИЧНl

И

МОГ,УТНЬО~О

МаТЄрlЯЛЬНl

~ G Н Т р· О Л Ь Н і
І

• .rіа.ці ;;нальнс-політичне значення
2. 3 ~ІкGго,~ часу можс;м2 стежити за

ІflДН6СсННЯ:,
ВlДНОСИН:И

п

и

т

а

На

н

н

ЯКЩО
НЕLШИХ

ТlЛЬКИ
Зе МJІЯХ,

я

нашого театру ...

розrштком укра1нського театру?
6. Шк1льни~ театр та иого репертуdр.
.
,
4. _r!;)Л.Н К1)1П С'L Щ>І<;І ГО театру.
5. Нрокоп;;~:ич і його реq;орма укра~НСJ?К ої ;1рамат ур_гі ї.

6.

7.

~1 C'l' у~р а lнськQго те й тру на СХ1ДН1Х землях у межах царської
1 MПlЧ)ll.

.

.tіаш таатр ~) Гс личин і.

8. l?:Jsniй rг е атрnльного мистецтЕа після ре в олюції І9І7 р. на
цілі й укр ~l. їнські й т ер мторії.
·

9.
IQ.

Uт уд,; нт пп j~,и н е н прt;f!;Ст еt.:;зити І,рu.же ння, яке зробила н .:>~ нього
пзршR б :J.Чt,;на._rшм : истаr.:,о. украlНQЬКОГО т е атру.
. ,
llричина Mf~.ЛOl поnулярнОСТИ НЄ1ШО1 МІТЗИКИ і3 культурному c;:. lTl.

~. В чому п~)ЛЯГЕtЄ осно звий характер українськоі музики?
с.. nаша церк;). на м vs и::ка.
.
ІЗ. dн й чення дис t; Нка 1\ЛЯ роз л итку. ук:раїнської муаики.
І4. lнструм ен тс..льна музика!;!~ ~сtхц~н~х з ·є млнх.
І5. - Наша мчзика на с:; :пє тськ1и Укра1н1.
І б. Ст У;} с нт має п ;;д uти 1. я кий. музичний ансс;.мбль чи музичний т:':ір

f

sробип нп. нь :; го наисильн1ше
ЦЬQГО

!)р аження

1

де л~, ить причина

-

:sраження.

,

.
·

