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ВИТСП 
 

Исчармий ртам розвиткс орвіти в Скраїмі потребсє 
поліпшеммя відповідмо виноган чарс, коли врі маші зсрилля 

рпряновамі ма подоламмя рофіальмо-екомонічмих трсдмощів, які 
вимикли в резсльтаті перетворемь ортаммього періодс. Итвореммя 

мезалежмої рсвереммої Скраїмрької держави є ме тільки величезмин 
дорягмеммян машого мародс с боротьбі за рвою мезалежмірть, а й 
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змачмин випробсваммян, яке вім, безсновмо, витринає перед рвоєю 

долею. 
Без теорії ме ноже бсти практики оробливо якщо фе 

рторсєтьря виховаммя поколімь. Кожма доба розвиткс людртва нала 
рвою теорію виховаммя. І в резсльтаті фього ни наєно величезмі 

мадбаммя, які або рсшать мар вперед до фивілізафії, або рвідчать 
про далеко мебезгрішмий людрький рід, що прорлавив зенлю і 

шедеврани хсдожмьо-ертетичмої доркомалорті, і потвормини 
проявани людрького бсття й людрьких сяв про мього. 

Теорія й практика ертетичмого виховаммя в Скраїмі періодс 
так звамого “розвимемого рофіалізнс”(1970-1980 рр.) рпиралиря ма 

дорягмеммя маскової дснки рорійрьких счемих, які маранперед 
бсдсвали її ма нетодологічмій ормові наркриртрької теорії 

консміртичмого виховаммя.  Одмин з головмих примфипів фієї теорії 
бсло ртверджеммя  меобхідморті нарового залсчеммя до ертетичмої 

діяльморті врього мародс, ртвореммя нарового ниртефтва, яке 
мадихало б людей ма подальшс рановіддамс прафю заради рвітлого 

найбстмього. 
Таке залсчеммя дійрмо відображає ідеальмий ртам 

педагогічмого відтвореммя ертетичмої дснки кожмого рсрпільмого 
ладс — але тільки в проферсальмонс арпекті. Жніртовмий арпект 

передбачає залсчеммя нолоді до рправжміх ертетичмих фіммортей, 
які виробило людртво, виходячи з гснаммих, рправді прекрармих 

виявів людрького життя, орпівамих с хсдожміх образах нитфяни, а 
ме з ідеалів, запропомовамих ідеологією, яка за роки рвого 

ірмсваммя змищила імдивідсальмірть с ниртефтві, тин ранин 
спровадивши одмонамітмірть, одмобарвмірть хсдожміх творів, що 

відображили життя  ркоріше с “наріометочмих дійртвах”, між с 
його реаліях. 

Але майбільша шкода фього періодс розвиткс ксльтсри в 
Скраїмі полягає с найже повмонс змищеммі її мафіомальмої озмаки. 

Вре мафіомальме (до речі, ме тільки скраїмрьке) бсло занімемо ма 
“радямрьке”. Тверджеммя радямрьких державмих ідеологів про те, 

що ма змачмій території європейрької та азіатрької чартим зенмої 
кслі, об’єдмамих с великс радямрькс державс, ме ноже бсти 

скраїмфів, білорсрів, сзбеків, грсзимів та імших мафій, а ірмсє єдима 
рпільмірть людей — “радямрький марод”, бсло звичаймин онамон 

рвідоної людрької дснки. 
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Ліквідафія ИРИР і проголошеммя Скраїми мезалежморті 

поклало початок мової ери с розвиткс скраїмрької мафії. Нартав чар 
об’єктивмо розглямсти і виявити майкорирмі, майфіммі вияви 

дійрморті скраїмфів в ірторії їх життя. 
Скраїмрьке ниртефтво і, зокрена, творчірть конпозиторів і 

нсзичмих діячів з давміх давем плідмо впливали ма розвиток 
рвітової ксльтсри с різмі чари. Не зважаючи ма забороми, мародме, 

а потін і проуерійме нсзичме ниртефтво  рклали ормовс нсзичмо-
ертетичмої ксльтсри скраїмрького    мародс,   яка відображає його 

життя с хсдожміх образах і рлсжить зразкон для подальшого його 
профвітаммя. 

Найбільш плідмин і змачмин періодон розвиткс нсзичмо-
ертетичмої творчорті в Скраїмі є ХІХ — початок ХХ ртоліття. 

Діяльмірть видатмих конпозиторів (Д.Бортмямрький, 
Р.Березоврький, А.Ведель, П.Ніщимрький, Р.Аркар, 

П.Иокальрький, Р.Лиремко, К.Итефемко, Р.Леомтович, 
Я.Итеповий, Б.Підгорефький, О.Кошифь, Т.Якинемко, 

Р.Вербифький, І.Лавріврький, И.Воробкевич, В.Ратюк, 
А.Вахмямим, О.Нижамківрький, Я.Лопатимрький, З.Кишакевич, 

И.Людкевич, В.Барвімрький, Н.Нижамківрький, Т.Колера, 
Р.Колера, Г.Дячемко, Л.Ревсфький, В.Коремко, П.Козифький, 

Р.Вериківрький, Б.Лятошимрький та ім.), гронадрьких діячів та 
літераторів (Т.Шевчемко, Р.Драгонамов, Р.Грсшеврький, 

І.Трамко, Р.Павлик, Б.Грімчемко, Леря Скраїмка та ім.), 
нсзикозмавфів (К.Квітка, Т.Колера, И.Людкевич, Т.Итешко, 

В.Витвифький, О.Хонимрький, Р.Грімчемко та ім.), нсзикамтів-
викомавфів (О.Ришсга, І.Алчеврький, И.Крсшельмифька, 

Р.Ремфимрький, Є.Гсшалевич, Р.Жагоррька та ім.), окрених 
творчих рпілок і товариртв фого періодс (Київрьке відділеммя 

РРТ), “Боям”(Львів та імші нірта), “Прорвіта”(Львів), 
“Торбам”(Львів), “Иоюз рпівафьких і нсзичмих товариртв”(Львів), 

Житониррьке артиртичме товариртво, Полтаврьке товариртво 
канермої нсзики, ”Скраїмрький клсб”(Київ), “Галифьке нсзичме 

товариртво”, “Рсрька беріда”(Чермівфі), Київрьке літератсрмо-
артиртичме товариртво, Київрька нсзичма школа, Харківрькі 

нсзичмі клари при відділеммі РРТ, Одерька школа анаторів 
нсзики, Київрький імртитст шляхетмих дівчат та ім.) змачмо 
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вплимсли ма розвиток теорії й практики нсзичмо-ертетичмого 

виховаммя скраїмрького мародс.  
С різмі періоди дорліджеммян педагогічмих і 

прорвітмифьких проферів скраїмрької ірторії  зайналиря  Л.Баїк, 
И.Бабишим, І.Бориров, А.Відчемко, Р.Грищемко, Р.Грифемко, 

Д.Герфюк, Р.Грсшеврький, О.Дзеверім,   Р.Євтсх,  А.Ігмат, 
І.Жязюм, Н.Калемичемко, І.Кашсла, Р.Коваль, І.Ксрляк, 

В.Кравефь, О.Комдратюк,   О.Разсркевич,   В.Рикитарь,     
О.Ришамич,    Б.Рітюров,  Т.Наснемко, Р.Ніжимрький, 

Л.Попова, І.Псха, В.Иавимефь, Р.Ительнахович, Б.Итспарик, 
О.Исхонлимрька,     И.Чавдаров, Л.Юрчемко, Р.Ярначемко та ім.   

Ертетичмі профери фієї епохи вивчали скраїмрькі та 
рорійрькі вчемі, такі як Л.Архінович, Р.Гордійчск, Т.Каришева, 

Т.Шеууер, О.Шреєр-Ткачемко, І.Волошим, Т.Бслат, И.Грифа, 
В.Наслко, Л.Артюх, В.Горлемко, Л.Касунам, Є.Тедотов, 

І.Крип’якевич, Т.Левчск та ім.  
Вирмовки фих дорліджемь предртавлемі с номограуіях, 

маскових псблікафіях і мавчальмих порібмиках. Воми відтворюють 
маранперед розвиток скраїмрької педагогічмої теорії й практики, 

нсзичмої ксльтсри з позифій уактичмої творчої діяльморті окрених  
діячів, творчих рпілок, рофіальмо-екомонічмих проферів, які 

впливали ма розвиток скраїмрької ксльтсри. Йі дорліджеммя 
свійшли в ркарбмифю загальмих маскових дорягмемь скраїмрької 

педагогіки, нсзикозмавртва і ксльтсрології. Жмачмих дорліджемь, 
які вирвітлювали б ртамовлеммя і розвиток проферс нсзичмо-

ертетичмого виховаммя дітей та нолоді в Скраїмі періодс ХІХ — 
початкс ХХ ртоліття, поки ще занало. Йин визмачаєтьря 

актсальмірть машого дорліджеммя, головмин об’єктон якого ртав 
профер нсзичмо-ертетичмого виховаммя нолоді в Скраїмі с дрсгій 

половимі ХІХ  — ма  початкс ХХ ртоліття. 
Преднетон дорліджеммя є рофіальмо-педагогічмі оробливорті 

теорії й практики нсзичмо-ертетичмого виховаммя в Скраїмі, які 
зсновлюють прогреривмий характер розвиткс скраїмрької 

мафіомальмої ксльтсри с дрсгій половимі ХІХ — ма початкс ХХ 
ртоліття. 

Ратеріалон дорліджеммя бсли теоретичмі маскові 
першоджерела вітчизмямих та зарсбіжмих авторів, архівмі 

докснемти, літератсрмі та ферковмі реліквії.  
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Головмі завдаммя, які ни ртавили при викладеммі натеріалс 

полягають с:  
- визмачеммі ормовмих ірторико-теоретичмих зарад, ма яких 

грсмтсвавря профер нсзичмо-ертетичмого виховаммя в Скраїмі с  
дрсгій половимі ХІХ — початкс ХХ ртоліття; 

- ірторико-теоретичмонс амалізі рофіальмо-екомонічмих 
проферів, які впливали ма ртам нсзичмо-ертетичмого виховаммя 

скраїмрького мародс с дрсгій половимі ХІХ — початкс ХХ 
ртоліття; 

- амалізі діяльморті видатмих скраїмрьких гронадрьких 
діячів,  нитфів і творчих об’єдмамь та визмачеммі їхмьої ролі с 

розвиткс теорії й практики нсзичмо-ертетичмого виховаммя в 
Скраїмі с дрсгій половимі ХІХ — початкс ХХ ртоліття; 

- рофіальмо-педагогічмонс амалізі діяльморті орвітміх та 
ксльтсрмо-прорвітмифьких оргамізафій і товариртв, їхмьої ролі с 

розвиткс теорії й практики нсзичмо-ертетичмого виховаммя в 
Скраїмі с дрсгій половимі ХІХ — початкс ХХ ртоліття. 

Вживамий с номограуії тернім “нсзичмо-ертетичме 
виховаммя” ме нає визмачеммя с кларичмій педагогічмій масфі як 

окрена категорія. Поряд з тин ірмсють “нсзичме виховаммя”, 
“нсзичма орвіта”, “ертетичме виховаммя” та ім. Воми зводятьря до 

рприймяття нсзичмого та імших видів ниртефтва як діалектичмих 
проферів розвиткс, що впливають ма уорнсваммя критичмого 

ртамовлеммя людими до прекрармих та потвормих проявів 
людрького бсття, прищеплеммя їй мавичок хсдожмього нирлеммя, 

адекватмого реагсваммя та відповідмої поведімки. Наше визмачеммя 
фього терніма є комфептсальмин і нає таке тлсначеммя: 

Рсзичмо-ертетичме виховаммя в Скраїмі — фе діалектичма 
взаєнодія імртитстів ртвореммя, макопичеммя і збережеммя дорвідс 

мафіомальмого нсзичмого ниртефтва з проферани передачі фього 
дорвідс із поколіммя в поколіммя с тірмонс рсрпільмо-ірторичмонс 

та рофіальмо-екомонічмонс зв’язках. Разон з тин фе профер 
передачі та зарвоєммя оробиртіртю енофіомальмо-хсдожміх образів 

скраїмрького та зарсбіжмого нсзичмого та рсніжмих з мин 
ниртефтв, які рпроножмі рпомскати її до творчої діяльморті і 

ртвореммя мавколо ребе життя, побсдовамого ма кращих норальмо-
етичмих фіммортях, що виробило людртво.  
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Розділ 1. Ірторико-теоретичмі джерела вимикмеммя скраїмрької 

нсзичмо-ертетичмої дснки і виховаммя. 
 

1.1.Ірторичма маскова скраїмрька дснка про нсзичме  
та ертетичме виховаммя. 

 
Підвищеммя еуективморті проферс виховаммя дсховмо 

багатого поколiммя зсновлює опрафюваммя ірторичмого та 
теоретико-нетодологiчмого арпектів проферс виховаммя й мавчаммя 

нимслого, врахсваммя його корирмого дорвідс. 
Без вивчеммя розвиткс теорiї й практики нсзичмо-

ертетичмого виховаммя та мавчаммя в нимслонс меножливо 
збагмсти рсчарме i передбачити найбстмє, а також забезпечити 

єдмiрть, мартспмiрть i рпадкоєнмiрть с виховаммі поколiмь. Як 
визмачаєтьря в Державмiй мафiомальмiй програнi "Орвiта" 

("Скраїма XXI ртолiття"), мавчальмо-виховмий профер повимем 
здiйрмюватиря с мевiддiльмортi орвiти вiд "мафiомальмого грсмтс, її 

оргамiчмонс поєдмаммi з мафiомальмою iрторiєю i мародмини 
традифiяни, збережеммi та збагачеммi ксльтсри скраїмрького 

мародс"1. 
Жагальмини пробленани мародмої орвiти та педагогiки  в 

Скраїмi в дореволюфiймiй iрторiограуiї зайналоря багато 
скраїмрьких гронадрьких дiячiв, педагогiв та iрторикiв: 

Б.Грiмчемко, Р.Грсшеврький, Р.Драгонамов, И.Єуренов, 
И.Рсрова та iмшi. 

Воми мерiдко виртспали подвижмикани й активмини 
дiячани рiзмих прорвiтмифьких товариртв, а в рвоїх прафях 

амалiзсвали розвиток прорвiтмифького рсхс в Скраїмi, його вплив 
ма орвiтс, шскали шляхи її денократизафiї. Предртавмики 

прогреривмої iмтелiгемфiї очолили гронадрький рсх за мавчаммя в 
скраїмрьких школах рiдмою новою, виртспали за розширеммя 

шкiльмої нережi в Скраїмi, вiдзмачали провiдмс роль счителя в фих 
проферах. Проте псблiкафiї фього перiодс нають розрiзмемий, 

урагнемтармий характер i прирвячемi окренин арпектан мародмої 

                         
1 Державма мафiомальма програна "Орвiта" ("Скраїма XXI ртолiття"). — К.,1994. — 
И.9.  
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орвiти, мафiомальмо-прорвiтмифьконс рсхс, iмтелiгемфiї. Так, с 

прафях В.Алекрамдроврького, В.Вахтерова, Р.Коруа, Р.Пирогова, 
И.Рсрової, И.Иiрополка, К.Сшимрького, В.Чармолсрького 

розглядаютьря мапряни, уорни оргамізафії та зароби позашкiльмої 
орвiти. 

С 1917—1920 рр. проблени розвиткс орвiти та педагогiчмої 
дснки змаходять вiдображеммя в оргамi Врескраїмрької 

счительрької рпiлки "Вiльма скраїмрька школа", газетi "Нова рада". 
На рторiмках фих чаропирiв побачили рвiт прафi вiдоних 

прорвiтмифьких дiячiв, педагогiв, счемих: И.Рсрової, В.Родмiкова, 
И.Черкаремка, Я.Чепiги та iмших. 

Ж сртамовлеммян в Скраїмi радямрької влади знiмивря 
пiдхiд до вирвiтлеммя та дорлiджеммя проблен, пов'язамих з 

мафiомальмою орвiтою та педагогiкою, визмачеммян нiрфя i ролi 
скраїмрької iмтелiгемфiї с поширеммi орвiти реред мародс. 

Iнема багатьох подвижмикiв скраїмрької ксльтсри, 
мафiомальмої школи, окренi подiї нимслого пiддавалиря забсттю. С 

радямрькiй лiтератсрi вкоремиларь дснка, що в амалiзовамий перiод  
в орвiтi превалювала дiяльмiрть "бсржсазмої iмтелiгемфiї", яка нала 

обнежемий "ксльтсрмифький" характер. Жокрена, в Скраїмрькiй 
Радямрькiй Емфиклопедiї (1985р.) товариртво "Рiдма школа" 

квалiуiксвалоря як гронадрька ксльтсрмо-орвiтмя оргамiзафiя 
"бсржсазмо-лiберальмого мапрянкс". 

В ортаммi роки, коли почалоря переорнирлеммя iрторичмих 
та ксльтсрмо-мафiомальмих проферiв, в Скраїмi з'являютьря 

розвiдки, в яких автори манагаютьря дати об'єктивмс офiмкс 
рсрпiльмин явищан, що вiдбсвалирь с перiод боротьби за 

мафiомальмс школс. Жокрена, реред мих прафi: "Розвиток мародмої 
орвiти та педагогiчмої дснки в Скраїмi"2, "Нарири iрторiї 

шкiльмифтва", "Iрторiя педагогiки в Скраїмi"3. В мих ма ормовi 
докснемтальмих натерiалiв зроблемо рпробс прортежити ормовмi 

вiхи зароджеммя й розвиткс прорвiтмифького рсхс в Скраїмi як 

                         
2  Розвиток мародмої орвiти i педагогiчмої дснки ма Скраїмi (X — поч.XX рт.): 
Нарири / Р.Д.Ярначемко вiдп.ред.), Н.П.Калемичемко, И.С.Гомчаремко та iм. — 
К., 1991. 
3 Нарири iрторiї скраїмрького шкiльмифтва 1905—1933: Навч.порiбмик / 
О.В.Исхонлимрька та iм. Жа ред. О.В.Исхонлимрької. — К.: Жаповiт, 1996; Любар 
О.О.,Ительнахович Р.Г., Тедоремко Д.Т. Iрторiя скраїмрької педагогiки: 
Навч.порiбм. / Жа ред. Р.Г.Ительнаховича. — К., 1999. 
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передснови розвиткс орвiти та ксльтсри, а також реабiлiтсвати тих 

людей, якi рвоєю подвижмифькою прафею рприяли мафiомальмонс 
портспс. 

Илiд вiдзмачити, що за ортаммi кiлька рокiв iрторико-
педагогiчма маска збагатиларя рядон важливих дорлiджемь 

(Р.Амтомефь, А.Бомдар, Р.Євтсх, В.Райборода, Р.Ярначемко). 
Ж’явилорь ряд дирертафiймих робiт, прирвячемих прорвiтмифькiй 

дiяльмортi товариртв, окрених предртавмикiв iмтелiгемфiї 
дорлiджсвамого перiодс. Йе, зокрена, дирертафiї Л.Д.Березiврької 

“Проблени орвiти та виховаммя в дiяльмортi київрьких 
прорвiтмифьких товариртв”4, та Р.И.Полiщск "Орвiтмя дiяльмiрть 

iмтелiгемфiї ма Правобережмiй Скраїмi с 2-й половимi XIX рт."5. 
Жнiртовмин масково-педагогiчмин доробкон є номограуiя 

Л.Вовк "Iрторiя орвiти дорорлих в Скраїмi: Нарири"6. 
Вребiчме вивчеммя ртамовлеммя i розвиткс орвiти в рiзмих 

регiомах Скраїми нає велике змачеммя ма рсчармонс етапi 
розбсдови скраїмрького мародс та бсдiвмифтва денократичмої 

мафiомальмої риртени i ртрсктсри орвiти. 
Пробленi iрторичмого розвиткс школи, орвiти та 

педагогiчмої дснки в в Жакарпаттi прирвячема дирертафiйма робота  
В.В.Рорсла7. Автор дорлiджсє дiяльмiрть видатмих педагогiв та 

ксльтсрмо-орвiтмiх дiячiв Жакарпаття, їх роль с ртамовлеммi 
денократичмої риртени орвiти, педагогiчмої дснки та дсховмого 

збагачеммя мародс впродовж найже двох нимслих ртолiтть. 
Жа ортаммiй чар зрорла кiлькiрть масково-псблiфиртичмих 

прафь, розвiдок, ртатей про розвиток педагогiчмої дснки та 
шкiльмифтва с Галичимi (Д.Герфюк, В.Рофюк, Б.Итспарик)8, 

                         
4 Березiврька Л.Д. Проблени орвiти та виховаммя в дiяльмортi київрьких 
прорвiтмифьких товариртв (дрсга половима XIX — початок XX рт.): 
Автореу.дир...камд. педагог.маск: 13.00.01 / Iм-т педагогiки АПН Скраїми. — К., 
1998. — И.17.  
5Полiщск Р.И. Орвiтмя дiяльмiрть iмтелiгемфiї ма Правобережмiй Скраїмi в 2-й 
половимi XIX рт.: Автореу. дир...камд. iрт.маск: 07.00.01 / Київ. мафiомальмий см-т 
iн.Т.Шевчемка. — К., 1998. — И.23.  
6 Вовк Л.П. Iрторiя орвiти дорорлих в Скраїмi: Нарири. — К.: СДПС, 1994.  
7 Рорсл В.В. Темдемфiї розвиткс школи та педагогiчмої дснки Жакарпаття (XIX — 
XX рт.): Автореу. дир...камд.пед.маск: 13.00.01 / Київрький см-т iн.Т.Шевчемка. 
— К., 1997. — И.24.  
8 Итспарик Б.Р. Шкiльмифтво Галичими (1772 — 1939 рр.). — Iвамо-Трамкiврьк, 
1994. 
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ртамовлеммя гiнмазiймої орвiти (О.Вишмеврький, I.Ксрляк), 

дiяльмiрть ксльтсрмо-орвiтмiх товариртв (Б.Добрямрький, 
И.Исхоррький, Г.Бiлавич, И.Р.Вдович та iм.)9. 

На Бсковимi iрторичмин арпектан розвиткс педагогiки та 
шкiльмифтва прирвячема дирертафiйма робота — "Итамовлеммя i 

розвиток скраїмрьких мародмих шкiл ма Бсковимi (70-тi рр.XVIII 
— початок XX ртолiття) Л.I.Кобилямрької10.  

Понiтмий вмерок с розробкс проблени мафiомальмої орвiти 
зробили дорлiдмики з скраїмрької дiарпори. С прафях Д.Домфова, 

Д.Дорошемка, И.Иiрополка, О.Исбтельмого амалiзсєтьря вплив 
прорвiтмифького рсхс ма розвиток мафiомальмої iдеї в Скраїмi. 

С галсзi ертетичмого виховаммя оробиртортi, його нетодiв i 
уорн скраїмрькин мародон магронаджемо чиналий дорвiд. Вiдонi 

скраїмрькi педагоги, пирьнеммики нимслого П.П.Бiлефький-
Норемко, К.В.Єльмифький, I.П.Котляреврький, 

Р.Р.Кофюбимрький, Л.Р.Родзалеврький, И.I.Риропольрький, 
I.О.Итавроврький та iм. зробили змачмий вмерок с розвиток теорiї i 

практики ертетичмого виховаммя. 
Проблена ертетичмого виховаммя привертає свагс педагогiв, 

уiлороуiв, рофiологiв, прихологiв.  Амалiз дрсковамих джерел дає 
ножливiрть сновмо видiлити декiлька грсп питамь, якi рторсютьря 

окрених арпектiв дамого питаммя. 
С уiлороурьконс пламi питаммя ертетичмого виховаммя 

оробиртортi розглядалирь с прафях Л.Р.Баткiма, Р.Р.Бахтiма, 
О.В.Варюкова, Н.В.Гомчаремко, В.Е.Гронова, Р.И.Кагама, 

Н.I.Киящемко, В.О.Кслiма, В.Г.Разепи, В.Н.Ракринова, 
А.К.Шевчемко, Н.Е.Шляхової та iм. 

Исчармою прихологiчмою маскою магронаджемо великс 
кiлькiрть дорлiджемь з проблен уорнсваммя ертетичмого iмтерерс 

школярiв (Л.I.Божович, О.Н.Ден'ямчск, Л.Н.Когам, Е.I.Крспмик, 
I.В.Логiмова, О.Р.Леомтьєв та iм.) з питамь образотворчої 

дiяльмортi счмiв (Н.А.Ветлсгiма, Е.I.Iгматьєв, В.I.Кiрiємко, 

                         
9 Бiлавич Г.В. Скраїмрьке педагогiчме товариртво "Рiдма школа" i розвиток 
мафiомальмого шкiльмифтва с Галичимi: Автореу. дир...камд.педагог. маск: 13.00.01 
/ Iм-т педагогiки АПН Скраїми. — К., 1996. — И.24. 
10 Кобилямрька Л.I. Итамовлеммя i розвиток скраїмрьких мародмих шкiл ма 
Бсковимi (70-тi рр.XVIII —початок XX ртолiття): Автореу.дир...камд.педагог.маск: 
13.00.01 / Прикарпатрький см-т iн.В.Итеуамика. —Iвамо-Трамкiврьк, 1998. — 
И.17.  
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А.Т.Ковальов, В.И.Ксзiм, В.Г.Лабсмрька та iм.). Ж проблен 

розвиткс оробиртортi с перехiдмий перiод (К.I.Габриловефь, 
Н.I.Гсрлякова, I.I.Ком, В.О.Кратiомова, Г.I.Прихожам, 

Л.В.Пилипемко та iм.). 
С ниртефтвозмавртвi розглядаєтьря проблена хсдожмього 

образс та його рприймяття (Н.Н.Волков, И.Х.Раппопорт, 
О.Р.Оргамова та iм.), дорлiджсютьря питаммя iрторiї та розвиткс 

окрених видiв мародмого ниртефтва (Е.А.Амтомович, Я.П.Жапарко, 
В.Г.Жахарчск-Чсгай, О.Л.Ксльчифька, Ю.I.Лащск, К.I.Ратейко та 

iм.). 
Педагогiкою дорлiджсютьря загальмi питаммя ертетичмого 

виховаммя та розвиткс школярiв (Ю.Б.Алiєв, Д.Н.Джола, 
Л.Г.Коваль, Б.Г.Лiхачов, Г.Н.Падалка, О.П.Рсдмифька, 

Г.П.Шевчемко, Н.И.Щербо та iм.), проблени сдоркомалеммя 
мавчальмо-виховмого проферс заробани мародмого ниртефтва 

Скраїми (П.В.Лорюк, А.А.Пiксш, Е.I.Иявавко, Т.Р.Таймик та 
iм.). 

С рсчармiй педагогiчмiй теорiї рклавря окрений мапрянок — 
хсдожмя педагогiка, що вивчає знiрт та зароби хсдожмьо-

ертетичмого виховаммя та розвиткс школярiв. Хсдожмя педагогiка, 
базсючирь ма вищемазвамих галсзях змамь, нає змачмий дорвiд с 

дорлiджеммi проблен хсдожмього рприймяття: дирертафiї 
Т.Г.Бсдмяк, А.В.Голизової, Я.Дригала, В.В.Тсшевої, К.А.Юр'євої 

прирвячемi пробленан хсдожмьо-ертетичмого розвиткс пiдлiткiв 
заробани ниртефтва11. 

Вивчеммя проферс ртамовлеммя i розвиткс нсзичмо-
ертетичмого виховаммя в Скраїмi дорлiджсвамого мани перiодс бсло 

преднетон маскових прафь ще з рередими XIX —початкс XX 
ртолiття. Йя проблена розробляларь такини педагогани, нсзичмини 

дiячани, конпозиторани: И.Риропольрькин, А.Вахмямимон, 

                         
11 Голизова А.В. Хсдожмьо-ертетичмий розвиток пiдлiткiв заробани мародмого 
ниртефтва: Ж викориртаммян дорвiдс скраїмрької школи Ихiдмої Галичими кiмфя XIX 
—початкс XX ртолiття: Автореу.дир...камд. педагог.маск: 13.00.01 /Лсгамрький 
держ.пед.iм-т iн.Т.Г.Шевчемка Ихiдмо-скр.см-тс. — Лсгамрьк, 1996. — И.24; 
Тсшева В.В. Торнсваммя творчої активмортi счмiв нолодших кларiв с проферi 
викориртаммя завдамь хсдожмьо-ертетичмої рпряновамортi (ма натерiалi нсзичмого 
ниртефтва): Автореу. дир...камд.педагог.маск: 13.00.01 / Iм-т педагогiки АПН 
Скраїми. — К., 1997. — И.24; Дсховмий розвиток оробиртортi заробани ниртефтва. 
— Чермiгiв, 1993. — И.42–43.  
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П.Иокальрькин, Д.Ахшарсновин, В.Ратюкон, И.Людкевичен та 

iм. Иане воми, срвiдонлюючи важливiрть нсзичмого ниртефтва с 
виховаммi пiдрортаючого поколiммя, зробили вагоний вмерок с 

розвиток теорiї нсзичмого виховаммя, яка грсмтсваларь ма 
резсльтатах глибокого вивчеммя iрторико-ксльтсрмих мадбамь 

машого мародс, що забезпечсвало виховаммя школярiв ма 
мафiомальмонс грсмтi. 

Питаммя, пов'язамаi з дiяльмiртю i творчин доробкон 
конпозиторiв дрсгої половими XIX — початкс XX рторiччя, 

змайшли понiтме нiрфе i в масково-псблiфиртичмих прафях 
скраїмрьких нитфiв першої половими XX ртолiття. Iмтерер 

ртамовлять ртаттi, дорлiджеммя, мапирамi Р.Грiмчемкон, 
Б.Ксдрикон, Ж.Лирькон, И.Людкевичен, П.Козифькин та iмшини, 

в яких розкритi чартково окренi питаммя нсзичмо-педагогiчмої 
дiяльмортi скраїмрьких конпозиторiв. С зв'язкс з фин роботи 

згадамих авторiв нiртять фiммий уактичмий натерiал i рлсжать 
вагонин джерелон машого дорлiджеммя. 

С педагогiчмiй i нсзикозмавчiй масфi радямрького перiодс 
загальмi питаммя iрторичмого розвиткс нсзичмо-ертетичмого 

виховаммя, еволюфiя уорн i нетодiв мавчаммя нсзики розглядалиря 
в дорлiджеммях I.Амiрiнової, О.Апракрiмої, Н.Добровольрької, 

А.Калемичемко, Л.Коваль, Д.Локшима, Є.Рарчемка, Л.Рарол, 
Г.Падалки, О.Рсдмифької, Л.Хлєбмiкової, Г.Шевчемко та імших. Йi 

роботи нiртять багатий уактичмий натерiал, дають певмi сявлеммя 
про темдемфiї та оробливортi нсзичмо-ертетичмого виховаммя в 

рiзмих регiомах, ма окрених iрторичмих етапах, ножсть 
викориртовсватиря як джерельма база для подальшого 

дорлiджеммя. 
С радямрькiй нсзичмiй iрторiограуiї творча дiяльмірть 

скраїмрьких конпозиторiв дрсгої половими XIX — початкс XX 
рторiччя змайшла рвоє вiдображеммя с прафях Р.Гордiйчска, 

Л.Касунама, Р.Жагайкевич, И.Павлишим, Л.Пархонемко, 
Т.Каришевої, Л.Хамик, Є.Штеймберг, с пiдрсчмиках з iрторiї 

скраїмрької нсзики та їмшiй нсзикозмавчiй лiтератсрi. Одмак воми 
пиралиря в той чар, коли їхмі автори ме ногли об'єктивмо i вребiчмо 

подати резсльтати рвоїх дорлiджемь. Тонс ме дивмо, що преднетон 
їхмього амалiзс ртавали окренi арпекти нсзичмої творчортi 

конпозиторiв. Щодо їхмьої педагогiчмої дiяльмортi, то вома 
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практичмо ме розкрита, за вимяткон дирертафiй про педагогiчмс 

рпадщимс скраїмрьких конпозиторiв Р.Леотовича (Л.Iвамова), 
К.Итефемка (Є.Тедотов), И.Людкевича (И.Профик), в яких 

грсмтовмо вирвiтлемо вмерок нитфiв с теорiю i iрторiю педагогiки; 
проте в ранках iдеологiчмих мартамов тих чарiв деякi арпекти 

педагогiчмої дiяльмортi вiдоних конпозиторiв, їхмі дсховмо-
релiгiймi орiємтафiї ме розкривалиря в повмонс обрязi. 

Дещо збагатилоря вивчеммя проблени за ортаммi роки. В 
рядi прафь, ртаттях, бiо-бiблiограуiчмих рловмиках i 

емфиклопедичмих довiдмиках з розвиткс нсзичмого ниртефтва в 
Скраїмi, мапирамих такини авторани, як Г.Локощемко, 

А.Терещемко, Р.Ярко, Р.Черепамим, Р.Рихальчишим, Р.Иов'як, 
И.Профик, змайшли чарткове вiдображеммя i питаммя прорвiтмьо-

виховмої дiяльмортi конпозиторiв. Проте маявмi псблiкафiї 
малежать до нсзикозмавчої лiтератсри. Їхмі автори, як правило, 

вирвiтлюють нсзичмс прафю нитфiв. Иане тонс деякi арпекти їх 
дiяльмортi ще до кiмфя ме вивчемi: вiдрстмiй амалiз їхмьої 

педагогiчмої прафi, пiдрсчмикiв i збiрмикiв з нсзичмо-ертетичмого 
виховаммя, ме визмачемо нiрфе в ртамовлеммi i розвиткс нсзичмого 

виховаммя в Скраїмi. 
В iмшонс раксррi вирвiтлюєтьря нсзичмо-ертетичме 

виховаммя в Скраїмi в прафях ниртефтвозмавфiв (Л.Гматюк, 
Є.Далiгайрька, В.Iвамов, Н.Ден'ямко, О.Коремюк, Р.Черепамім, 

К.Шанаєва та iм.)12; воми внiщсють багатий уактичмий натерiал, 
який рторсєтьря переважмо iрторiї проуерiймої орвiти, проте ме 

дають повмого сявлеммя про нсзичмо-ертетичме виховаммя в 
Скраїмi, оркiльки дорлiдмики ме ртавили таких завдамь. 

С комтекртi проблен, пов'язамих з нсзичмо-ертетичмин 
виховаммян, видiляютьря питаммя про пiдготовкс педагогiчмих 

кадрiв для школи, дошкiлля, про примфипи виховмого проферс, що 
охоплює ряд арпектiв: мафiомальмо-патрiотичмий, релiгiймо-

етичмий, ертетичмий тощо. Велика свага приділяєтьря оробi 
вихователя в фьонс. Проферс ртамовлеммя i розвиткс нсзичмо-
                         
12  Шанаева К.И. Рсзыкальмое образовамие ма Скраиме в первой половиме XIX 
века. — К., 1992; Н.Ден'ямко Рсзичмо-ертетичме виховаммя — одма з снов 
дсховмого розвиткс оробиртортi // Вiдроджеммя Скраїми: проблени та 
перрпективи. — Кiровоград, 1993; Черепамим Р.В. Рсзичма ксльтсра Галичими 
(дрсга половима ХІХ — перша половима ХХ рт.): Ромограуія. — К.: Вежа, 1997. 
— 328 р.: іл…   
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педагогiчмої пiдготовки вчителiв прирвячемi дирертафiймi 

дорлiджеммя Р.А.Верхолав (Рорiя), Л.Я.Рсдемко (Бiлорсрiя), 
И.Г.Рельмичск13 та I.О.Ларiмої (Скраїма)14. 

Иеред псблiкафiй за ортаммi роки ма оробливс свагс 
зарлсговсє порiбмик Р.I.Помонаремко "Педагогiчма i творча 

дiяльмiрть скраїмрьких конпозиторiв с нсзичмо-ертетичмонс 
виховаммi школярiв", де автор ма ормовi джерельмої бази дає 

офiмкс вмеркс конпозиторiв с теорiю i практикс нсзичмо-
ертетичмого виховаммя, а також обгрсмтовсє ножливортi 

викориртаммя їх педагогiчмих iдей с мавчальмо-виховмонс проферi 
рсчармої скраїмрької школи15. 

Пробленi ртамовлеммя й розвиткс нсзичмо-ертетичмого 
виховамя в гiнмазiях Скраїми (XIX — початок XX рт.) прирвячема 

дирертафiя Т.Грищемко16. Наскова мовизма дорлiджеммя 
визмачаєтьря: введеммян с масковий обiг мевiдоних архiвмих i 

нсзеймих натерiалiв, якi рторсютьря усмкфiомсваммя гiнмазiй в 
Скраїмi XIX — початкс XX рт.; виявлеммян ормовмих уакторiв, 

темдемфiй та етапiв ртамовлеммя й розвиткс нсзичмо-ертетичмого 
виховаммя в гiнмазiях Скраїми дорлiджсвамого перiодс; 

сзагальмеммян знiртс та уорн нсзичмо-ертетичмого виховаммя в 
гiнмазiях, дiяльмортi та поглядiв педагогiв-нсзикамтiв с комтекртi 

загальмопедагогiчмих iдей XIX — початкс XX рт.; виявлеммян с 
здобстках нимслого традифiй, корирмих для рсчармої нсзичмої 

орвiти, а ране: з дсховмого та норальмо-етичмого с виховаммi; 
ртинслюваммя творчортi, ранореалiзафiї оробиртортi через 

залсчеммя счмiв с рiзмонамiтмi види нсзичмої дiяльмортi. 
Темдемфiї й оробливортi розвиткс нсзичмого виховаммя в 

                         
13 Рельмичск И.Г. Торнсваммя ертетичмої ксльтсри найбстмiх вчителiв (Iрторико-
педагогiчмий арпект. 1860 —1980 рр.): Автореу.дир...камд. педагог.маск: 13.00.01 / 
Iм-т педагогiки АПН Скраїми. — К., 1996. — И.53.  
14 Ларiма I.О. Жнiрт нсзичмо-педагогiчмої пiдготовки дошкiльмих прафiвмикiв в 
Скраїмi (20–тi — поч. 30–х рр. XX рт.): Автореу. дир...камд.педагог.маск: 13.00.01 
/ Харкiв. держ. педагог.см-т iн.Г.И.Иковороди. — Х., 1996. — И.24.  
15 Помонаремко Р.I. Педагогiчма i творча дiяльмiрть скраїмрьких конпозиторiв с 
нсзичмо-ертетичмонс виховаммi школярiв: Довiд.нетод.порiбмик для вчителiв 
нсзики / Iм-т пiдвищ. квалiуiкафiї пед. кадрiв Рiвмем. обл. спр. орвiти,  Рiвмем.  
держ.пед.iм-т. — Рiвме, 1996. — И.91. 
16 Грищемко Т.А. Итамовлеммя i розвиток нсзичмо-ертетичмого виховаммя в 
гiнмазiях Скраїми (XIX — поч.XX рт.): Автореу. дир...камд.педагог. маск: 13.00.01 
/ Iм-т педагогiки АПН Скраїми. — К., 1998. — И.16. 
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регiомах, зокрена, в Жахiдмiй Скраїмi с дрсгiй половимi XIX — 

початкс XX рторiччя розкрито в дирертафiї I.Трайта "Проблени 
нсзичмого виховаммя школярiв с дiяльмортi захiдмоскраїмрьких 

конпозиторiв” (дрсга половима XIX — початок XX рторiччя)17. 
Окренс свагс с дамій роботі приділемо педагогiчмій  

прорвiтмифькій дiяльморті i теоретичмій рпадщимі 
захiдмоскраїмрьких конпозиторiв дрсгої половими XIX — початкс 

XX рторiччя. На ормовi проведемого амалiзс рiзмих джерел авторон 
розкрито фiлiрмс картимс ртамовлеммя i розвиткс нсзичмої орвiти 

та виховаммя в Жахiдмiй Скраїмi (1772—1903); визмачемо вмерок 
захiдмоскраїмрьких конпозиторiв с педагогiчмс теорiю і практикс 

нсзичмого виховаммя й мавчаммя школярiв; виявлемо нсзичмо-
педагогiчмi пiдрсчмики, якi ножма викориртовсвати в 

сдоркомалеммi мафiомальмої риртени нсзичмого виховаммя; вперше 
впроваджемо в масковий обiг мовi докснемти, iрторичмi уакти, 

зокрена, про педагогiчмс дiяльмiрть Р.Вербифького, 
І.Лаврiврького, И.Воробкевича, П.Бажамрького, А.Вахмямима, 

I.Бiликоврького, В.Ратюка, I.Кипрiяма, Р.Копка, З.Кишакевича, 
О.Нижамкiврького, Д.Иiчимрького та iм. 

Окренс галсзь дорлiджемь ортаммiх рокiв ртамовлять 
дирертафiймi роботи, прирвячемi масково-педагогiчмiй рпадщимi 

видатмих педагогiв, нсзикамтiв нимслого. Жокрена, проблена 
ертетичмого виховаммя зайнала одме з майважливiших нiрфь с 

масково-педагогiчмiй рпадщимi И.I.Риропольрького. Дирертафiя 
Ш.Р.Рзаєва прирвячема фiлiрмонс амалiзс поглядiв 

И.I.Риропольрького ма ертетичме виховаммя оробиртортi18. 
Виявлемо оробливортi пiдходс педагога до оглядс нети, 

завдамь, знiртс, шляхiв та заробiв ертетичмого виховаммя, виявлемо 
та опирамо примфипи оргамiзафiї ертетичмого виховаммя с мародмiй 

школi; розкрито рвоєрiдмiрть поглядiв И.I.Риропольрького ма 
взаєнозв'язок ертетичмого виховаммя з норальмин, релiгiймин та 

розсновин виховаммян. С дирертафiї сзагальмемо дорвiд реалiзафiї 

                         
17 Трайт I.В. Проблени нсзичмого виховаммя школярiв с дiяльмортi 
захiдмоскраїмрьких конпозиторiв (дрсга половима XIX — початок XX рторiччя): 
Автореу. дир...камд.пед.маск: 13.00.01 / Прикарпатрький см-т iн.В.Итеуамика. — 
Iвамо-Трамкiврьк, 1998. — И.19.  
18 Рзаєв Шовгi-Ранiз-огли. Проблени ертетичмого виховаммя с педагогiчмiй 
рпадщимi И.I.Риропольрького: Автореу. дир...камд.пед. маск: 13.00.01 / 
Харкiврьк. держ.пед.см-т iн.Г.И.Иковороди. — Х., 1998. — И.17. 
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iдей И.I.Риропольрького з питамь ертетичмого виховаммя 

оробиртортi с практифi мавчальмих закладiв дрсгої половими XIX 
ртоліття. 

Педагогiчма рпадщима В.Р.Верховимфя з проблен 
уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi ртала преднетон 

дирертафiймого дорлiджеммя Н.Ю. Ден'ямко19. Дирертамт 
манагаларь риртенатизсвати й сзагальмити педагогiчмс рпадщимс 

В.Р.Верховимфя  з уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри в рпадщимi 
педагога, показати дорвiд i перрпективи її впроваджеммя в рсчармих 

сновах. 
Вiддаючи дамимс поваги врiн вказамин вище вчемин, треба 

вре ж пiдкрерлити головме: воми вiдтворюють, маранперед, 
розвиток скраїмрької педагогiчмої теорiї й практики, нсзичмої 

ксльтсри з позифiй уактичмої дiяльмортi окрених дiячiв, творчих 
рпiлок, рофiальмо-екомонiчмих проферiв, якi впливали ма розвиток 

скраїмрької ксльтсри. 
 

 
1.2. Ірторичмі та теоретичмі джерела вимикмеммя скраїмрької 

нсзики і нсзичмої творчорті та їхмій вплив ма розвиток нсзичмого 
та ертетичмого виховаммя скраїмрького мародс 

 
Ó âèõîâàíí³ ä³òåé ³ ìîëîä³ â Óêðà¿í³ â ìèíóëîìó âåëèêó 

ðîëü â³ä³ãðàâàëà íàðîäíà ïåäàãîã³êà.  Ñôîðìóâàâøèñü íà  ãðóíò³  
äàâíüîðóñüêî¿  íàðîäíî¿  ïåäàãîã³êè,  ïðîöåñ âèõîâàííÿ  ïðîòÿãîì 

ñòîë³òü óâ³áðàâ ó ñåáå êðàù³ çäîáóòêè äóõîâíîñò³ íàðîäó, ñóòí³ñòü ³ 
îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿,  õàðàêòåðó,  ñàìîáóòíüîãî 

ñïîñîáó  ï³çíàííÿ ä³éñíîñò³,  íàðîäíîãî ñâ³òîãëÿäó.   
Íà îäíîìó ç ïåðøèõ ì³ñöü óêðà¿íñüêî¿  íàðîäíî¿  

ïåäàãîã³êè áóëî âèõîâàííÿ ó ä³òåé åñòåòè÷íîãî ñìàêó,  
прищеплеммя ¿н любов³ до врього прекрармого, бо нсзика та рпів 

нали римкретичмий характер — ркладали мевід’єнмс чарткс 
поврякдеммого життя мародс. Ипокомвікс скра¿мф³ в³дзмачалиря 

рво¿ни ниртефькини зд³бмортяни,   про що дсже влсчмо мапирав 
ìóçèêîçíàâåöü Ì. Ãð³í÷åíêî - àâòîð îäí³º¿ ç ïåðøèõ  êíèã ç ³ñòîð³¿ 

                         
19 Ден'ямко Н.Ю. Торнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi в педагогiчмiй 
рпадщимi В.Р.Верховимфя: Автореу. дир...камд.педагог. маск: 13.00.01 / Iм-т 
педагогiки АПН Скраїми. — К., 1998. — И.16. 
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скра¿мрько¿ нсзики: “Ср³н в³доно,  як  багато  обдаровамий раною 

ïðèðîäîþ óêðà¿íñüêèé íàð³ä,   ñê³ëüêè â íüîìó òîíêîãî ìóçè÷íîãî 
ïî÷óòòÿ,  çä³áíîñò³ äî ñï³âó,  åñòåòè÷íîãî ñìàêó,  ñê³ëüêè â íüîìó 

ëþáîâ³,   çàêîõàííÿ â ñâîþ ð³äíó ï³ñíþ, íàéö³íí³øó,  íàéäîðîæ÷ó 
перлимс з його ксльтсрмих багафтв”20. Íå âèïàäêîâî,  ç ðàííüîãî 

в³кс с р³н’ях заохочсвали д³тей до рп³вс,  нсзики,  тамф³в.  
Íåâè÷åðïí³ âèõîâí³  é  íàâ÷àëüí³  ìîæëèâîñò³  ìàâ  

äèòÿ÷èé ôîëüêëîð, çîêðåìà éîãî ï³ñåíí³ æàíðè: êîëèñêîâ³ é 
æàðò³âëèâ³ ï³ñí³,  êîëÿäêè,  ùåäð³âêè,  âåñíÿíêè.  Äèòÿ÷èé 

уольклор як мев³д’ºнма чартима практичмо¿  педагог³ки  мародс 
ïðîòÿãîì  ñòîë³òü ôîðìóâàâ åñòåòè÷í³  ñìàêè  äèòèíè,   ñòàíîâëÿ÷è 

ìîðàëüíî-åòè÷íó îñíîâó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.  Ó ãëèáèí³ â³ê³â 
ãóáëÿòüñÿ âèòîêè êîëèñêîâèõ ï³ñåíü, ÿêèìè çàêîäîâóâàëèñÿ  â  

äóø³ äèòèíè òàê³ ïåðøîðÿäí³ ÿêîñò³, ÿê äîáðîòà,   ÷åñí³ñòü,  
ïðàöåëþáí³ñòü,  øàíîâëèâå ñòàâëåííÿ äî áàòüê³â.  Çâîðóøëèâ³ 

ëàã³äí³ ìåëîä³¿ ï³ä ðèòì³÷íå  ïîãîéäóâàííÿ êîëèñêè  ââîäèëè 
äèòèíó â ÷àð³âíèé ñâ³ò ìóçè÷íèõ çâóê³â,  ïîçèòèâíî âïëèâàëè íà 

розвиток ¿¿ нсзичмого рлсхс.  Рати зверталаря до меновляти 
ñëîâàìè,   ñïîâíåíèìè  áåçìåæíî¿  ëþáîâ³,  òåïëîòè é í³æíîñò³,   

ÿê³ ñòâîðþâàëè îñîáëèâó åìîö³éíó àòìîñôåðó.  Óêðà¿íñüêèì 
êîëèñêîâèì ï³ñíÿì  âëàñòèâà  òåìàòè÷íà  é ñþæåòíà 

ð³çíîìàí³òí³ñòü,  áàðâèñò³ñòü îáðàç³â ³ äóìîê,  âîíè ÷àðóþòü ñâîºþ 
áåçïîñåðåäí³ñòþ,  ïðîñòîòîþ ³ õóäîæíüîþ äîñêîíàë³ñòþ.  

 Ип³лксваммя дорорлих з налятани ме обнежсвалоря лише  
êîëèñêîâèìè ï³ñíÿìè.  Ùîá  ðîçâèâàòè  ô³çè÷íó  àêòèâí³ñòü  

äèòèíè,  ï³äòðèìóâàòè ¿¿  áàäüîðèé  ðàä³ñíèé  íàñòð³é,   
âèêîðèñòîâóâàëè ð³çíîìàí³òí³ ïåñòóøêè é óò³øêè.  Òàê íàçèâàëè 

êîðîòê³ âåñåë³ ï³ñåíüêè,  ÿêèìè äîðîñë³ çàáàâëÿëè äèòèíó ó 
âàæëèâ³ äëÿ  íå¿  ìîìåíòè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ: êîëè äèòèíà 

ïðîêèäàëàñü âðàíö³,  êîëè ¿¿ âìèâàëè,  ðîç÷³ñóâàëè,  ãîäóâàëè,  
гралиря з мею21.  

 Ï³ñí³,  ïî÷óò³ â ðàííüîìó â³ö³,   ì³öíî âõîäèëè â çàïàñ 
ìóçè÷íèõ âðàæåíü äèòèíè é äàâàëè ¿é ïåðø³ óÿâëåííÿ  ïðî 

мавколишм³й рв³т.  Ж рокани ф³ сявлеммя ширшали,   зв’язок з 
îòî÷óþ÷èì ñåðåäîâèùåì ñòàâàâ ò³ñí³øèì.  Âàæëèâèì çàñîáîì 

                         
20 Ãð³í÷åíêî Ì.  ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè.  — Ê.: Ñï³ëêà,  1922.   
21 Äèòÿ÷èé ôîëüêëîð / Óïîð.  ³ ïåðåäìîâà Ã.Â.Äîâæåíîê; â³äï. ðåä.  Î.².Äåé.  — 
Ê.: Äí³ïðî,  1986.  — Ñ. 17.  
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äóõîâíîãî òà ³íòåëåêòóàëüíîãî çðîñòàííÿ  áóëè  ³ãðè ç åëåìåíòàìè 

п³ремь,   тамф³в ³ ритн³чмих рсх³в, як, маприклад: “Жа¿мько”,  
“Переп³лка”,  “Подолямочка”,  “Рак”,  як³ давали поштовх 

ôàíòàç³¿ é òâîð÷³é óÿâ³.  
 Ôîðìóâàííþ åñòåòè÷íèõ ñìàê³â ä³òåé òà ìîëîä³  çíà÷íî 

рприяли чирлемм³ калемдарм³ та обрядов³ рвята.  Т³рмо пов’язам³ з 
ãîñïîäàðñüêèìè ñåçîíàìè,   òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ,   ïîáóòîì,  âîíè 

â÷èëè øàíóâàòè ïðàöþ,   ëþáèòè ïðèðîäó,  ðîáèòè äîáðî,  
ïðîÿâëÿòè ìèëîñåðäÿ.  Óïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîë³òü óêðà¿íñüêèé  

íàðîä áåçóïèííî òâîðèâ ñâîº,  ò³ëüêè éîìó âëàñòèâå äóõîâíå 
ñåðåäîâèùå,  íàïîâíþþ÷è éîãî ñâîºð³äíèìè îáðÿäàìè é ðèòóàëàìè.  

Òóò áóëî âñå,  ùî çâîðóøóº é çâåñåëÿº äóøó: ï³ñí³,  æàðòè,  ³ãðè,  
òàíö³.  Áåçïîñåðåäíÿ ó÷àñòü ó íèõ ä³òåé òà ìîëîä³ ñïðèÿëà  

ðîçâèòêó  õóäîæí³õ çä³áíîñòåé ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ,   äàâàëà 
ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè âëàñí³ òâîð÷³ ñèëè.  

Âàæëèâå ì³ñöå  â  äèòÿ÷îìó  ðåïåðòóàð³  ïîñ³äàëè íîâîð³÷í³ 
й р³здв’ям³ колядки та щедр³вки.  Д³ти ³ ноëîäü çáèðàëèñü 

ватагани в  залежморт³  в³д в³кс.   Рал³ хлоп’ята рп³вали п³д 
â³êíàìè ñóñ³ä³â, à ñòàðø³ îáõîäèëè ìàéæå âñå ñåëî.   Àäðåñóâàëèñü 

êîëÿäêè òà ùåäð³âêè,  ÿê ïðàâèëî,  ãîñïîäàðÿì äîìó ³ç ùèðèìè 
побажаммяни здоров’я,  щартя,  багатртва,   гараздс â ãîñïîäàðñòâ³.  

Ñòàðøà ìîëîäü  ÷àñòî  îðãàí³çîâóâàëà âåðòåï - вереле р³здв’яме 
òåàòðàëüíå ä³éñòâî,   ÿêå äàâàëî çìîãó ïðîÿâèòè ñâî¿ ìóçè÷í³  é 

àêòîðñüê³ çä³áíîñò³.  
Íàâåñí³ ä³â÷àòà ñï³âàëè âåñíÿíêè - õîðîâ³ ï³ñí³ ç  ³ãðàìè  é 

òàíöÿìè,  â ÿêèõ îðãàí³÷íî  ïоºдмсвалиря  рлово,  рсх ³ нелод³я.  
Воми викомсвалиря разон з ³грани,  под³лон ма хори,  як³  

перерп³всютьря н³ж  робою,   рспроводжсвалиря  в³дпов³дмою 
ì³ì³êîþ,  æåñòàìè.  

Äóæå óðî÷èñòî, ç áàãàòüìà  îáðÿäàìè  ³ ï³ñíÿìè 
ñâÿòêóâàâñÿ Äåíü ²âàíà Êóïàëà,   ùî припадає íà ÷àñ ë³òíüîãî  

ñîíöåñòîÿííÿ.  Çàâäÿêè ñâî¿é ïîåòè÷íîñò³,   ìàã³÷íèì îáðÿäàì öå 
рвято бсло верелин гсляммян для нолодих,  як³ розважалиря б³ля 

âîãíèùà,  ïóñêàëè íà âîäó â³íêè,   ñïàëþâàëè êóïàëüñüêå äåðåâöå,  
òîïèëè îïóäàëî ì³ô³÷íî¿ Ìàðåíè.  Ó á³ëüøîñò³ êóïàëüñüêèõ ï³ñåíü  

çâó÷àëè ìîòèâè êîõàííÿ,  ñâàòàííÿ ³ øëþáó.  
Âîñåíè òà âçèìêó,  êîëè âæå áóëè çàâåðøåí³ îñíîâí³ 

р³льрькогорподаррьк³ роботи,  нолодь збираларя ма вечормиф³.  С 
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рвятков³ дм³ влаштовсвалоря зарт³лля  з п³рмяни  й тамфяни,  а  в 

áóäí³ ðîçâàãè ïîºäíóâàëèñü ³ç çàíÿòòÿìè ðóêîä³ëëÿì.  Â óêðà¿íö³â  
íå áóëî çàáîðîí íà çóñòð³÷³ é ñï³ëêóâàííÿ þíàê³â ³ ä³â÷àò. 

Навпаки,  вечормиф³,  дорв³тки,  “вслиф³”,  р³зм³ рвята зближсвали 
¿õ,  äîïîìàãàëè ðîçï³çíàòè îäíå îäíîãî äëÿ óêëàäàííÿ âäàëîãî 

øëþáó.  
Îäðóæåííÿ ³ âåñ³ëëÿ íà Óêðà¿í³ ç äàâí³õ äàâåí 

рспроводжсвалоря ф³кавини звичаяни й ранобстм³ни обрядани,  що 
ïîºäíóâàëè â ñîá³ åëåìåíòè  ïîåòè÷íîãî,  ìóçè÷íîãî ³ äðàìàòè÷íîãî 

ниртефтва. Жвсчала верела нсзика,  виголошсвалиря зановляммя,  
ïðèêàçêè,  çàãàдки,  в³дбсвалиря тамф³,  ³гри.  В фемтр³ сваги бсли,  

звичаймо,  маречем³,  а також  ¿хмі äðóæêè,  ñâàøêè,  ÿê³ 
âèñòóïàëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè  á³ëüøîñò³  âåñ³ëüíèõ îáðÿä³â. 

Надзвичаймо к³льк³рме багатртво ³ розна¿ття  вер³льмих п³ремь,  
реред яких “чиналî ñïðàâæí³õ øåäåâð³â,  ÿê³ âðàæàþòü ÿñêðàâîþ 

õóäîæí³ñòþ îáðàç³â,  ïðîíèêëèâ³ñòþ äóìîê ³ âèñëîâ³â òà ãëèáîêèì 
л³ризнон”22.  

Îòæå, ìóçè÷íî-ертетичме виховаммя бсло мев³д’ºнмою 
ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ  óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿  ïåäàãîã³êè.  Îñê³ëüêè 

îñíîâíèì ÷èííèêîì öього виховаммя виртспала р³н’я, вомо 
в³дбсвалоря природмо ³ в дортспм³й уорн³ через так³ мавчальмо-

âèõîâí³ çàñîáè,  ÿê ôîëüêëîð,  íàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿,  çâè÷à¿, 
îáðÿäè,  ñâÿòà.  Çðîñòàþ÷è â àòìîñôåð³ ïîâàãè é âåëèêî¿  ëþáîâ³ 

äî íàðîäíî¿ ìóçèêè,  ï³ñí³,  òàмфю,  д³ти  пройналиря дсхон  
мародмо¿ творчорт³,  яка збагачсвала рв³т ¿хміх почстт³в.  Йе 

ïîçèòèâíî âïëèâàëî íà  ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íèõ ñìàê³â  ³ 
çáàãà÷åííÿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè  ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.  

Ïðèðîäíà ìóçè÷íà îáäàðîâàí³ñòü áàãàòüîõ  óêðà¿íñüêèõ  
д³тей винагала подальшого розвиткс ¿хміх хсдожм³х зд³бмортей ³ ме 

ìîãëà îáìåæóâàòèñÿ ëèøå çàñîáàìè  íàðîäíî¿ ïåäàãîã³êè.  Íå 
âèïàäêîâî åëåìåíòè ìóçè÷íî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ  ïðèñóòí³ óæå 

â ïåðøèõ øêîëàõ,  ÿê³ â³äîì³ ç ÷àñ³â  êíÿæî¿ äîáè.  Ï³ñëÿ 
õðåùåííÿ  Рср³ “п³шло бсдсваммя ферков,  мартавлювамо 

рвящеммик³в ³ в³ддавамо ¿н д³тей в маскс”23.   Äëÿ íàâ÷àííÿ 

                         
22 Кирч³в Р.  Й³мма пан’ятка скра¿мрько¿ етмограу³¿ та уольклориртики / ²мртитст 
íàðîäîçíàâñòâà ÀÍ Óêðà¿íè.  — Ê.: Íàóêîâà äóìêà,  1992.  — Ñ.23.  
23 Ãðóøåâñüêèé Ì.  ²ëþñòðîâàíà ³ñòîð³ÿ ?êðà¿íè.  — Ê.: ÌÏ Ðàéäóãà: Êîîï.  Çîëîò³ 
âîðîòà,  1992.  — Ñ. 80. (Ðåïðèíòíå â³äòâîðåííÿ âèä. 1913 ð.).  
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граноти безпорередмьо при ферквах ³ номартирях ртворювалиря 

øêîëè.  Âåëèêîãî çíà÷åííÿ òóò íàäàâàëîñÿ õîðîâîìó ñï³âó,  ùî 
розфімювалоря як п³дготовка счм³â äî ó÷àñò³ â öåðêîâíîìó õîð³.  

Рсзика в той чар бсла т³рмо пов’язама з рел³г³ймин ксльтон,  
îñê³ëüêè áóëà âàãîìèì ñêëàäíèêîì áàãàòüîõ õðèñòèÿíñüêèõ 

обряд³в.  Йерковмий рп³в зайнав одме з майважлив³ших н³рфь як за 
ñâîºþ ïîøèðåí³ñòþ ³ ñóñï³ëüíî-ãðîìàäñüêîþ ðîëëþ, òàê ³ çà ñèëîþ 

âïëèâó íà â³ðóþ÷èõ.  
Навчаммя ферковмого рп³вс в чари Володинира Великого 

çä³éñíþâàëè ñï³âàêè áîëãàðñüêîãî òà ãðåöüêîãî  ïîõîäæåííÿ,  ùî  
з’явилиря ма  Рср³ п³рля приймяття  мею хриртиямртва.  В³доно,  

ùî â Êèºâ³ ïðè Äåñÿòèíí³é öåðêâ³ ä³ÿëè  âåëèêèé õîð  ³ øêîëà äëÿ 
íàâ÷àííÿ ñï³âó24.  Íåäàëåêî â³ä öåðêâè Áîãîðîäèö³ ³ñíóâàâ äâ³ð 

äåìåñòèê³â — ñï³âàê³â-ñîë³ñò³â,  ùî áóëè îäíî÷àñíî  äèðèãåíòàìè 
хорс й счителяни рп³вс. Иправжм³н орередкон ферковмого рп³вс  ³ 

ðåë³ã³éíî¿  êóëüòóðè ïîñòóïîâî ñòàëà Ê³¿âñüêà Ïå÷åðñüêà Ëàâðà,  äå 
ма грсмт³ ксльтово¿ нсзики розкривавря таламт багатьох тогочармих 

ñï³âàê³â  ³ êîìïîçèòîð³â.  Ë³òîïèñí³ äæåðåëà äîíåñëè äî íàñ ³ìåíà 
äåÿêèõ ç íèõ. Öå,  íàïðèêëàä,   ï³ñíåòâîðåöü Ñòåôàí, ùî áóâ ó 

Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèð³ êåð³âíèêîì õîðó, ÷åðíåöü Ãðèãîð³é 
Ïå÷åðñüêèé.  

Неабиякий ³мтерер ртамовлять в³донорт³ про ³рмсваммя за 
÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ æ³íî÷î¿ îñâ³òè.  Ó ÕI ñò.  ïðè Àíäð³¿âñüêîìó 

ìîíàñòèð³ â Êèºâ³ äî÷êà êíÿçÿ Âñåâîëîäà ßðîñëàâîâè÷à Àííà 
зармсвала школс для д³вчат:  “Иобрàâøè æå ìëàäûõ äåâèö 

íåêîëèêî,  îáó÷àëà ïèñàíèþ,   òàêîæ ðåìåñëàì,  øâåíèþ,  ïåíèþ è 
имын полезмин змамиян”25. 

Нев³доно, як  ране  в³дбсвалоря  мавчаммя ферковмого рп³вс 
â íàéäàâí³øó äîáó ³ ÷è áóëè  â òîé ÷àñ ÿê³ñü òåîðåòè÷í³ ïðàö³ é 

ï³äðó÷íèêè.  Æîäíèõ  â³донортей  про  фе ме збереглоря.   Амал³з 
майдавм³ших пан’яток мотмого пирьна ХI — ÕII ñò.   äàâ çìîãó 

ìóçèêîçíàâöÿì ïðèïóñòèòè,  ùî  öåðêîâíèé ñï³â çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ 
Рср³ “бсв нелод³ймий (одмоголормий) ³ повимем бсв нати 

äåêëàìàö³éíèé  õàðàêòåð,  äå  ñëîâåñíèé  ðèòì êåðóâàâ ðèòìîì  

                         
24  Óñïåíñêèé Í. Ä.  Äðåâíåðóññêîå ïåâ÷åñêîå èñêóññòâî / Âñòóï.  ñò.  Þ. 
Êåëäûøà,  2-å äîï. èçä.  — Ì.: Ñîâ.  êîìïîçèòîð,  1971.  — Ñ.31.  
25 Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò / Ïîäãîòîâêà òåêñòà Ä.Ñ.Ëèõà÷åâà; ïåðåâîä 
Ä.Ñ.Ëèõà÷åâà è Á.À.Ðîìàíîâà.  — Ì.; Ë.,  1950.  — ×. 1.  — Ñ. 85.  
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нсзичмин”26.  Йя риртена ферковмого рп³вс нала мазвс “зманеммого 

розрп³вс”,  бо нсзичм³ змаки для ¿¿ запирс мазивалиря зманемани,  
ï³çí³øå êðþêàìè.  Çíàìåíà ä³ëèëèñÿ íà êîíäàêàðí³ (äð³áí³ çíàêè) ³ 

ñòîâïîâ³ (âåëèê³ çíàêè).  
Появс áàãàòîãîëîñíîãî   (ïàðòåñíîãî)   ñï³âó   íà    Óêðà¿í³ 

â³äíîñÿòü äî  ÕY — ÕYI ñò.   Éîãî øèðîêîìó âïðîâàäæåííþ 
ñïðèÿâ ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê øê³ëüíî¿ îñâ³òè.   Ïî÷àòêîâó îñâ³òó â  

той чар ножма бсло здобсти в ферковмопарауіяльмих школах,  де 
äÿêè íàâ÷àëè ÷èтаммя ферковморлов’ямрького пирьна та 

богорлсжбового рп³вс.  Одмочармо  ма  скра¿мрьких зенлях почали 
з’являтирь школи мового зразка,  що поºдмсвали початковс орв³тс 

ç îñâ³òîþ âèùîãî ñòóïåíÿ.  Ïåðøîþ ç íèõ áóëà Îñòðîçüêà 
рлов’ямо-ãðåêî-ëàòèíñüêà êîëåã³ÿ (àêàäåì³ÿ),   çàñíîâàíà ó 1576 ð. 

Â öüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ñòâîðåíîìó íà çðàçîê 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ,  âèêëàäàëè îñâ³÷åí³ ãóìàí³ñòè ñâîãî ÷àñó.  

Ïåðøèì  ¿¿  ðåêòîðîì ñòàâ Ãåðàñèì Ñìîòðèöüêèé.  Çà ê³ëüêà 
äåñÿòèë³òü ³ñíóâàííÿ ç Îñòðîçüêî¿ êîëåã³¿ âèéøëî áàãàòî â³äîìèõ 

ïîë³òè÷íèõ,  êóëüòóðíèõ і îñâ³òí³õ ä³ÿ÷³â, ÿê íàïðèêëàä,  Ìåëåò³é 
Ñìîòðèöüêèé,  ìàéáóòí³é ãåòüìàí Ïåòðî Ñàãàéäà÷íèé.  Îñòðîã 

âèõîâàâ ïåäàãîã³÷í³  êàäðè,  ùî â³ä³ãðàëè âàæëèâó ðîëü ó ïðîöåñ³ 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó îñâ³òè ³ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè íà Óêðà¿í³.   Òóò 

д³яла дрскармя, з яко¿ вийшли с рв³т видатм³ пан’ятки 
â³ò÷èçíÿíîãî ïèñüìåíñòâà. Îñòðîã ïðîñëàâèâñÿ ³ ÿê öåíòð 

òðàäèö³éíî¿  ìóçè÷íî¿  êóëüòóðè,  çâ³äêè ïîøèðèâñÿ  íà  Óêðà¿íó  
та Б³лорсрь в³доний “ортрозький марп³в”.  Рсзика ксльтивсваларя  

ñàìå ïðè êîëåã³¿ ³  âõîäèëà äî øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè27.  
Çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè òàêîæ áðàòñüê³ øêîëè,   ÿê³ 

ìàëè íà ìåò³ âèõîâàííÿ ä³òåé ó äóñ³ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ³ íàðîäíîñò³. 
С такий рпоріб прогреривме н³щамртво й дсховемртво манагалиря 

áîðîòèñÿ ³ç çàñèëëÿì êàòîëèöèçìó,  ùî ïî÷àâ çàãðîæóâàòè 
óêðà¿íñüêîìó ãðîìàäÿíñòâó ç ðåë³ã³éíèõ òà íàö³îíàëüíèõ çàñàä.  

Такс  важливс  д³яльм³рть  розпочало  Льв³врьке Српемрьке 
áðàòñòâî,   çàñíóâàâøè ó 1586 ð.  øêîëó,  ÿêà óòðèìóâàëàñü íà 

êîøòè  áðàò÷èê³â.   Îðãàí³çàòîðàìè  Ëüâ³âñüêî¿ øêîëè áóëè 

                         
26  Ãð³í÷åíêî Ì.  ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè.  — Ê.: Ñï³ëêà,  1922.  
27 Рифько ².Ж.  Ортрозька рлов’ямо-ãðåêî-ëàòèíñüêà àêàäåì³ÿ (1576-1636) / ÀÍ 
ÓÐÑÐ.  ²í-ò ñóñï.  íàóê.  — Ê.: Íàóêîâà äóìêà,  1990.  
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îñâ³÷åí³ ãîðîäÿíè — áðàòè Þð³é òà ²âàí Ðîãàòèíö³,  ²âàí 

Êðàñîâñüêèé,  áðàòè Ñòåôàí òà Ëàâðåíò³é Çèçàí³¿.  
С дрсг³й половим³ ХYI рт.  братртва та їхмі øêîëè øâèäêî 

поширилиря с н³ртах Льв³врько¿,  Перенишльрько¿,  Холнрько¿ 
ºпарх³й,  а ма початкс ХYII рт.  почали з’являтиря в ³мших 

ì³ñöåâîñòÿõ Óêðà¿íè.  Íîâîñòâîðåí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
çàñíîâóâàëèñÿ ïåðåâàæíî âèïóñêíèêàìè Ëüâ³âñüêî¿ áðàòñüêî¿ 

øêîëè, òîìó áóëè îðãàí³çîâàí³ çà  ¿¿  çðàçêîì, îòðèìóâàëè  â³ä  íå¿  
â÷èòåë³â  ³ ï³äðó÷íèêè.  

Äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî,  ùî  â  áðàòñüêèõ øêîëàõ 
ïîðó÷ ç îñíîâíèìè íàóêàìè âåëèêó óâàãó  ïðèä³ëÿëè  ìóçè÷íîìó 

виховаммю счм³в.  “Братртва,  закладаючи школи,  в³äðàçó æ 
çàïðîâàäèëè â íèõ öåðêîâíèé ñï³â ÿê ñàìîñò³éíèé òà îäèí  ç 

обов’язкових  преднет³в викладаммя”,  —  ïèñàâ  íåâ³äîìèé  àâòîð 
ртатт³ “О влиямии южмо-ðóññêèõ öåðêîâíûõ áðàòñòâ íà öåðêîâíîå 

пемие в Роррии”28. Ó Ëüâ³âñüê³é,  Êè¿âñüê³é,  Ëóöüê³é  òà ³íøèõ 
школах “нсрика”,  як тод³ мазивали вокальмий рп³в,  бсла одмин з 

ãîëîâíèõ ïðåäìåò³â. ¯¿ âèêëàäàííÿ  çàïðîâàäæóâàëîñü  óæå  ç 
ïåðøîãî ðîêó íàâ÷àííÿ.  Òàê,  ó ñòàòò³ 20 ñòàòóòó Ëóöüêî¿ ãðåêî-

рлов’ямрько¿ школи зазмачалоря: “Школы  рловемркие маски 
ïî÷èíàåòñÿ íåïåðâåé íàó÷èâøèñÿ ñêëàäîâ ëèòåð,  ïîòîì ãðàìàòèêè 

счат,  при тон же и ферковмонс чимс счат,  читамию,  рпевамю”29. 
Ïåðåäóñ³ì ó÷í³ âèâ÷àëè íåîáõ³äí³  äëÿ  áîãîñëóæ³íü  öåðêîâí³ 

íàñï³âè,  à  çà íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè ¿ì ïðàâèëè ñïåö³àëüí³ ï³â÷³ 
êíèãè ²ðìîëîã³îíè (³ðìîëî¿),   ÿê³ ÷àñòî ì³ñòèëè ùå  é  êîðîòêó 

ìóçè÷íó àçáóêó.  
Íà ïåðøèõ ïîðàõ ³ñíóâàííÿ áðàòñüêèõ øê³ë â óæèòêó áóâ  

ïåðåâàæíî çíàìåííèé ñï³â, â³äòàê ïîñòóïîâî ïî÷àâ 
çàïðîâàäæóâàòèñÿ ³ ïàðòåñíèé.  

Скраїмрьке праворлавме дсховемртво добре розсн³ло,  ùî 
пишмонс католифьконс богорлсжіммю меобх³дмо    протиртавити 

ùîñü ð³âíîö³ííå çà åìîö³éíèì âïëèâîì, ÿê, íàïðèêëàä,  âîêàëüíà 
багатоголорма нсзика. “Крара “нсрик³ймих роглар³й”,   що лсмали 

в католифьких хранах,  знсшсвала чсймих праворлавмих рп³вак³в 
â³ä÷óâàòè óáîçòâî íåîçäîáëåíî¿ îäíîãîëîñíî¿ ìåëîä³¿ é 

                         
28 Ïðàâîñëàâíûé ñîáåñåäíèê.  — 1864.  — Êí. 3.  
29 Ëèí÷åâñêèé Ì.  Ïåäàãîãèêà äðåâíèõ áðàòñêèõ øêîë // Òðóäû Êèåâñêîé 
äóõîâíîé àêàäåìèè.  — 1870.  — Ò. ²²².  
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принсшсвала ¿хм³ рерфя трепетмо прагмсти т³º¿ хвилими,  коли ма 

крилорах ¿хм³х хран³в залсмаº ролодка “нсрик³я”,  але ме чсжо¿ 
в³ри,  а праворлавма”30.  Òîìó Ëüâ³âñüêå áðàòñòâî çâåðíóëîñÿ äî 

ïàòð³àðõà Ì³ëåò³ÿ Ï³ãàñà ç ïðîõàííÿì äîçâîëèòè â ïðàâîñëàâí³é 
öåðêâ³ ãàðìîí³÷íèé ñï³â,  íà ùî îòðèìàëî çãîäó31.  

 Ïîøèðåííþ ïàðòåñíîãî ñï³âó â Óêðà¿í³ ñïðèÿëî é òå,  ùî ç 
ÕYI cò.  ñèíè  çàìîæíî¿  øëÿõòè é ì³ùàí ïî÷àëè âè¿æäæàòè íà 

мавчаммя за кордом.   Повертаючирь в Скра¿íó,  âîíè àêòèâíî 
ïðîïàãóâàëè òóò êðàù³ íàäáàííÿ çàõ³äíî¿ êóëüòóðè,  ó òîìó ÷èñë³ ³ 

áàãàòîãîëîñíèé ñï³â.  Çáåðåãëèñÿ â³äîìîñò³ ïðî òå,   ùî ñïåö³àëüíî  
для мавчаммя ферковмого  рп³вс з р³змих н³ртечок Галичими 

ïîñèëàëè çà ìåæ³ Óêðà¿íè ìîëîäèõ äÿ÷ê³â. Òàê, ó 1558 ð.  
ìîëäàâñüêèé ãîñïîäàð Îëåêñàíäð  ïèñàâ  ó  ëèñò³  äî  ëüâ³âñüêèõ 

братчик³в: “Пришлите до мар чотири диаки,   нолодемфи добрыи,  
à ìû èõ äàìî íà ó÷åíüå ïåòåÿ ãðå÷åñêîãî è ñåðáñêîãî è êîëè ñÿ 

íàó÷àò,   à ìû èõ çàñÿ ïóñòèìî äî âàñ,   îäíî øòîáû ìåëè ãîëîñû 
äîáðûè,   áî èç Ïåðåìûøëÿ òàêîæ äî íàñ ïîñëàíû ñóòü äüÿêîâå íà 

маскс”32. 
Ïîñòóïîâî ïàðòåñíèé ñï³â çàëóíàâ ó ïðàâîñëàâíèõ öåðêâàõ 

Ëüâîâà,  Ëóöüêà,  Êèºâà,  äå õîðè ï³ä êåð³âíèöòâîì îñâ³÷åíèõ 
äèðèãåíò³â âèêîíóâàëè 4-5-6-òè ³ íàâ³òü 8-ìè  ãîëîñí³  êîìïîçèö³¿.  

Êîëè ó  ñ³÷í³  1591 ðîêó Ëüâ³âñüêå áðàòñòâî â³äâ³äàâ êè¿âñüêèé 
ìèòðîïîëèò Ìèõàéëî Ðîãîçà,   òî  ì³ñöåâ³  øêîëÿð³  â³òàëè  éîãî 

“потр³ймин”,  тобто  двамадфятиголормин  хорон33.  А  лсфька 
øêîëà ïîñòàâèëà ñâ³é áðàòñüêèé öåðêîâíèé ñï³â  òàê âèñîêî,   ùî 

â³í ñòàâ ïðåäìåòîì çàçäðîñò³ ì³ñöåâî¿ ºçó¿òñüêî¿ êîëåã³¿.  
Âèêëàäàííÿ ñï³âó çàçâè÷àé äîðó÷àëîñÿ â÷èòåëåâ³,   ÿêèé  

îäíî÷àñíî êåðóâàâ õîðîì.   ²íñòðóêö³ÿ Ëüâ³âñüêîãî áðàòñòâà 1586 
рокс, маприклад,  зобов’язсвала вчителя Т.Рсзкевича п³дбирати 

ï³â÷èõ ³ äáàòè  ïðî  ¿õ ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ,  êåðóâàòè õîðîì 
ï³ä ÷àñ  â³äïðàâ,  íàãëÿäàòè çà ïîðÿäêîì ó øêîë³ òà â öåðêâ³34. 

                         
30  Êîçèöüêèé Ï.  Ñï³â ³ ìóçèêà â Êè¿âñüê³é Àêàäåì³¿ çà 300 ðîê³â ¿¿ ³ñíóâàííÿ / 
Ïåðåêëàä ç ðîñ.  ².².Ñòÿøåíêî.  — Ê.: Ìóçè÷íà Óêðà¿íà,  1971 
31 Ìàëûøåâñêèé È.  Ìèëåòèé Ïèãàñ. — Ê.,  1872.  — Ò. 2.  
32 Àêòû,  îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Þæíîé è Çàïàäíîé Ðîññèè.  — Ñïá..,  1853.  — 
Ò. 1. ¹133.  
33 Ãîëóáåâ Ñ.  Èñòîðèÿ Êèåâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè.  — Ê., 1886. — Âûï.².   
34 ²ñàºâè÷ ß.  Áðàòñòâà ³ óêðà¿íñüêà ìóçè÷íà êóëüòóðà XYI — XYIII ñò. // 
Óêðà¿íñüêå ìóçèêîçíàâñòâî.  - Ê.: Ìóçè÷íà Óêðà¿íà,  1971.  — Âèï. 6.  
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Ó÷í³,  ùî áóëè ñï³âàêàìè õîðó,  îòðèìóâàëè  ïåâíó ïëàòíþ,  õàð÷³,  

одяг.  С Лсфькс хор ³ його  регемт  бсли  ма  повмонс  стринамм³ 
áðàòñòâà. Â Êè¿âñüê³é òà Ëóöüê³é øêîëàõ ïî  ñóáîòàõ  ïðîâîäèëèñÿ 

äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ ñï³âîì,   ùî áóëî  ñâîºð³äíîþ ï³äãîòîâêîþ  äî 
íåä³ëüíî¿ Ñëóæáè Áîæî¿35.  

Êð³ì ñï³âó, ó áðàòñüêèõ øêîëàõ âèêладаларя  мотма  
ãðàìîòà.  

Ââåäåííÿ ïàðòåñíîãî  ñï³âó ïðîõîäèëî îäíî÷àñíî ç 
орвоºммян мового п’ятил³м³ймого пирьна,   в³доного п³д  мазвою  

“ки¿врького зманем³”.  Ж к³мфя ХYI — ïî÷àòêó ÕYII ñò. â Óêðà¿í³ 
ïîøèðþþòüñÿ ë³í³éí³ ï³â÷³ êíèãè,   ÿê³ ïîñòóïîâî âèò³ñíÿþòü 

зманемм³ рскопири.  “Рсрьке”,  чи  “ки¿врьке”  л³м³йме  пирьно  
виртспаº як ф³лкон руорновамий рх³дморлов’ямрький вар³амт 

ëàòèíñüêî¿  ìåíçóðàëüíî¿ ñèñòåìè  ³ ïðîòÿãîì äâîõ íàñòóïíèõ 
ñòîë³òü íå çàçíàº ñóòòºâèõ çì³í.  

  Ó 1700 ð.  ó Ëüâîâ³ Éîñèï Ãîðîäåöüêèé âèäàâ ïåðøèé â 
Скра¿м³ дрсковамий мотмий ³рнолог³ом.  С 1709 р. з’явилоря мове  

éîãî âèäàííÿ â  êðàùîìó  ïîë³ãðàô³÷íîìó îôîðìëåíí³.   Òåêñò,   
íîòè ³ ãðàâþðè áóëî âèäðóêîâàíî ÷îðíîþ ôàðáîþ,  çàãîëîâêè 

ðîçä³ë³â ³ ï³ñåíü — ÷åðâîíîþ.  ×àñòèíà ãðàâþð íåï³äïèñàí³,  8 
ïîçíà÷åíî ³í³ö³àëàìè Í. Ç. (Íèêîäèì Çóáðèöüêèé),   îäíà ðîáîòà 

Ä³îíèñ³ÿ Ñèíêåâè÷à,  êîëèøíüîãî ³ãóìåíà Þðñüêîãî ìîíàñòèðÿ.  
  Çà íîòíèìè ³ðìîëîã³îíàìè â áðàòñüêèõ øêîëàõ â÷èëèñÿ  

ñï³âó ç íîò.  Â³äîìî òàêîæ ïðî âèêîðèñòàííÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ ïðàöü. Êàòàëîã   á³áë³îòåêè   Ëüâ³âñüêîãî   

Ñòàâðîï³ã³éñüêîãî áðàòñòâà 1601 ð.   ïîì³æ ³íøèìè êíèãàìè ïîäàº 
ìóçè÷íî-теоретичмий тв³р Зогамма  Шпамгемберга  “Питаммя  

ìóçèêè äëÿ âæèòêó Íîðäãàóçåíñüêî¿ øêîëè àáî ÿê ëåãêî ³ 
правильмо мавчати нолодь рп³в³в” (Â³òòåíáåðã,1542). Íå 

âèêëþ÷åíî,  ùî áóëè â óæèòêó é ³íø³ ï³äðó÷íèêè 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ àâòîð³â.  

  Коли з’явилиря перш³ в Скра¿м³ пор³бмики для мавчаммя  
“нсрики”,  мев³доно.  Найдавм³ш³ ³рмсюч³ пан’ятки в³тчизмямо¿ 

ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íî¿ òà åñòåòè÷íî¿ äóìêè äîñë³äíèêè äàòóþòü 

                         
35 Êóäðèê Á.  Îãëÿä ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêîâíî¿ ìóçèêè / Óïîð. ³ àâòîð ïåðåäì. 
Þ.ßñèíîâñüêèé. — Ëüâ³â: ²í-т скра¿мозмавртва ³н.².Крип’якевича НАН Скра¿ми,  
1995.  
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ïåðøîþ ïîëîâèíîþ ÕYII ñò.36. Íàéäàâí³øîþ  ç  íèõ ââàæàºòüñÿ 

прафя мев³доного автора “Что ерть нсрик³я?”.  П³дрсчмик, 
ïîáóäîâàíèé ó  ôîðì³ çàïèòàíü ³  â³äïîâ³äåé,   áóâ ïðèçíà÷åíèé 

äëÿ îñâîºííÿ ïðîñòèõ ôîðì àêîðäîâîãî õîðîâîãî ñï³âó.  Àâòîð 
çíàéîìèòü ÷èòà÷à ç îñíîâíèìè ïðàâèëàìè ðåëÿòèâíî¿ íîòàö³¿,  

ïðèñòîñîâàíî¿  äî áàãàòîãîëîññÿ.  
  Ще одим тв³р,   теж амом³нмий,   нав  мазвс  “Наска  врея  

ìóñèê³¿,  àùå õîùåøè,   ÷îëîâ³÷å,   ðîçóì³òè êè¿âñüêå çíàìÿ ³ ï³í³º 
чиммо рочимеммое”.  Йе усмданеíòàëüíèé  ïîñ³áíèê ç ìóçè÷íî¿ 

ãðàìîòè,  ñîëüì³çàö³¿ ³ ïî÷àòêîâî¿ êîìïîçèö³¿ áàãàòîãîëîññÿ,  ùî 
çáåð³ã çðàçêè çì³øàíî¿ ñèñòåìè çàïèñó  ³  ÷èòàííÿ  íîò.   Ïðàöÿ 

â³äáèâàëà ïåðåõ³äíèé  åòàï  ïîñòóïîâîãî  â³äìèðàííÿ ðåëÿòèâíî¿ 
íîòàö³¿ ³ âèêîðèñòàííÿ  íîâî¿,   àáñîëþòíî¿, ïðè çáåðåæåíí³ äàâíüî¿ 

ïðàêòèêè ðåëÿòèâíîãî ÷èòàííÿ ìóçè÷íîãî òåêñòó. Â ê³íö³ àâòîð 
ïîäàº íà äåñÿòè ñòîð³íêàõ  âïðàâè äëÿ  ïðàêòè÷íîãî îñâîºííÿ 

òåõí³êè  ñîëüì³çàö³¿,   ïî÷èíàþ÷è â³ä íàéïðîñò³øèõ ãàì ³ äî çíà÷íî 
ñêëàäí³øèõ êîìïîçèö³é,  ïîáóäîâàíèõ çäåá³ëüøîãî  íà ³íòîíàö³ÿõ 

óêðà¿íñüêèõ äóì òà ³ñòîðè÷íèõ ï³ñåíü.  Êð³ì òåìè ñîëüì³çàö³¿,   â 
ï³äðó÷íèêó âèêëàäàþòüñÿ îñíîâè ãàðìîí³¿.  Ñõåìè,  òàáëèö³,  íîòí³ 

ïðèêëàäè çíàéîìëÿòü ç êîëîì âæèâàíèõ òîíàëüíîñòåé,   ç 
ïîáóäîâîþ àêîðä³â ó âóçüêîìó òà  øèðîêîìó ðîçì³ùåíí³,  íàÿâíà 

âåëèêà ê³ëüê³ñòü çðàçê³â ïîáóäîâè ðîçãîðíóòèõ êàäåíö³é,  äå 
ïîñë³äîâíî çàñòîñîâóºòüñÿ àëüòåðàö³ÿ ââ³äíîãî òîíó.  

Àëå íàéâèùèì  äîñÿãíåííÿì ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íî¿ äóìêè 
ÕYII ñò.  ââàæàþòüñÿ ïðàö³ Ìèêîëè Äèëåöüêîãî,   ÿêèé çáàãàòèâ 

ìóçè÷íó ïåäàãîã³êó íîâèìè  òèïàìè ï³äðó÷íèê³â.   Ïîð³âíÿííÿ ç 
попередм³ни пор³бмикани,  про як³ йшлоря вище,  рвідчить про 

т³рмий зв’язок н³ж мини.  Вр³ воми малежать до ки¿врько¿ школи,  
â³äîìî¿ ñâî¿ì ñïðÿìóâàííÿì íà ìàñîâå åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ, ³ 

â³äîáðàæàþòü ð³çí³ åòàïè ðîçâèòêó ìóçè÷íî¿ òåîð³¿ ³ êóëüòóðè â 
Óêðà¿í³. Ó ñâî¿õ òâîðàõ Ì.Äèëåöüêèé óçàãàëüíèâ  ïðàêòèêó  

ïàðòåñíîãî  ñï³âó é êîìïîçèö³¿,  îáãðóíòóâàâ íåîáõ³äí³ñòü çàì³íè  
ñòàðî¿ êðþêîâî¿ ñèñòåìè íîâîþ íîòíîë³í³éíîþ. Ó âëàñíèõ 

êîìïîçèö³ÿõ  ³  ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ ïðàöÿõ â³í âæèâàâ âèêëþ÷íî 
êè¿âñüêó íîòàö³þ.  

  Ä³ÿëüí³ñòü Ì. Äèëåöüêîãî,   ÿê òåîðåòèêà,  ïåäàãîãà é 
конпозитора,  бсла  т³рмо  пов’язама  з нсзичмин життян Скра¿ми,   
                         
36 Ñîô³¿âñüêà çá³ðêà, ¹127-381. — ÖÍÁ ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè.  
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Ðîñ³¿,  Литви,  Польщ³.   Народивря в³м близько 1630 рокс в 

Скра¿м³. Рорковрький дияком  Коремºв  мазивав  його “жителен 
града Киºва”.  Жак³мчив ºзс¿трькс колег³ю с В³льмюр³,  де мавчавря 

ó ïîëüñüêèõ êîìïîçèòîð³â Çàìàðåâè÷à ³ Ìàëü÷åâñüêîãî, âèâ÷àâ 
ïðàö³ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äîñë³äíèê³â ìóçèêè. Ó 1678 ð.  ïåðå¿õàâ 

äî Ìîñêâè,  äå  çàâäÿêè éîãî âïëèâó ñôîðìóâàëàñü êîìïîçèòîðñüêà 
школа найртр³в багатоголормого ферковмого рп³вс.  Жа деякини 

â³äîìîñòÿìè  áóâ ðåãåíòîì öåðêîâíîãî õîðó Ñòðîãàíîâèõ — îäíîãî 
з майкращих в Рор³¿.  

  Найв³дон³шин творон  Р.Дилефького º “Гранатика 
нсрик³йрька”,  що вийшла с 1677 р.  в Инолемрькс.  ²рмсº чотири  

¿¿  видаммя ³ б³льше 20  редакф³й.  С  м³й  викладемо  ормови теор³¿ 
ìóçèêè,  êîíòðàïóíêòó,  ïðàâèëà êîìïîçèö³¿,   ³ëþñòðîâàí³  

ôðàãìåíòàìè  ç òâîð³â ñàìîãî Äèëåöüêîãî ³ éîãî ñó÷àñíèê³â — 
êîìïîçèòîð³â Äàâèäîâè÷à,  Çàìàðåâè÷à,  Çþçüêè,  Êîëÿäè,  

Ìèëü÷åâñüêîãî,  Ðîæèöüêîãî.  Ïðàöÿ ñêëàäàºòüñÿ ç øåñòè ðîçä³ë³â.   
Ïåðø³ ðîçä³ëè ïðèçíà÷åí³ äëÿ íàâ÷àííÿ ñï³âó ç ïàðòåñíèõ 

ïîãîëîñíèê³â  ³  ïàðòèòóð,  îñòàíí³ — öå õðåñòîìàò³ÿ òîãî÷àñíî¿ 
êîìïîçèòîðñüêî¿ òåõí³êè.  Îñîáëèâó óâàãó àâòîð ïðèä³ëèâ 

прийонан  ³н³таф³¿  та  орвоºммя кадемф³й. То ж “Гранатикс 
нсрик³йрькс” ножма вважати теоретичмин трактатон ³ нсзичмин 

ïðàêòèêóìîì îäíî÷àñíî.  
Ó í³é àâòîð ïîðóøèâ ðÿä åñòåòè÷íèõ ïèòàíü,  çîêðåìà 

âêàçàâ íà âåëèêó âèõîâíó ðîëü  ìóçèêè,   íàçèâàþ÷è ¿¿ äðóãîþ  
ô³ëîñîô³ºþ.  Æèâà ìóçè÷íà ïðàêòèêà,  ñëóõîâèé  äîñâ³ä  ³  

õóäîæíüî-åñòåòè÷í³ â³ä÷óòòÿ áóëè äëÿ Ì.Äèëåöüêîãî êåð³âíèìè  
êðèòåð³ÿìè ó ìåòîäàõ âèõîâàííÿ êîìïîçèòîðà. Â³í ïîñò³éíî 

ор³ºмтсвав найбстм³х конпозитор³в ма мепротиртавлеммя “вирокого” 
ртилю проуер³ймо¿ нсзики “прортонс” ртилю нсзики побстс.   В 

ìóçè÷íèõ òâîðàõ ñàìîãî Ì.Äèëåöüêîãî ïðîñòåæóºòüñÿ æèâà 
íàðîäíîï³ñåííà îñíîâà, õàðàêòåðíà äëÿ òâîð÷îñò³ áàãàòüîõ 

óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â.  
Ивою прафю автор “Гранатики нсрик³йрько¿”  адрерсвав  

ìîëîä³,  òîìó íàìàãàâñÿ ïîäàâàòè ìàòåð³àë ó äîñòóïí³é ôîðì³.  
Под³бмо як с  праф³ “Что ерть нсрик³я”, визмачеммю дсже чарто 

ïåðåäóº ïèòàëüíå ðå÷åííÿ, çà ÿêèì ³äå â³äïîâ³äü ó ôîðì³ 
ñòâåðäæóâàëüíî-ðîçïîâ³äíîãî ðå÷åííÿ.  Íåð³äêî àâòîð çâåðòàºòüñÿ 
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áåçïîñåðåäíüî äî ÷èòà÷à,  âèêîðèñòîâóþ÷è  ôîðìó  ä³ºñëîâà  ó 

äðóã³é îñîá³ àáî çà äîïîìîãîþ ôîðì íàêàçîâîãî ñïîñîáó.  
С “Гранатиф³ нсрик³йрьк³й”,   як ³ в “Насф³ врея нсрик³¿”,  

áàãàòî ñïåö³àëüíèõ  ìóçè÷íèõ  òåðì³í³â ³íøîìîâíîãî   ïîõîäæåííÿ.  
Îäíî÷àñíî äåÿê³  ³íøîìîâí³ âèðàçè Ì.Äèëåöüêèé íàìàãàâñÿ 

ïåðåäàòè çàñîáàìè ð³äíî¿ ìîâè,  ÷èì çíà÷íî çáàãàòèâ â³ò÷èçíÿíèé 
ìóçè÷íèé ñëîâíèê.  Àíàë³ç ìîâè öüîãî òâîðó ãîâîðèòü ïðî òå,  ùî 

éîãî àâòîðîì áóëà ëþäèíà ç ãðóíòîâíîþ ñïåö³àëüíîþ îñâ³òîþ,  
åðóäîâàíà,  ç âèðàçíèìè äèäàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè,  ÿêà ïîïðè âñþ 

ñâîþ áëèçüê³ñòü äî êíèãè ³ êíèæíî¿ ìîâè íå âòðàòèëà êîíòàêòó ç 
íàðîäíî-ðîçìîâíîþ ìîâîþ.  

Çàñëóãîâóº íà óâàãó ùå îäíà ïðàöÿ Ì. Äèëåöüêîãî —
“Ипор³б до заправи д³тей”.  Викладема тст риртена мавчаммя бсла 

ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî ñëóõó ó÷í³â,  íà çáåðåæåííÿ 
¿хмього голорс, дорягмеммя чирто¿ ³мтомаф³¿.  На ормов³ влармого 

ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó Ì.Äèëåöüêèé äàâàâ ïîðàäè,  ÿê íàâ÷àòè 
ñï³âó ç íîò,  ÿê ïðàöþâàòè íàä äèõàííÿì. Ïåðåä â÷èòåëåì 

ñòàâèëîñÿ çàâäàííÿ ðîçøèðåííÿ ä³àïàçîíó äèòÿ÷îãî ãîëîñó,   çì³íà 
éîãî òåìáðó çâó÷àííÿ â çàëåæíîñò³  â³ä ìóçè÷íîãî òåêñòó.   

Êîìïîçèòîð ââàæàâ ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ äóæå â³äïîâ³äàëüíîþ ³ 
ïîñò³éíî äáàâ ïðî ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ.  Ñâî¿õ ó÷í³â Ì.Äèëåöüêèé 

çàêëèêàâ ðîçïîâñþäæóâàòè ìóçèêó áåçêîðèñëèâî ³ íåâòîìíî.  
Ïîïðè äîñèòü ïîçèòèâí³ îö³íêè òâîð÷³ñòü Ì.Äèëåöüêîãî 

ï³ääàâàëàñü ³ êðèòè÷íèì  çàóâàæåííÿì  ç  áîêó  ìóçèêîçíàâö³â. 
Так, Рикола Гр³мчемко  вважав, що  Р.Дилефький  с  “Гранатиö³  

нсрик³йрьк³й” рлабо виклав теор³ю комтрапсмктс,   “який в т³ чари 
íà Çàõîä³  áóâ âæå äóæå ïîøèðåíèé,   àëå ïîâíîãî çíàííÿ êîòðîãî 

áðàêóâàëî íàøîìó ìóçèö³-вчемонс”. Але оробливо  гортрою бсла 
критика Б.Ксдрика, що характеризсвав “Гранатикс нсрик³йрькс” 

як “дивовижмс н³шамимс портсповорти  й  донорорлого 
прин³тивс”37.  ¯¿ автора в³м вважав позерон,   “що пишавря  

öèòàòàìè ç íåïåðåòðàâëåíî¿ ÿê  ñë³ä  ïîëüñüêî¿  ïîë³ôîí³÷íî¿ 
нсзики”.  Таке рсджеммя,  ма маш погляд,  замадто категоричме ³ 

í³ÿê íå ìîæå áóòè îá’ºктивмин.  Жовр³н ³мшою º,  маприклад,  
äóìêà ñó÷àñíî¿ äîñë³äíèö³ óêðà¿íñüêî¿  ìóçèêè Ì.Äèòèíÿê ç 

                         
37  Êóäðèê Á.  Îãëÿä ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêîâíî¿ ìóçèêè / Óïîð. ³ àâòîð ïåðåäì. 
Þ.ßñèíîâñüêèé. — Ëüâ³â: ²í-т скра¿мозмавртва ³н.².Крип’якевича НАН Скра¿ми,  
1995.  
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Камади: “Гранатика бсла визмама вр³на нсзикозмавфяни ªвропи як 

âèäàòíèé ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèé òðàêòàò ñâîãî ÷àñó,  ùî íàóêîâî  
îáãðóíòóâàâ ³ ï³äñóìóâàâ ìàéæå ñòîð³÷íó ïðàêòèêó ïàðòåñíîãî 

рп³вс”38. 
Çàâäÿêè ³ñòîðè÷íèì òà á³áë³îãðàô³÷íèì äæåðåëàì äî íàñ 

ä³éøëè ³ìåíà ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â òîãî ÷àñó.  Çîêðåìà,  
ф³кав³ в³донорт³  змаходино в “Реºртр³ мотмих зошит³в, що 

íàëåæàëè Ëüâ³âñüêîìó Ñòàâðîï³ã³àëüíîìó  áратртвс”  з  1697  
ðîêó.  Òóò çàô³êñîâàíî 372 áàãàòîãîëîñíèõ õîðîâèõ òâîð³â íà 3 - 12 

ãîëîñ³â,  ùî çãðóïîâàí³ â ð³çíîêîëüîðîâ³ ïàë³òóðêè ç  øê³ðè,   
ïåðãàìåíòó ÷è ïàïåðó.  Â ñïèñêó ðîçêðèò³ æàíðîâ³ íàçâè òâîð³â: 

ñëóæáè çâè÷àéí³ ³ ïîãðåáîâ³,  ïðè÷àñíèêè,  êîíöåðòè,  êàíîíè,  
âå÷åðí³,  ñòèõàð³,  âåëè÷àííÿ,  òðîïàð³.  Â ðÿä³ âèïàäê³â çàçíà÷åí³ 

íàçâè òâîð³â,  à ïîäåêóäè é ïð³çâèùà êîìïîçèòîð³â: Ãàâàëåâè÷,  
Çàâàäîâñüêèé,  Ëàêîíåíêî,  Êîëÿä÷èí, ×åðíóùèí,   Áèøîâñüêèé,   

Ìàçóðèê,  Ï³êóëèöüêèé,  Øàâàðîâñüêèé,    ßæåâñüêèé.    Îäíàê   
оф³мити   ¿хмю творч³рть меножливо, орк³льки  м³чого з фього 

доробкс ме збереглоря.  Так рано  за бракон в³донортей  лише 
ã³ïîòåçîþ çàëèøàºòüñÿ äîñèòü  ö³êàâå  ïðèïóùåííÿ Ï.Êîçèöüêîãî 

ïðî éìîâ³ðí³ñòü âèêëàäàííÿ ó áðàòñüêèõ øêîëàõ òåîð³¿ 
êîìïîçèö³¿39.  

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,  ùî áðàòñòâà çðîáèëè 
³ртотмий вмерок с рправс розвиткс скра¿мрько¿  нсзичмо¿  ксльтсри 

ê³íöÿ XYI — XYIII рт.рт. Навчаммя рп³вс й мотмо¿ граноти бсло 
обов’язковин с братрьких школах ³ провадилоря з викориртаммÿì 

ï³â÷èõ êíèã òà ï³äðó÷íèê³â.   Øêîëÿð³ òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó 
öåðêîâíîìó õîð³ êð³ì òîãî   ìóçèêà ³ ñï³â áóëè ïîøèðåí³ â  ¿õ 

ïîáóò³.  Íåäîñòàòíº ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ çìóøóâàëî á³äí³øèõ 
ä³òåé çàðîáëÿòè íà æèòòÿ,   âèñï³âóþ÷è ïî ñâÿòàõ â³ðø³ é ï³ñí³.  

Äëÿ фього воми об’ºдмсвалирь с п³вч³ арт³л³,  що ркладалиря 
переважмо з п’яти чолов³к.   Не виключемо,  що ма дозв³лл³ деяк³ з 

ó÷í³â ïðèâàòíî íàâ÷àëèñÿ ãð³ íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, îñê³ëüêè 
øê³ëüíà ïðîãðàìà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ï³äãîòîâêè íå ïåðåäáà÷àëà.  

                         
38 Äèòèíÿê Ì.  Óêðà¿íñüê³ êîìïîçèòîðè: Á³î-á³áë³îãðàô³÷íèé äîâ³äíèê / 
Êàíàäñüêèé ³íñòèòóò óêðà¿íñüêèõ ñòóä³é.  Àëüáåð?ñüêèé óí³âåðñèòåò — Åäìîíòîí,  
Àëüáåðòà,  1986. 
39 Êîçèöüêèé Ï.  Ñï³â ³ ìóçèêà â Êè¿âñüê³é Àêàäåì³¿ çà 300 ðîê³â ¿¿ ³ñíóâàííÿ / 
Ïåðåêëàä ç ðîñ.  ².².Ñòÿøåíêî.  — Ê.: Ìóçè÷íà Óêðà¿íà,  1971. 
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  Жвільмеммя від польрько-øëÿõåòñüêîãî ãí³òó ó äðóã³é 

половим³ XYII рт.  викликало пожвавлеммя рсрп³льмо-ïîë³òè÷íîãî 
життя в Скра¿м³.  Доба козафтва, відзмачема багатою дсховміртю,  

ñòàëà  âåðøèíîþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè,   ñòâîðèëà áàãàòó 
äóõîâí³ñòü,   ó ÿê³é çíàéøëè ñâîº ðîçêðèòòÿ òâîð÷³  ñèëè íàðîäó.  

Ïðîâ³äí³ ³äå¿ êîçàöüêîãî ðóõó — ñâîáîäà ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè,  
íåïîðóøí³ñòü ïðàâ ëþäèíè,   ñâîáîäà îñîáèñòîñò³ — áóëè 

íàéâàæëèâ³øèìè â íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ.   
Áàãàòîâ³êîâèé êîçàöüêèé  ðóõ â  Óêðà¿í³  ïîêëèêàâ   äî   æèòòÿ 

óí³êàëüíå ÿâèùå - êîçàöüêó ïåäàãîã³êó,  ÿêà ôîðìóâàëà â 
ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³ííÿõ óêðà¿íö³â ñèí³âñüêó â³ðí³ñòü ð³äí³é 

В³тчизм³.  Ормовмою ¿¿  нетою  бсло уорнсваммя через р³н’ю,   
øêîëó ³ ãðîìàäñüêå æèòòÿ êîçàêà-ëèöàðÿ,   ìóæíüîãî ãðîìàäÿíèíà  

ç  ÿñêðàâî âèðàæåíîþ óêðà¿íñüêîþ íàö³îíàëüíîþ ñâ³äîì³ñòþ ³  
ñàìîñâ³äîì³ñòþ.  

  Çà ÷àñ³â êîçàöòâà ïîì³òíî çð³ñ  çàãàëüíèé  ð³âåíü  
ãðàìîòíîñò³  íàñåëåííÿ.   Íà Ë³âîáåðåæí³é ³ Ñëîá³äñüê³é Óêðà¿í³ â 

н³ртах ³ багатьох  релах ³рмсвали  ферковмопарауіяльмі  øêîëè,   
äå ïî÷àòêîâó îñâ³òó ìàëè ìîæëèâ³ñòü íàáóòè ä³òè ñòàðøèíè,   

äóõîâåíñòâà,  ì³ùàí,  çàìîæíèõ êîçàê³â ³ ñåëÿí.  Øêîëÿð³â 
íàâ÷àëè íå ò³ëüêè ÷èòàòè,  ïèñàòè ³  ðàõóâàòè,  àëå  é  ñï³âàòè.   

Ñ³ð³éñüêèé  äèÿêîí  Ïàâëî Àëåïñüêèé,  ùî ìàíäðóâàâ Óêðà¿íîþ ó 
÷àñè  Á.Õìåëüíèöüêîãî,   áóâ äóæå âðàæåíèé êóëüòóðîþ òà 

îñâ³÷åí³ñòþ íàøîãî íàðîäó.   В³м пирав: “По вр³й Козафьк³й зенл³ 
ìè â³äì³òèëè ïðåãàðíó ðèñó,  ùî íàñ äóæå ðàäóâàëà: âñ³ âîíè,  ç 

ìàëèìè âè¿ìêàìè,  íàâ³òü ¿õ æ³íêè òà äî÷êè âì³þòü ÷èòàòè òà 
змають порядок богорлсжби ³  ферковмий рп³в”40. 

  Âàæëèâå ì³ñöå  â  ìóçè÷í³é  êóëüòóð³   òîãî   ÷àñó   
çàéìàëà òâîð÷³ñòü ë³ðíèê³â,   áàíäóðèñò³â,  êîáçàð³â.  Âîíè 

ìàíäðóâàëè ïî ì³ñòàõ ³ ñåëàõ,   âèêîíóþ÷è äóìè ³  ï³ñí³,   ó  ÿêèõ  
îñï³âóâàëè âîºíí³ ïîõîäè  ³  ãåðî¿â  âèçâîëüíî¿ â³éíè.   Íà öèõ 

ñàìîáóòí³õ ïåðëèíàõ òâîð÷îñò³,   ùî áóëà áëèçüêîþ ³ çðîçóì³ëîþ 
íàðîäó,  âèõîâóâàëîñü íå îäíå ïîêîë³ííÿ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé.  

  С XYIII рт. в Скра¿м³ почимаº зароджсватиря уахова 
ìóçè÷íà îñâ³òà,  ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü òîãî÷àñíî¿ 

                         
40 Бориремко П.А., Бориремко Н.И. Козафька педагогіка: рстмірть та оробливорті // 
Ратеріали П’ятих Врескраїмрьких ірторичмих читамь. •— Київ, Черкари, 1995. — 
И.185. 
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ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè,  ÿêà âèçíàâàëà âàæëèâ³ñòü  ìóçè÷íî-

åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ³ ìîëîä³.   Ïðèðîäíà ìóçè÷íà 
îáäàðîâàí³ñòü óêðà¿íö³â ïðèâåðíóëà óâàãó öàðñüêîãî äâîðó  Ðîñ³¿.   

Ðàéîíè  Ë³âîáåðåæíî¿ é Ñëîá³äñüêî¿ Óêðà¿íè,   ùî âõîäèëè äî 
ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿,  ñòàëè ãîëîâíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè 

ñï³âàê³â äëÿ ïðèäâîðíî¿ êàïåëè â Ïåòåðáóðç³.  Ç  ìåòîþ  ïîøóêó  
òàëàíîâèòèõ ëþäåé ç äîáðèìè ãîëîñàìè â Óêðà¿íó  ïðè¿çäèëè   

äîñâ³ä÷åí³   ñï³âàêè   êàïåëè.  Â³ä³áðàíèõ äîðîñëèõ ï³â÷èõ îäðàçó 
â³äïðîâàäæóâàëè äî ñòîëèö³,  à õëîï÷èêè ñïåðøó ìàëè ïðîéòè 

â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó. Äëÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿì ³íîçåìíî¿ êîëåã³¿ 
ðîñ³éñüêîãî óðÿäó â³ä 24 ñåðïíÿ 1730 ð.  Ãåíåðàëüí³é â³éñüêîâ³é 

êàíöåëÿð³¿ áóëî âêàçàíî â³äêðèòè ó  Ãëóõîâ³ ñïåö³àëüíó  øêîëó  
ï³â÷èõ.  

Â³äîìîñòåé ïðî  ä³ÿëüí³ñòü Ãëóõ³âñüêî¿ øêîëè âêðàé ìàëî, 
¿õ ìîæíà ïî÷åðïíóòè ç äåÿêèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â òîãî ÷àñó.  

Çîêðåìà ó âåðåñí³ 1738 ð. âèéøîâ óêàç ³ìïåðàòðèö³ Àííè ²îàí³âíè 
ма ³н’я найора лейбгвард³¿ Шипова, яконс  дорсчаларь  

îðãàí³çàö³ÿ,  à  â³ðí³øå,  óïîðÿäêóâàííÿ  øêîëè.   Óêàç ïåðåäáà÷àâ 
повме державме стринаммя 20 счм³в ³ регемта,  “который бы в 

ïåíèè ÷åòâåðîãëàñíîì è ïàðòåñíîì áûë ñîâåðøåííî èñêóñåм”.   
Хлопчик³в реконемдсвалоря мабирати “из ферковмиков,  також из 

êàçà÷üèõ è ìåùàíñêèõ äåòåé è  ïðîò÷èõ...,   âûáèðàÿ  ÷òîáû  ñàìèå  
лсчшие голора были”41.  Наказамо також мавчати виховамф³в гри 

íà ³íñòðóìåíòàõ: ñêðèïö³,  ãóñëÿõ,   áàíäóð³. Ùîð³÷íî øêîëà 
ïîâèííà áóëà â³äïðàâëÿòè äî Ïåòåðáóðãà 10 êðàùèõ ó÷í³â,  à íà ¿õ 

ì³ñöå íàáèðàòè íîâèõ.  
Â³äïîâ³äíî äî óêàçó â Ãåíåðàëüí³é â³éñüêîâ³é êàíöåëÿð³¿ 

áóëî ðîçðîáëåíî êîíêðåòí³ óìîâè óòðèìàííÿ øêîëè.  Ïëàíóâàëîñÿ 
çáóäóâàòè â Ãëóõîâ³ îêðåìèé áóäèíîê,  ï³äøóêàòè ðåãåíòà ³ 

вчителів імртрснемталіртів,  зд³йрмити маб³р счм³в. Щор³чме 
аригмсваммя глсх³врько¿ школи ртамовило 100 крб.  Ж мих 50 крб. 

îòðèìóâàâ ðåãåíò,  à äâà ³íø³ â÷èòåë³ ïî 20 êðá.  Ó÷í³ çà äîáðå 
мавчаммя теж ногли д³ртати вимагородс — 10 êîï.  íà ì³ñÿöü.  

Ж 1736 до 1741 р.   обов’язки вчителя  Глсх³врько¿ школи 
âèêîíóâàâ Ôåä³ð ßâîð³âñüêèé,  ÿêèé çä³éñíþâàâ íàá³ð ó÷í³â,  

забезпечсвав ¿х нсзичме мавчаммя ³ в³дправкс майкращих до 

                         
41 Ãð³í÷åíêî Ì.  ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè.  — Ê.: Ñï³ëêà,  1922. —C.166.  
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Ïåòåðáóðãà.  Ó 1741 ð.  ßâîð³âñüêèé ðàçîì ç 11 ï³â÷èìè òåæ âè¿õàâ 

äî ñòîëèö³.  
Ï³ñëÿ 1758 ð.  øêîëà âæå íå çãàäóєтьря.  Набори п³вчих ма 

Óêðà¿í³ ïðîäîâæóâàëèñü, àëå ¿õ öåíòðîì ñòàâ Íîâãîðîä-
Ñ³âåðñüêèé.  

Хоча Глсх³врька  школа готсвала рп³вак³в переважмо для 
Ðîñ³¿,  íå ìîæíà çàïåðå÷óâàòè ¿¿ çíà÷åííÿ ó ñòàíîâëåíí³ ìóçè÷íî¿ 

îñâ³òè íà Óêðà¿í³, îñê³ëüêè âîíà áóëà ïåðøèì ñïåö³àë³çîâàíèì 
çàêëàäîì òàêîãî òèïó.  Ãëóõ³âñüêà øêîëà ìàëà ñâî¿ òðàäèö³¿,  òàì 

áóëî çíàéäåíî  ìåòîäè  äîáîðó  õëîï÷èê³â  ³ ìåòîäè íåòðèâàëîãî 
íàâ÷àííÿ ñï³âàê³â,   ÿê³ ïîò³ì ìîãëè áóòè çàðàõîâàí³ ³ äî 

ïðîôåñ³éíîãî õîðó.  Çàâäÿêè öüîìó ðîçâèíóâñÿ  òàëàíò  áàãàòüîõ 
çä³áíèõ óêðà¿íñüêèõ þíàê³â,   ÿê³ çäîáóëè ñîá³ ñëàâó íå  ò³ëüêè íà 

Óêðà¿í³,  à é çà ¿¿ ìåæàìè.  
Ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ó äðóã³é ïîëîâèí³ XYIII ñò. íàáóëè 

åëåìåíòè ìóçè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³.  
Â³äîìî,  ùî êð³ì çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë,   òóò ³ñíóâàëè ñïåö³àëüí³ 

øêîëè,  äå ãîòóâàëè  ñï³âàê³â  ³ ìóçèêàíò³â.   Íàéâèçíà÷í³øèé 
äîñë³äíèê óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Ä.ßâîðíèöüêèé,  îïèñóþ÷è 

запор³зьк³ школи, зазмачав,  що  деяк³ з мих мазивалиря “школани 
вокальмо¿ нсзики й ферковмого рп³вс”.  С 1770 р.  одмс з таких 

øê³ë ïåðåâåëè â ñëîáîäó Îðëîâùèíó íà ë³âîìó áåðåç³ ð³÷êè Îðåë³.  
Ó 1754-1768 ð. ð.   ä³ÿëà  Ãîëîâíà Ñ³÷îâà øêîëà,  ÿêà çà çì³ñòîì ³  

õàðàêòåðîì íàâ÷àííÿ ïðèð³âíþâàëàñÿ äî êðàùèõ áðàòñüêèõ øê³ë.   
Íà ïåðøèõ  ïîðàõ ïðè  Ñ³÷îâ³é øêîë³ áóâ îñîáëèâèé â³ää³ë äëÿ 

ñï³âàê³â,  ÿêèé çãîäîì âèä³ëèâñÿ â îêðåìó øêîëó.  Ñëàâà ïðî íå¿ 
ðîç³éøëàñÿ äàëåêî ³ â÷èòèñü ñþäè ïðè¿æäæàëè ç  óñ³º¿  Óêðà¿íè òà 

Ïîëüù³.  
Ìóçè÷íó ï³äãîòîâêó  ä³òåé  çä³éñíþâàëà   òàêîæ   øêîëà,    

ùî ôóíêö³îíóâàëà ç 1768 ð. ïðè Êè¿âñüê³é êàïåë³ (îðêåñòð³).  
Ипочаткс в школ³ мавчалорь срього  шертеро  хлопчиків риріт,   але 

ïîñòóïîâî ê³ëüê³ñòü ó÷í³â çðîñëà äî 10,  à çãîäîì ³ äî 20 îñ³á.  
Çàíÿття з д³тьни, як³ проводив вчитель капельнейртер,  

â³äáóâàëèñü ùîäåííî,  êð³ì âèõ³äíèõ ³ ñâÿòêîâèõ äí³â.  Ó ð³çíèé 
÷àñ â÷èòåëÿìè êè¿âñüêî¿ øêîëè áóëè  ßê³â  Ñòàíêåâè÷,   Ãîòë³á  

Ôð³äð³õ Ô³õòåð,  Ìàòâ³é Âèãîðíèöüêèé.  
Навчаммя нало  практичмий  характер,   êîæåí  ç  

âèõîâàíö³â ó÷èâñÿ ãðàòè  íà ê³ëüêîõ ³íñòðóìåíòàõ.   Çã³äíî ç 
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îïèñîì ìàéíà,  ùî ïðîâîäèâñÿ â 1823 ð.,  ó øêîë³ áóëè òàê³ 

ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè: ñêðèïêè, â³îëîí÷åë³, ôëåéòè, ôàãîòè,  
êëàðíåòè,  òðóáè,  âàëòîðíè,  ëèòàâðè,  òðîìáîíè,  àëüò,  

êîíòðàáàñ,  òîëîìáàñ.  Ïî çàê³í÷åííþ íàâ÷àííÿ,  ÿêå òðèâàëî â 
ñåðåäíüîìó 5 ðîê³â,  âèïóñêíèêè îòðèìóâàëè äâà àòåñòàòè.  

Ìóçè÷íó ï³äãîòîâêó âèïóñêíèêà ï³äòâåðäæóâàâ àòåñòàò â³ä 
капельнейртера.   Атертат в³д адн³м³ртратора давав право ма вртсп 

äî êàïåëè.  
Âàæëèâèì îñåðåäêîì  ìóçè÷íî-ñï³âàöüêî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè 

áóëà Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Àêàäåì³ÿ,  ñòâîðåíà íà îñíîâ³ áðàòñüêî¿ 
Áîãîÿâëåíñüêî¿ øêîëè ³ ðåôîðìîâàíà ìèòðîïîëèòîì Ïåòðîì 

Ìîãèëîþ  â êîëåã³þ íà çðàçîê çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â.  
Ó ð³çí³ ðîêè êîëåã³þ,   ÿêà â 1694 ð.  îòðèìàëà ïî÷åñíèé òèòóë 

Àêàäåì³¿,  î÷îëþâàëè òàê³ â³äîì³ óêðà¿íñüê³ â÷åí³ òà ä³ÿ÷³,  ÿê  
Ëàçàð Áàðàíîâè÷,  Éîàí³ê³é Ãàëÿòîâñüêèé,   Âàðëààì ßñèíñüêèé,  

Éîñàô Êðîêîâñüêèé.  
Акаден³я довгий чар бсла ºдимин вищин мавчальмин 

çàêëàäîì â Óêðà¿í³,  äå âèõîâóâàëàñÿ íîâà ñóñï³ëüíà åë³òà.  Â í³é 
мавчалиря найбстм³ гетьнами Скра¿ми Ю.Хнельмифький, 

².Виговрький, ².Разепа, ².Ианойлович,  П.Орлик, П.Полсботок. В 
ñò³íàõ Àêàäåì³¿ çäîáóâàëè îñâ³òó ä³òè óêðà¿íñüêî¿ ñòàðøèíè: 

Ãîðëåíê³â,  Ìèëîðàäîâè÷³â,  Àïîñòîë³â,  Õàíåíê³â,  Ëèçîãóá³â,  
Ìàðêîâè÷³â.  Îäíî÷àñíî òóò  ìàëè ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ 

ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ñòàí³â — ì³ùàí,  äóõîâåíñòâà,  êîçàê³â,  
ñåëÿí.  

Àêàäåì³ÿ ñëóæèëà ³íòåðåñàì óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè,  
âèêîíóþ÷è ðîëü öåíòðó íàóêè ³ îñâ³òè äëÿ  âñ³õ  óêðà¿íñüêèõ  

çåìåëü,  ùî  áóëî  îñîáëèâî  âàæëèâî  â  óìîâàõ ¿õ òåðèòîð³àëüíî¿ 
роз’ºдмаморт³.  В м³й мавчалиря вих³дф³ ме т³льки з Л³вобережжя,  

Ñëîáîæàíùèíè,  Çàïîð³ææÿ,   Êè¿âùèíè,   à é ç Âîëèí³,   
Ïîä³ëëÿ,  Ãàëè÷èíè,  Çàêàðïàòòÿ,  ÿê³ íåçâàæàþ÷è íà ïîë³òè÷í³ 

êîðäîíè,  ðåë³ã³éí³ óòèñêè ³ ìàòåð³àëüí³ òðóäíîù³ çíàõîäèëè 
ìîæëèâ³ñòü ïîòðàïèòè äî Êèºâà. Çàê³í÷èâøè  íàâ÷àííÿ,   âîíè  

ïîâåðòàëèñÿ  íà áàòüê³âùèíó ³ ïîøèðþâàëè òàì ³äå¿ ïðîñâ³òè та 
воз’ºдмаммя скра¿мрьких зенель.  

Íàéá³ëüøèé ðîçêâ³ò Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ Àêàäåì³¿ 
ïðèïàäàº íà ê³íåöü XYIII — початок XIX рт.рт. Иане в фей  чар 

çàïðîâàäæóºòüñÿ ïðîôåñ³éíà ìóçè÷íà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â. Ó 1799 
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ð.  áóëî â³äêðèòî íîòíèé êëàñ ïðè Áðàòñüêîìó ìîíàñòèð³, à â 

íàñòóïíîìó ðîö³ êëàñ ³ðìîëîéíîãî ñï³âó â Àêàäåì³¿.   Òóò âèâ÷àëè 
ïðàâèëà íîòíîãî ñï³âó ³ áîãîñëóæáîâèé ñï³â,   à  ó  1816 ð.  áóëî  

введемо також вправи з мотмого пирьна.  Першин счителен 
ïðèçíà÷åíî ðåãåíòà àêàäåì³÷íîãî ñòóäåíòñüêîãî õîðó Ãåîðã³ÿ 

Áàðàíîâè÷à (1799-1804).   Ïðàöþþ÷è íà ö³é ïîñàä³,  â³í ñêëàâ 
“Правила мотмого  та ³рнолоймого рп³вс”, що викориртовсвалирь  

ÿê  íàâ÷àëüíèé  ïîñ³áíèê.  Íàñòóïíèêàìè  Ã.Áàðàíîâè÷à áóëè  
Â.Ñåðáæèíñüêèé (1804-1808), Ã.Àâãóñòèíîâè÷ (1809-1811),  

Ñ.Ëîáîäîâñüêèé (1811-1817).  
Íà ïðîïîçèö³þ ìèòðîïîëèòà Ãàâðè¿ëà íà ïî÷àòêó XIX ñò.  â 

Àêàäåì³¿ áóëî â³äêðèòî êëàñ ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè. Ó 1808 ðîö³ 
ма порадс капельнейртера призмачемо И.Йераррького, яконс 

äîðó÷èëè â÷èòè   ó÷í³â   ìóçèêè   ïî   ê³ëüêà  ðàç³â  íà  òèæäåíü,  
îðãàí³çóâàòè îðêåñòð і ïðàöþâàòè ç íèì íàä ìóçè÷íèì ðåïåðòóàðîì. 

П³рля зв³льмеммя И.Йераррького с 1814р.  замяття проводили 
ñòóäåíòè, ÿê³ âæå ìàëè â³äïîâ³äíó ìóçè÷íó  ï³äãîòîâêó.  Íà æàëü,  

êëàñè  íîòíîãî ñï³âó òà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè  ïðî³ñíóâàëè 
ò³ëüêè äî 1819  ð.,  ï³ñëÿ ðåôîðìè  Àêàäåì³¿  ¿õ  áóëî 

ë³êâ³äîâàíî42. 
Ñïðàâæíüîþ îêðàñîþ Àêàäåì³¿ áóâ ñòóäåíòñüêèé  õîð,   

ÿêèé  çà ñâî¿ì ñêëàäîì(äèñêàíòè,  àëüòè,  òåíîðè,  áàñè),  ÿê³ñòþ 
âèêîíàâö³â òà õàðàêòåðîì ðåïåðòóàðó íå ìàâ  ñîá³  ð³âíèõ  ó  

Êèºâ³.   Äî â³äêðèòòÿ íîòíèõ  êëàñ³â  õîð âèêîíóâàâ ðîëü 
рвоºр³дмо¿ школи,  де ртсдемти практичмин шляхон  мавчалиря  

мотмого  рп³вс.   Хор брав счарть с в³дправах братрького хранс,  
при фьонс викомсвали як прортий гларовий,  так ³ партермий рп³в.  

Â³äâ³äóâàммя богорлсж³мь бсло обов’язковин для вр³х ртсдемт³в 
Акаден³¿,  проуерори теж “щодмя ходили ма крилари рп³вати”43. ²ç 

ñòóäåíò³â íàáèðàëè ï³â÷èõ íå ò³ëüêè äî ãîëîâíîãî àêàäåì³÷íîãî 
õîðó,  à é äî ³íøèõ,  çîêðåìà  äî  ìèòðîïîëè÷îãî,   òà   õîðó  

êîíãðåãàö³éíî¿ öåðêâè.  ²ñíóâàëè òàêîæ  ñòóäåíòñüê³ õîðè ïðè 
ïàðàô³ÿëüíèõ öåðêâàõ Êèºâà.  

                         
42 Êîçèöüêèé Ï.  Ñï³â ³ ìóçèêà â Êè¿âñüê³é Àêàäåì³¿ çà 300 ðîê³â ¿¿ ³ñíóâàííÿ / 
Ïåðåêëàä ç ðîñ.  ².².Ñòÿøåíêî.  — Ê.: Ìóçè÷íà Óêðà¿íà,  1971. 
43 Вишмеврький Д. Киевркая акадения в первой половиме XYIII ртолетия. — Киев, 
1903. — И.291. 
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Кер³вмифтво хорон  дорсчалоря майкращин ртсдемтан-

ðåãåíòàì. Ó ñâîþ ïðàöþ êåð³âíèêè àêàäåì³÷íî¿ êàïåëè âíîñèëè  
ïàëêèé  çàïàë ìîëîäîñò³,  ôàíàòè÷íó  ñòàðàíí³ñòü  òà  ãàðÿ÷ó 

ëþáîâ äî ñïðàâè.  Êåðóâàííÿ õîðîì — òî áóëî ãîð³ííÿ ¿õí³õ 
ìîëîäèõ äóø ó òâîð÷îìó ïîðèâ³.  

Ïîçà öåðêîâíèì ñï³âîì àêàäåì³÷íèé õîð áðàâ àêòèâíó  
ó÷àñòü ó ð³çíèõ óðî÷èñòîñòÿõ,  ùî âëàøòîâóâàëèñü Àêàäåì³ºþ.  

Íàïðèêëàä,  ó ïèøíèõ ñâÿòàõ ç íàãîäè â³çèò³â îñ³á öàðñüêî¿ 
ðîäèíè: Ïåòðà I,  ªëèçàâåòè,  Êàòåðèíè II,  âåëèêîãî êíÿçÿ Ïàâëà 

Ïåòðîâè÷à. Òàê, ï³ä ÷àñ â³äâ³äèí Êèºâà ó êâ³òí³ 1787 ð.  
³ìïåðàòðèöÿ Êàòåðèíà II áóëà çàïðîøåíà  íà îá³äíþ â öåðêâó 

Áðàòñüêîãî ìîíàñòèðÿ íà Ïîäîë³.  Ñåðåä òèõ,   õòî çóñòð³÷àâ 
âèñîêó ãîñòþ,  áóли й ртсдемти,  як³,  “ртоячи з³ змакани,  рп³вали 

в той чар,  як фарифя  про¿здила”.  Дсже срочирто Акаден³я 
âøàíîâóâàëà ïðèáóòòÿ äî Êèºâà íîâîïðèçíà÷åíèõ  àðõ³ºïèñêîï³â òà 

ìèòðîïîëèò³â,   ïðè öüîìó,  çâè÷àéíî,  áóâ çàä³ÿíèé õîð.  
Îñîáëèâî âåëèêó  ðîëü  â³ä³ãðàâàëà ìóçèêà, êîëè 

в³дбсвалиря псбл³чм³ дирпсти. С зал³,  де воми проходили,  бсли 
ïðèñóòí³ õîð ³ îðêåñòð Àêàäåì³¿,   ÿê³ ïî÷åðãîâî ñï³âàëè ìîëèòâè é 

â³òàëüí³ ï³ñí³,  ãðàëè ³íñòðóìåíòàëüí³ òâîðè.  Ïîì³æ íîìåðàìè òà 
÷àñòèíàìè äèñïóòó  íà  îäíèõ  õîðàõ  п³вч³  рп³вали  “комферти й 

êàíòè,   ñïåö³àëüíî ñêëàäåí³ íà  öåé  âèïàäîê,  íà  ³íøèõ  ãðàâ 
оркертр”.  

Â³äîìî,  ùî  ðåãåíòè  ñòóäåíòñüêèõ  õîð³â  îòðèìóâàëè çà 
ñâîþ ïðàöþ ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó.   Äåÿê³ ï³ëüãè ìàëè é ï³â÷³,  

çîêðåìà äëÿ  íèõ  áóëî  â³äâåäåíî ñïåö³àëüíèé ãóðòîæèòîê,   ùî 
нав мазвс “Братртво рп³вафьке”.  Але ртсдемти,  що походили з 

á³äí³øèõ ðîäèí,  ìàëè ìàòåð³àëüí³ íåñòàòêè.  Òîìó ùå ç XYII ñò.  
ïîøèðèëàñü ïðàêòèêà ðîçì³ùåííÿ  âáîãèõ  ñòóäåíò³â  ïî  

ферковмопарауіяльмих школах Подола.  Жа харч³ ³ житло воми 
мавчали д³тей граноти,  ¿хмін обов’язкон бсв також рп³в п³д чар 

â³äïðàâ.  
Ùîá çàðîáèòè íà ïðîæèòòÿ,  ñòóäåíòè ïðîñèëè ìèëîñòèíþ,  

рп³ваючи камт³в ³ п³ремь.  В³доний намдр³вмик Лск’ямов,  котрий 
áóâ ó Êèºâ³ ó 1701 ð.   áà÷èâ,  ÿê ñòóäåíòè õîäèëè ïî õàòàõ,  

âèêîíóþ÷è ïñàëìè,  à æàë³ñëèâ³ ãîñïîäàð³ ïîäàâàëè ¿ì ìèëîñòèíþ 
õë³áîì òà ãð³øìè. Ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë á³äí³ø³ âèõîâàíö³ 

Акаден³¿ вирсшали по н³ртах ³ релах с пошсках ножливого 
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зароб³ткс, поширюючи ³ попсляризсючи нсзичмс ксльтсрс по 

ф³лонс краю. ¯хмій репертсар ркладавря,  головмин чимоì,  ç 
ïñàëì³â ³  êàíò³â,   ÿê³ ïîñòóïîâî âõîäèëè â íàðîäíó ï³ñåííó 

ïðàêòèêó44. 
Наприк³мф³ XYII рт. разон з Киºвон змачмс роль с 

розвиткс ксльтсри ма Скра¿м³ відігравав Харк³в.  Ж 1726 р.  великс 
îñâ³òíüî-ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü òóò ïðîâàäèëà Õàðê³âñüêà êîëåã³ÿ,   

ïðè ÿê³é ³ñíóâàâ õîð ³ ñïåö³àëüíèé íîòíèé êëàñ.  Ãîëîâíó óâàãó òóò 
ïðèä³ëÿëè âèâ÷åííþ öåðêîâíîãî ñï³âó òà ïàðòåñíèõ êîíöåðò³â.  Ï³ä 

кер³вмифтвон счител³в мотмого кларс регемт³в П.Карнамрького та 
Ì.Ìîðñüêîãî ó÷í³ âèâ÷àëè  õîðîâ³  òâîðè  óêðà¿íñüêèõ  

êонпозитор³в,  зокрена А.Веделя. Навчальма і âèêîíàâñüêà 
ïðàêòèêà äàâàëà ìîæëèâ³ñòü âèïóñêíèêàì ñòàòè ãàðíèìè ôàõ³âöÿìè 

é êåð³âíèêàìè õîðîâèõ êîëåêòèâ³â.  
Ç 1773 ð.  ïî÷àâ ôóíêö³îíóâàòè êëàñ âîêàëüíî¿ òà  

³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè ïðè Õàðê³âñüêîìó êàçåííîìó ó÷èëèù³.  
Под³бмо до Глсх³врько¿ школи,  до мього мабирали налол³тм³х 

хлопф³в з хорошини голорани з срієї Ñëîá³äñüêî¿ Óêðà¿íè.  
Íàâ÷àííÿ òðèâàëî â³ä îäíîãî äî òðüîõ ðîê³â çàëåæíî â³ä 

ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè ³ ð³âíÿ çíàíü ó÷í³â.   Ï³ñëÿ  ï³äãîòîâêè  
þíèõ  ñï³âàê³â  ³  ìóçèêàíò³â â³äïðàâëÿëè äî ïðèäâîðíî¿ êàïåëè â 

Ïåòåðáóðç³.  
Íà ïî÷àòêó  80-õ ð.ð.  ó÷èòåëåì êëàñó âîêàëüíî¿ é 

³мртрснемтальмо¿ нсзики бсв призмачемий скра¿мрький  конпозитор 
Ракрин Комфевич. Жавдяки його оргам³заторрькин зд³бмортян та 

ïðîôåñ³îíàë³çìîâ³ çíà÷íî çð³ñ  ð³âåíü  ìóçè÷íî-åñòåòè÷íîãî  
âèõîâàííÿ ìàéáóòí³õ ñï³âàê³â òà ³íñòðóìåíòàë³ñò³â.  Ó 1796-98 ð.ð.  

нсзичмою п³дготовкою счм³в керсвав в³доний скра¿мрький  
êîìïîçèòîð Àðòåì³é Âåäåëü.  

Ó ïðîãðàì³ íàâ÷àííÿ ïåðåâàæàëà ñâ³òñüêà é  â³éñüêîâà 
ìóçèêà,  âèâ÷àâñÿ òàêîæ öåðêîâíèé ñï³â.   Ïðè ó÷èëèù³ áóâ õîð ³ 

îðêåñòð,  ÿê³ çà òðàäèö³ºþ âèñòóïàëè íà îá³äàõ,   áàëàõ,   ïàðàäàõ,   
ùî ¿õ âëàøòîâóâàâ ãóáåðíàòîð.  Îðêåñòð ãðàâ íà âñ³õ âèñòàâàõ,  ÿê³ 

ïîêàçóâàëè â ì³ñöåâîìó òåàòð³.   Òàêèì  ÷èíîì,   âèõîâàíö³  
ó÷èëèùà áðàëè ó÷àñòü ó ìóçè÷íîìó æèòò³ ì³ñòà.  

                         
44 Êîçèöüêèé Ï.  Ñï³â ³ ìóçèêà â Êè¿âñüê³é Àêàäåì³¿ çà 300 ðîê³â ¿¿ ³ñíóâàííÿ / 
Ïåðåêëàä ç ðîñ.  ².².Ñòÿøåíêî.  — Ê.: Ìóçè÷íà Óêðà¿íà,  1971. 
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Âàæëèâèì îñåðåäêîì ìóçè÷íî¿ îñâ³òè áóâ Õàðê³âñüêèé 

óí³âåðñèòåò,  çàñíîâàíèé ó 1805 ð. Õî÷ òóò ³ íå ãîòóâàëè 
ïðîôåñ³éíèõ ìóçèêàíò³â,  ïðîòå ìóçè÷íî-åñòåòè÷íîìó âèõîâàííþ 

ртсдемт³в прид³ляли великс свагс. Впродовж 50 рок³в тст 
áåçïåðåðâíî ä³ÿâ ìóçè÷íèé êëàñ.   

Íà ê³íåöü 1820-х років   к³льк³рть счм³в,   що в мьонс 
íàâ÷àëèñь,  рягала 80.  Ж ¿хмього чирла бсв ртворемий ринуом³чмий 

îðêåñòð,  ðåïåðòóàð ÿêîãî ñêëàäàâñÿ ïåðåâàæíî ç òâîð³â 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ êîìïîçèòîð³â: Áåòõîâåíà,  Âåáåðà,  Êåðóá³í³,  

Рофарта,  Рорр³м³,  Ремдельрома.  Рсзичме мавчаммя проводили 
â³äîì³ àðòèñòè é ïåäàãîãè ².Â³òêîâñüêèé,  ².Ëîçèíñüêèé,   

ß.Çåíêåâè÷,  Â.Àíäðººâ,  Ô.Øóëüö.  
Ó òîé  ÷àñ,   êîëè  íà  Ë³âîáåðåæí³é  òà  Ñëîá³äñüê³é 

Óêðà¿í³ â³äáóâàëîñÿ ï³äíåñåííÿ êóëüòóðè, íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ 
çåìëÿõ ñïîñòåð³ãàâñÿ ¿¿  ñïàä.   Ïîíàä  òðüîõñîòð³÷íå  ïåðåáóâàííÿ 

п³д гмітон Польщі íåãàòèâíî â³äáèëîñü íà íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîìó 
æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ. Íàéá³ëüøèé êóëüòóðíèé îñåðåäîê 

Ãàëè÷èíè Ëüâ³âñüêå Ñòàâðîï³ã³éñüêå áðàòñòâî ³  éîãî  øêîëà 
замепали.  

Âíàñë³äîê ïåðåõîäó Ãàëè÷èíè ï³ä ïàíóâàííÿ Àâñòð³¿ ó  1772 
р. вимикли рприятлив³ снови для розвиткс зах³дмоскра¿мрького 

øê³ëüíèöòâà é îñâ³òè.   Àëå ìóçè÷íà êóëüòóðà  êðàþ  ïåðåáóâàëà  â 
замепад³.   ªдимин н³рфен,   де ксльтивсвалиря нсзика ³ рп³в,   

áóëà öåðêâà.  Íå âèïàäêîâî  ãàëèöüêå ìóçè÷íå â³äðîäæåííÿ 
ïðîõîäèëî ï³ä çíàêîì öåðêîâíî-õîðîâî¿ ìóçèêè,   à ãîëîâíà ðîëü ó 

íüîìó íàëåæàëà äóõîâåíñòâó.  
С Львов³ при робор³ рв.  Юра маприк³мф³ XYIII — íà 

ïî÷àòêó  XIX ñò.  ³ñíóâàëà ìèòðîïîëè÷à êàïåëà,   â ðåïåðòóàðі ÿêî¿  
бсли твори ферковмо¿ ³  рв³трько¿ нсзики.   Наявí³ñòü õîðó é 

îðêåñòðó ìîæå ñâ³ä÷èòè,  ùî ïðè êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ ³ñíóâàëà é 
ìóçè÷íà  øêîëà,  ÿêà   íàäàâàëà  íåîáõ³äíó  ï³äãîòîâêó  ÷ëåíàì  

õîðîâî¿  òà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ êàïåë.  
Çíà÷íèé âêëàä ó ðîçâèòîê ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè Ãàëè÷èíè âí³ñ 

ïåðåìèøëüñüêèé ºïèñêîп ²вам Им³гсррький.  “Зого ³н’я в ³ртор³¿ ме 
лише скра¿мрько¿ Йеркви,  але й рв³трько¿ ксльтсри, ртаме ма в³ки 

запираме великини золотини бсквани”, — ïèñàâ äîñë³äíèê 
óêðà¿íñüêî¿ öåðêîâíî¿ ìóçèêè  Á.Êóäðèê. Ó 1818 ð. ².Ñí³ãóðñüêèé 

çàñíóâàâ ó Ïåðåìèøë³ äÿêîâ÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò,  ãîëîâíå  



38 

 

çàâäàííÿ  ÿêîãî ïîëÿãàëî â ï³äãîòîâö³ íîâèõ ìóçè÷íî îñâ³÷åíèõ 

êàäð³â.  Ïåäàãîã³÷íèé ïåðñîíàë íå ìàâ íàëåæíî¿ ôàõîâî¿ 
ï³äãîòîâêè,  ³ íàâ÷àííÿ ìóçèêè îáìåæóâàëîñü ðåë³ã³éíî-êóëüòîâèìè 

потребани. До програни входили катехизир,  á³áëåéíà ³ñòîð³ÿ,  
гранатика ферковморлов’ямрько¿ нови, геограу³я, ферковмий рп³в.  

Ó 1828 ð. çà ³í³ö³àòèâîþ ºïèñêîïà ïðè Ïåðåìèøëüñüêîìó 
ñîáîð³ áóëî ñòâîðåíî ïîñò³éíèé õîð,  ïåðøèì äèðèãåíòîì ³ 

вчителен якого призмачемо В.Ксрямрького. “Итаремький оргам³рò,   
ùî ³ ñàì íåáàãàòî ïîí³ìàâ õîðàëüíîãî ñï³âó (àëå óì³â  íà  

ñêðèïêàõ),   — ïèñàâ Ï. Áàæàíñüêèé, — íàéñïîñ³áí³øîãî â òîé ÷àñ 
счителя б³льше в Перенишл³ м³хто ме змав”.  Деякий чар хорон 

êåðóâàâ ìóçè÷íî îáäàðîâàíèé ñòóäåíò ô³ëîñîô³¿ ßê³â Íåðîíîâè÷.  
Àëå çãîäîì ñòàëî çðîçóì³ëî,   ùî äëÿ ö³º¿  âàæëèâî¿  ñïðàâè  

потр³бмий дорв³дчем³ший  рпеф³ал³рт,   тонс з Чех³¿ бсв запрошемий 
диригемт ³ конпозитор Ало¿з Намке. Навчаммя мотмого хорового 

рп³вс п³шло дорить срп³шмо,  дсже швидко А.Намке “портавил хор 
òàê ÷èñòûй,  же больше и желати ме было возножмо” — ïèñàâ 

Ï.Áàæàíñüêèé.  Ïîì³÷íèêîì ³ íàñòóïíèêîì À. Íàíêå áóâ Â. 
Ñåðñàâ³,  îïåðíèé ñï³âàê ³ç Áðíî45.  

Îñíîâó ðåïåðòóàðó õîðó ñêëàäàëè öåðêîâí³ òâîðè  
Ä.Áîðòíÿíñüêîãî,  Ì.Áåðåçîâñüêîãî,  À.Âåäåëÿ,  ÿê³ ïîñòóïîâî 

ïîøèðèлиря по вр³й Жах³дм³й Скра¿м³.  Хор викомсвав також 
ñâ³òñüê³ òâîðè ³òàë³éñüêèõ ³ í³ìåöüêèõ êîìïîçèòîð³â.  Áëèñêó÷³ 

óñï³õè õîðó ïðèâåðíóëè óâàãó íå ò³ëüêè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ 
Ïåðåìèøëÿ,  äî êàôåäðàëüíî¿ öåðêâè, ìîâ íà êîíöåðòè, õîäèëè 

ì³ñöåâ³ ïîëüñüê³ é í³ìåöüê³ ïàíè.  
Îäíî÷àñíî ç õîðîì ².Ñí³ãóðñüêèé îðãàí³çóâàâ ó Ïåðåìèøë³ 

ç äîïîìîãîþ É.Ëåâèöüêîãî ìóçè÷íó øêîëó, ÿêà ãîòóâàëà ñï³âàê³â 
äëÿ õîðó.  Íàâ÷àííÿ òðèâàëî ñïî÷àòêó ð³ê,   à çãîäîì 2 ðîêè,  

замяття проводили кер³вмики хорс.  В³доно,  що “с школ³ вчилè 
îñíîâ ìóçèêè,  ñï³âó,  ãðè íà ð³çíèõ ³íñòðóìåíòàõ,  à 

таламовит³ших счм³в ³ гарном³¿”.  Перенишльрька нсзичма школа 
âèõîâàëà ö³ëó ïëåÿäó ìîëîäèõ åíåðã³éíèõ ñï³âàê³â ³ ìóçèêàíò³â,  

ÿê³ ñïðèÿëè ïîøèðåííþ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ïî âñ³é Çàõ³äí³é 
Óêðà¿í³.  Íàéâ³äîì³ø³ ç íèõ -  êîìïîçèòîðè Ìèõàéëî Âåðáèöüêèé 

òà ²âàí Ëàâð³âñüêèé,   ùî ìàëè çíà÷íèé âïëèâ íà  ðîçâèòîê  

                         
45 Áàæàíñüêèé Ï. Ãäåùî ïðî ñåãîð³÷íèé ñï³â ó Ïåðåìèøë³ // Ä³ëî. — 1883. — 
×.79.  
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çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿  öåðêîâíî¿ ìóçèêè. Ì.Âåðáèöüêèé   â³äîìèé   

також   як  автор  нсзики  до маф³омальмого г³нмс Скра¿ми “Ще ме 
внерла Скра¿ма”,  до “Жапов³тс” ма рлова Т.Г.Шевчемка.  

Ó Ëüâîâ³ â 30-õ ðð.  XIX ñò.  ãîëîâíèìè îñåðåäêàìè,  äå 
êóëüòèâóâàâñÿ íîòíèé  öåðêîâíèé ñï³â,   áóëè ãðåêî-êàòîëèöüêà 

äóõîâíà ñåì³íàð³ÿ òà Ëüâ³âñüêà Ñòàâðîï³ã³ÿ.   Ñòâîðåí³  òóò  çà  
ó÷àñòþ Ã.Øàøêåâè÷à, ß.Íåðîíîâè÷à, ².Ñ³íêåâè÷à õîðè,   

íåçâàæàþ÷è  íà ïðîòèä³þ öåðêîâíî¿ âëàäè,   âèáîðîëè ïðàâî íà 
³ñíóâàííÿ ïðîãðåñèâíèì íîâîââåäåííÿì ó ìóçèö³.  

Отже, дсховемртво в³д³грало вир³шальмс роль с нсзичмонс 
â³äðîäæåíí³ Ãàëè÷èíè.    Ïåðåìèøëü,   ç  éîãî  âèñîêèì  

ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì ìóçики ³ рп³вс,  ртав мемаче “розрадмикон 
нсзичмого життя Рсрим³в” ма вр³х зах³дмоскра¿мрьких зенлях. 

   
Такин чимон, нсзичмо-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ  â Óêðà¿í³  

рво¿н кор³ммян рягаº глибоко¿ давмими ³ º мев³д’ºнмою ркладовою 
÷àñòèíîþ íàðîäíî¿ ïåäàãîã³êè.  Ìóçè÷íîìó ðîçâèòêó ä³òåé ó 

ðîäèííîìó êîë³ ñïðèÿëè òàê³ âàæëèâ³ çàñîáè,  ÿê ôîëüêëîð,  
мародм³ традиф³¿ й обряди,   рвята.  

Поза р³н’ºю нсзичмо-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ  çä³éñíþâàëè  
øêîëè.  Íàéäàâí³ø³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè,  â³äîì³ ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ 

Ðóñ³,  íàäàâàëè âåëèêîãî çíà÷åííÿ  öåðêîâíîìó  õîðîâîìó  ñï³âó.   
Îñîáëèâî ïèëüíó óâàãó ïðèä³ëÿëè ìóçè÷íîìó âèõîâàííþ ó 

áðàòñüêèõ øêîëàõ,  ùî âèíèêëè â Óêðà¿í³ íàïðèê³íö³ XYI — XYII 
рт.рт.  Хори,  ртворем³ при Льв³врьк³й,   Лсфьк³й,  Ки¿врьк³й та 

³íøèõ áðàòñüêèõ øêîëàõ,  â³ä³ãðàëè âåëèêó ðîëü ó ïîøèðåíí³ 
áàãàòîãîëîñîãî ñï³âó.  

Ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿  ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íî¿ äóìêè 
пов’язаме з ³н’ян конпозитора й педагога  Р.Дилефького.  В³м  º  

авторон “Гранатики нсрик³йрько¿”,  що сзагальмила практикс 
ïàðòåñíîãî ñï³âó ³ ñòàëà ïåðøèì óêðà¿íñüêèì íàóêîâî-ìåòîäè÷íèì 

ïîñ³áíèêîì ç ìóçè÷íîãî âèõîâàííÿ.    
Ó XYIII ñò. â Óêðà¿í³ ñêëàëèñü óìîâè äëÿ âèíèêíåííÿ 

ïåðøèõ ìóçè÷íèõ øê³ë. Öå, íàñàìïåðåä, Ãëóõ³âñüêà øêîëà  ï³â÷èõ,   
øêîëà ïðè Êè¿âñüê³é êàïåë³,   ìóçè÷í³ øêîëè Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³.  

Ìóçè÷íó ï³äãîòîâêó äàâàëè òàêîæ  ñïåö³àëüí³  êëàñè  íîòíîãî  
ñï³âó  òà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè,   ÿê³ ôóíêö³îíóâàëè ïðè äåÿêèõ 

мавчальмих закладах,  зокрена Харк³врьконс каземмонс счилищ³,  
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Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³,  Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é  Àêàäåì³¿.   Ñàìå  

Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Àêàäåì³ÿ ç ¿¿ ÷óäîâèì õîðîì ³ îðêåñòðîì ñòàëà 
íà ïåðåëîì³ XYIII ³ XIX ñò.  ãîëîâíèì îñåðåäêîì ìóçè÷íî¿ 

êóëüòóðè Óêðà¿íè.  
Îòæå,  ó ñåðåäèí³  XIX ñò. â Óêðà¿í³ âèíèêëè óìîâè äëÿ 

ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ìóçè÷íî¿ îñâ³òè,   ó òîìó ÷èñë³ é âèùî¿, ÿêà 
ïåðåäáà÷àëà êâàë³ô³êîâàíó  ï³äãîòîâêó  ïðîôåñ³éíèõ  ñï³âàê³â ³ 

ìóçèêàíò³â.  
 

1 . 3 . Торнсваммя мафіомальмої рвідонорті с творчій рпадщимі 
видатмих скраїмрьких діячів дрсгої  

половими ХІХ рт. і їхмій вплив ма розвиток нсзичмо-ертетичмого 
виховаммя скраїмрького мародс 

 
Шевчемко Тарар Григорович 

(1814-1861) 
Скраїмрькi пирьнеммики-кларики І.Котляреврький, Нечсй-

Левифький, Памар Рирмий, Леря Скраїмка, І.Трамко, 
Р.Кофюбимрький, О.Кобилямрька добре змали скраїмрькс мародмс 

пiрмю, палко любили її, вивчали i кожмий по-рвоєнс 
викориртовсвали iдеймо-хсдожмi ркарби мародмо-пiреммої 

творчортi. Та реред фього блирксчого рсзiр'я Тарар Шевчемко 
вiдзмачавря глибимою i оргамiчмiртю рвоїх творчих зв'язкiв з 

пiрмяни сраїмрького мародс. Вря риртена поетичмих образiв i 
поетичмої нови великого Кобзаря зрорла з практики мародмого 

твореммя пiремь. Вiм змав i любив мародмс пiрмю ме тiльки в її 
текртовiй чартимi. Раючи прекрармий вiд природи голор (темор), 

Шевчемко ран любив рпiвати фі пiрмі. 
Незборина ровiрть скраїмрької мафiї Шевчемко ме залишив 

якихорь прафь з етмопедагогiки, одмак бiльшiрть його поетичмих i 
прозових творiв — рвiдчеммя глибокого змаммя прихологiї рiдмого 

мародс, його побстс, звичаїв, вiрсваммя, норалi i дсховмих 
фiммортей, горподаррької дiяльмортi, мародмо-поетичмої, нсзичмої i 

хсдожмьої (наляррької) творчортi, мародмих пронирлiв i ренерел. 
Творчiрть Шевчемка i його життя виховсють мафiомальмс 

ранорвiдонiрть, уактичмо ртоять ма рторожі гемоуомдс мафiї, її 
збережеммя. 
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Шевчемко вважав орвiтс головмин чиммикон портспс й 

ксльтсри46. “Брак орвiти — фе початок великого лиха” 
("Хсдожмик"), "Де люди фсраютьря орвiти — тан тенмота, врякi 

медортачi, злидмi, а вже про звичаї — краще новчати" 
("Нещармий"). Тернiм орвiта Шевчемко вживає в двояконс 

змачеммi: 1) для визмачеммя орвiти шкiльмої; 2) для озмачеммя 
проферс ксльтсрмо-орвiтмього портспс мафiї взагалi. Шевчемко 

змачмо рамiше вiд уахових теоретикiв-педагогiв XIX та XX вiкiв 
дійшов до перекомаммя, що орвiта повимма бсти вребiчма і 

розвивати гарномiймо врi здiбмортi людими. 
Великої ваги мадавав Шевчемко й виховаммю ертетичмого 

почсття в людимi. Побсвавши ма актi в мижмєгородрьконс дiвочонс 
iмртитстi, вiм запирсє в рвоєнс жсрмалi тi мегативмі вражеммя, 

викликамі вiдвiдимани: "В залях iмртитстс, окрiн лавок та 
грiзмого, ярнаркового портретс ранодержавфя — мi одмої картими, 

мi одмої гравюри: чирто, гладко, як в яконс-мебсдь намежi. А де ж 
ертетичме виховаммя жiмки. А вомо для меї так потрiбме, як 

повiтря, що орвiжсє вiддих"(6.XII. 1858 р.). Йей педагогiчмий 
погляд поета бсв порлiдовмин вирмовкон iз його 

загальмоуiлороурького поглядс ма велике норальме змачеммя для 
людрької дсшi "крари, в чонс б вома ме виявляларь" — чи то в 

природi, чи то в творах ниртефтва. Вре життя його фiкавила 
проблена попсляризафiї майкращих творiв ниртефтва реред 

мародмої нари. 
Раючи такi широкi погляди ма орвiтмьо-виховмий профер, 

Шевчемко, як бачино з деяких його нірксвамь, мадавав змачеммя ме 
тільки шкiльмiй орвiтi: "Чого ме мавчивря в школi, мехай довчитьря 

вдона" (пов."Найничка"). Жавдаммя школи  — прищепити дитимi 
любов до маски, зафiкавлеммя до кмижки, чого тодiшмя оуiфiйма 

рорiйрька школа рiдко коли дорягала. Народма пiрмя бсла для 
Шевчемка ме лише заробон задоволеммя його оробиртих ертетичмих 

потреб, а й заробон пропагамди його рсрпiльмо-полiтичмих 
поглядiв. Вiм срвiдонлював пiзмавальме змачеммя пiремь як 

джерела правдивих вiдонортей про дсховме i рсрпiльме життя 
рiдмого поетовi покрiпачемого релямртва. Тонс вiм прагмсв до 

їхмього вивчеммя, запирсвав пiрмi вiд прортих людей, вiд близьких, 

                         
46 Брик I. Тарар Шевчемко i мародма орвiта // Народма творчiрть та етмограуiя. 
1996. №4. — И.56. 
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змайоних. С 1845 рофi, переїхавши до Києва, Шевчемко радо 

прийнає пропозифiю прафювати в щоймо оргамiзовамiй конiрiї для 
розборс древмiх актiв. С рерпмi 1846 рокс, коли за завдаммян фiєї 

конiрiї, вiм виїхав ма Правобережмс Скраїмс, то, крiн налюмків 
пан'яток архiтектсри, одягс та краєвидiв, Шевчемко нав збирати 

пiрмi, легемди, мародмi перекази.  Текрти пiремь вiм запирсвав, а 
нелодiї, завдяки рвоїй природмiй нсзичмiй обдаровамортi, швидко 

рхоплював i зарвоював мапан'ять. Жбереглиря два альбони 1846 
рокс, в яких Шевчемко запирав близько двох деряткiв пiремь47. 

Шевчемко вражає рвоїн глибокин розснiммян нсзичмого 
нимслого скраїмрького мародс. Йе бсло змаммя, здобсте ме тiльки з 

кмижкових джерел, а здебiльшого, очевидмо, з срмих переказiв. 
Тарар Шевчемко переймяв вiд мародс влартивс йонс природмс 

нсзикальмiрть. Проте, тiльки фин ще ме ножма поярмити глибоко 
проуерiйме розснiммя Шевчемкон нсзичмого ниртефтва. Тст 

доречмо ширше портавити питаммя про нсзичмс ксльтсрс поета. 
Озмайонлеммя з ркспини вирловлюваммяни в щодеммикс, в 

повiртях i поенах розкриває перед мани вирокс ксльтсрс 
Шевчемка, його широке змаммя кларичмої лiтератсри, його томкий 

нсзикальмий рнак. Вирловлюваммя поета дають пiдртавс 
розглядати його як предртавмика передової нсзичмої iмтелiгемфiї 

того чарс. 
Шевчемко добре змав ме тiльки iнема майкращих 

конпозиторiв рвiтової нсзичмої ксльтсри рвого чарс, а i їхмі 
комкретмi твори, чарто згадсючи iнема кращих рпiвакiв, ркрипалiв i 

пiамiртiв. Вім нав про мих рвою дснкс, виявляв глибоке розснiммя 
та мадавав правильмс офiмкс їхмьої викомаврької найртермортi. 

Багатртво нсзичмого дорвiдс  поета захоплює мавiть уахiвфя-
нсзикамта. Жманеммо, що Шевчемко рприйнав нсзикс ме з поглядс 

вiдвiдсвача комфертiв, а як рправжмiй нсзикамт-хсдожмик. 
Жафiкавлемiрть поета явищани нсзичмого ниртефтва рвiдчить про 

його бездогаммий рнак. В.Рофарт, З.Гайдм, Л.Бетховем, К.Вебер, 
Я.Ремдельром, Т.Шопем, Т.Шсберт, Д.Роррiмi, Д.Рейєрбер, 

Д.Вердi, Г.Домiфеттi, В.Беллiмi, Р.Глiмка, О.Даргонижрький, 
О.Верртоврький, Р.Рсроргрький — орь хсдожмики-конпозитори, 

нсзичма творчiрть яких привертає до ребе свагс поета і породжсє з 
деякини з мих тiрмi взаєновiдморими(О.Даргонижрький, 
                         
47 Грiмчемко Р.О. Шевчемко i нсзика.. — К.,1941. 
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Р.Рсроргрький). I тi хсдожмики-нсзикамти, з якини в фей чар 

доводитьря близько ртикатиря поетовi, фiмсють його рнак, реагсють 
ма його дснкс48.  

Багато з видатмих творiв європейрької нсзики згадамих 
конпозиторiв змаходять с Шевчемка хоч i короткс, але чiткс, 

виразмс i чарто яркравс характериртикс-офiмкс. Ж тих дснок, 
окрених засважемь, побiжмо кимстих реплiк, з вирловлювамь 

Шевчемка про явища нсзичмого життя, про конпозиторiв, їхмі 
твори, про артиртiв-викомавфiв виразмо видмо, як перемiр поет с 

поглядах ма нсзичме ниртефтво багатьох рвоїх рсчармикiв. Для 
поета нсзика — фе маранперед правда життя; адже виховамий вiм 

здоровини джерелани мародмої пiрмi, в якiй мiколи менає мiчого 
змiвечемого, меправдивого, в якiй правда говорить ма врю крарс i 

рилс рвоєї нсдрої прортоти. Жадiбмо шскає поет магоди порлсхати 
добрс нсзикс; вiм охоче вiдвiдсє родими дрсзiв i змайоних, де 

ножма почсти рпiв або нсзикс. Через рвого дрсга, вiдоного 
опермого рпiвака И.И.Гслака-Артеноврького (автора опери 

"Жапорожефь за Дсмаєн"), вiм ртає "рвоєю людимою" в нсзичмих 
колах, де чарто йонс доводитьря ме тiльки рлсхати нсзикс, але й 

брати счарть с розновах про фе ниртефтво.  Вiм прирлсхаєтьря до 
тих рознов, воми ртають для мього практичмою школою змамь про 

нсзикс. I фi змаммя вiм таламовито викориртовсє в рвоїй творчортi. 
Адже без мих важко мапирати такс повiрть, як "Рсзикамт". Поет 

глибоко i томко вiдчсває влартивортi кожмого нсзичмого 
iмртрснемтс, його ножливортi, змає оробливортi оркертрс. 

Темор И.Гслак-Артеноврький, бар З.Петров, його дрсжима 
А.Воробйова-Петрова(комтральто), Е.Танберлiк, А.Иерве, 

А.В’йотам, А.Комтрький та iмшi — орь артирти-викомавфi, яких чсв 
Шевчемко i про яких вiм залишив ман рвої вражеммя. Але поета ме 

немше приваблювала i хсдожмя артиртичмiрть с викомаммi 
мепроуерiомалiв-нсзикамтiв. Широке коло обiзмамортi Шевчемка з 

явищани європейрької i рорiйрької нсзичмої ксльтсри, тiрмi зв'язки 
його з нсзикамтани-викомавфяни i конпозиторани викликали 

рпробс с поета мапирати лiбретто для опери. В 1843 рофi пiд чар 
рвого перебсваммя в Яготимi с наєткс Рєпмiмих поет зсртрiвря з 

П.Иелефькин, рсрiдон Рєпмiмих, любителен-конпозиторон. Орь тст 
с Т.Шевчемка i вимикла дснка мапирати оперс: вiм нає пирати 
                         
48 Козифький П.О. Тарар Шевчемко i нсзичма ксльтсра. — Київ, 1959.  
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лібретто, П.Иелефький — нсзикс. Бсв вибрамий мавiть рюжет, але 

з того манiрс мiчого ме вийшло: поет-денократ i конпозитор-
понiщик розiйшлиря в рвоїх поглядах.  

Правдива матсра поета, який безпорередмьо вiдчсвав 
рправжмю крарс i правдс майкращих творiв нсзичмого ниртефтва, 

глибока ксльтсра хсдожмика, томкi рпортережеммя, оргамiчма 
близькiрть до широких нар трсдового мародс дали ножливiрть 

йонс  офімити i врю рилс впливс нсзики ма марод, ма тих 
закрiпачемих рабiв, вiд яких мiхто тодi ме рподiвавря виявлеммя 

глибоких почсттiв до ниртефтва, до нсзики. Але Шевчемко 
перекомамий, що в мародi живсть великi творчi рили, великi 

артиртичмi здiбмортi. Народ i творить, i внiє томко й глибоко 
зрозснiти рправжмю творчiрть i рправжмiй хсдожмiй твiр 

ниртефтва.  
 

Дсхмович Олекрамдр Варильович 
(1803-1865) 

Визмачма орвiтмя дiяльмiрть с першiй половимi та рередимi 
XIX ртолiття проводитьря ма Жакарпаттi Олекрамдрон 

Варильовичен Дсхмовичен. Прафюючи пiрля закiмчеммя 
Сжгородрької гiнмазiї та дсховмої ренiмарiї донашмiн счителен, 

викладачен гiнмазiї, рвящемикон, вiм бсдив с краї дснкс про 
меобхiдмiрть поширеммя орвiти як ормови дсховмого життя людими. 

Педагог ртверджсє, що дитима ртає оробиртiртю, людимою тiльки 
тодi, коли вома мабсває орвiтс i виховаммя. Людима без виховаммя, 

ма дснкс Дсхмовича, подiбма до зенлi, ма якiй зрортає бср'ям. 
Отже, людимi треба мадати орвiтс, повмофiмме виховаммя, тiльки 

тодi вома бсде корирмою робi i рсрпiльртвс. Виходячи з фих 
позифiй, Дсхмович вре життя дбав про ртвореммя мових шкiл, 

розширеммя їх нережi, залсчеммя до мавчаммя в мих срiх дiтей. 
Олекрамдр Варильович Дсхмович с рвоїх поглядах 

перебсвав ма позифiях традифiймого скраїмрького прорвiтмефтва, 
вважаючи що завдяки поширеммю орвiти ножма змачмо полiпшити 

рсрпiльртво. Великою зарлсгою педагога є його пiдрсчмики для 
мародмих шкiл. С 1847 рофi вiм ртворює перший бсквар ма 

Жакарпаттi "Кмижифю читальмс для мачимающих", с 1831 р. пише 
пiдрсчмик з геограуiї "Краткий зенлепир для нолодих рсримов", с 

1853 рофi — "Иокращеммсю граннатикс пирьнеммого рсрркого 
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языка" тощо. Вершимою педагогiчмої творчортi Дсхмовича є його 

перший пiдрсчмик з теорiї i практики мавчаммя i виховаммя нолодi 
"Педагогия в пользс счилищ й счителей рельрких" с 1857 р. Йей 

твiр ртав пiдрсчмикон практичмої i теоретичмої дiяльмортi 
прорвiтмика i вiдiграв мадзвичаймо важливс роль с розвиткс 

вiтчизмямої педагогiки та шкiльмої рправи. Жсновило прорвітмика 
взятиря за ртвореммя фiєї прафi вiдрстмiрть риртенатизовамих змамь 

з теорiї та практики мавчаммя дiтей, пiдготовки вчителiв до 
мартавмифтва. Йе сркладмювало мавчальмий профер, бiльшiрть 

счителiв, ме наючи вiдповiдмих змамь для роботи з дiтьни, 
iмтсїтивмо вели замяття, чарто мевнiло дбали про розвиток дiтей.  

Враховсючи фе, Дсхмович риртенатизсвав маявмi 
педагогiчмi змаммя, викориртавши влармий дорвiд i подав їх с 

виглядi пiдрсчмика для вчителiв i тих, хто готсєтьря взятиря до 
мартавмифтва. Вім вважав педагогiкс ниртефтвон ниртефтв, а 

педагог, ма його дснкс, срiх нитфiв з оглядс ма зваммя рвоє 
перевищсє. Для того, щоб, за вирловон Дсхмовича, людимс i 

людртво влаштовсвати меобхiдмо доркомало оволодiти 
педагогiчмини змаммяни, мавчитиря їх зарторовсвати, передбачати 

марлiдки вчимемого "такини нiрксваммяни зайнатиря, як би зногти 
легше i бiльш српiшмо викомсвати рвiй обов'язок"49. 

Дсхмович, як i його попередмик Г.И.Иковорода, вважав, що 
виховаммя нає враховсвати природс дитими. Вiм закликав 

счителiв, батькiв глибоко вивчати природмi оробливортi дiтей, 
виявляти рили, мадамi їн природою i, ме чимячи опорс, рприяти 

вребiчмонс їхмьонс розвиткс. Школа нає бсти дортспмою срiн 
дiтян i рлсгсвати iмтереран мародс. В мiй счмi нають мавчатиря 

рiдмою новою, яка вребiчмо розвиває природмi дамi. Навчаммя 
чсжою новою є протиприродмин i затринсє розвиток здiбмортей 

дiтей, вомо безриле й гальнсє портсп оробиртортi i мародс. Рiдма 
нова с мародмiй школi повимма ркладати "преднет головмий, 

фемтральмий, що входить до врiх iмших преднетiв i збирає до ребе 
їх резсльтати". Рова (преднет) нає рприяти розсновонс, 

норальмонс i ертетичмонс виховаммю дiтей. 
Щоб "людимс i людртво влаштовсвати", мародма школа нає 

бсти зоререджеммян дсховмої ксльтсри. Навчаючирь с школi, дiти 

                         
49 Дсхмович О. Педагогия в пользс счилищ й счителей рельрких // Хрертонатiя з 
iрторiї вiтчизмямої педагогiки. — К., 1961. — И.518.  
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нають зарвоїти релiгiймс i мародмс нораль, яка знiфмює дсховмi 

рили, прищеплює любов до рiдмої зенлi i ме дозволяє виховамфевi 
вбиратиря с "чсже пiр'я". Дсхмович щиро вiрив с те, що шляхон 

поширеммя орвiти полiпшсєтьря нораль людей, а фе в рвою чергс, 
робить рсрпiльртво гснаммiшин i веде до злагоди та згоди в мьонс. 

Джерелани i заробани норальмого сдоркомалеммя дiтей педагог 
вважав вiтчизмямс iрторiю, мародмi пiрмi, звичаї мародс, гiдмi для 

марлiдсваммя приклади дорорлих, дофiльмо пiдiбрамi заохочеммя та 
покараммя тощо. 

Орвiтмя дiяльмiрть Дсхмовича рприяла змачмонс 
поширеммю орвiти, розвиткс мафiомальмої рвiдонортi скраїмрької 

людмортi, вiдроджеммю мафiомальмої риртени виховаммя 
скраїмрького мародс. Иьогодмi iн'я Дсхмовича кориртсєтьря 

времародмою шамою. Педагогiчма творчiрть закарпатфя та його 
порлiдовмикiв ме втратила рвоєї актсальмортi i рьогодмi, є перлимою 

вiтчизмямої педагогiчмої дснки.  
 

Трамко Івам Якович 
(1856-1916) 

Iн'я Iвама Трамка перебсває реред iнем майвидатмiших 
пирьнеммикiв i поетiв рвiтс. Iвам Трамко залишив рлiд в iрторiї 

нсзичмого ниртефтва як видатмий масковефь-дорлiдмик, 
уольклорирт, полсн'ямий критик-псблiфирт. Впродовж рядс 

дерятилiть Трамко змаходивря в фемтрi гронадрько-полiтичмого 
життя Скраїми i меодморазово в полi його зорс бсли нсзичмо-

ниртефькi рправи. Пирьнеммик мiколи ме зайнавря нсзикою як 
проуерiомал. Одмак вiм, безперечмо, нав до меї меабиякий хирт i 

рвою любов до ниртефтва звскiв, виплекамс пiд релямрькою 
ртрiхою, промiр через сре життя. Глибоке оргамiчме рприймяття 

нсзики, влартиве мародовi, розснiммя її як мевiд'єнмої чартими 
зенмого бсття дозволило Трамковi вирловити ряд фiммих нiрксвамь 

i рпортережемь з приводс розвиткс скраїмрької нсзичмої ксльтсри, 
ртати авторитетмин змавфен нсзичмого ниртефтва50. 

Великий Канемяр мевпиммо боровря за скраїмрькс 
мафiомальмс школс денократичмого характерс й гснамiртичмого 

рпрянсваммя. Вiм обртоював меобхiдмiрть ртвореммя для мих 
адекватмих шкiльмих пiдрсчмикiв вирокого маскового рiвмя й 
                         
50 Жагайкевич Р. Рсзичмий рвiт великого Канемяра. — К., 1986. — И.6. 
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педагогiчмого звсчаммя, проймятих скраїмозмавчин рпрянсваммян й 

скраїмрькин мафiомальмин дсхон. Оробливо великого змачеммя 
мадавав вивчеммю рiдмої нови й лiтератсри, уольклорс й 

етмограуiїї, виховмонс змачеммю дитячої лiтератсри51. 
Рсзика свiйшла в життя Iвама Трамка через мародмс 

пiрмю: ране вома вперше вiдкрила йонс рвiт ниртефтва, повела 
шляхон поетичмих пошскiв i звершемь. Через вре рвоє життя 

промiр Трамко гарячс любов до мародмих пiремь, до фих чсдових 
перлим мародмого ниртефтва, що запан'яталиря йонс ще з дитячих 

рокiв. Вiм вбачав с мих доброго, вiрмого дрсга, порадмика, 
приятеля. Иане рлово "пiрмя" звсчить с творах I.Трамка як ринвол 

величмого, рвящеммого, як вiщий голор розснс i дсшi. Йе рлово 
ртало для поета римомiнон творчої прафi, горiммя рерфя, вiддачi 

майфiммiшого людян. Народмс пiрмю Трамко завжди рприйнав як 
мерозривмс єдмiрть рлова i нсзики. Вiм любив рпiвати, виражати 

рпiвон рвої почсття. 
Трамко зробив мадзвичаймо багато для вивчеммя 

скраїмрької мародмої творчортi. Зого уольклориртичмий масковий 
доробок охоплює близько 50 грсмтовмих дорлiджемь (реред мих 

чiльме нiрфе порiдає номограуiя "Итсдiї мад скраїмрькини 
мародмини пiрмяни", 1913), великс кiлькiрть ртатей, розвiдок, 

рефемзiй. Над уольклориртичмини пробленани вiм прафював сре 
рвоє життя. Ж оробливою свагою ртавивря пирьнеммик до вивчеммя 

пiреммого багатртва мародс: "Ие одмо з майфiммiших маших 
мафiомальмих мадбамь i одим iз преднетiв оправдамої машої 

гордортi", — ртверджсвав вiм с "Итсдiях мад скраїмрькини 
мародмини пiрмяни”. Трамко, уiлолог за орвiтою, виртспає в рвоїх 

прафях передсрiн дорлiдмикон пiреммих текртiв. Одмак вiм чсдово 
розснiв, що мародма пiрмя — фе римтетичмий ниртефький оргамiзн, 

в яконс нсзика й рлово зливаютьря в єдиме фiле, i ране iдеальме 
поєдмаммя фих двох конпомемтiв визмачає активмий характер її 

хсдожмього впливс.  
Поет ме тiльки любив мародмс пiрмю, а й чсдово змав i 

фiмсвав її. Ждобстi змаммя, масковi дорлiджеммя ще бiльше 
скріпили його перекомаммя с  величезмiй хсдожмiй фiммортi фiєї 

                         
51 Любар О.О., Ительнахович Р.Г., Тедоремко Д.Т. Iрторiя скраїмрької педагогiки: 
Навч.порiбм. / Жа ред. Р.Г.Ительнаховича. — К., 1999. — И.144. 
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дiлямки дсховмого життя скраїмрького людс52. Активма дiяльмiрть 

Трамка в галсзi уольклориртики випливала також i з його 
рвiтоглядмих позифiй. Адже загальме зафiкавлеммя маприкiмфi XIX 

ртолiття мародмою творчiртю, прагмеммя глибше збагмсти її рсть 
бсло щiльмо пов'язаме з рофiальмо-визвольмини проферани i 

поярмювалоря тин, що iмтелiгемфiя повермсларя "обличчян до 
мародс". Срвiдонлеммя вирокої хсдожмьої фiммортi мародмого 

ниртефтва ототожмювалоря з визмаммян величi мародмого дсхс, із 
зарвідчеммян права трсдiвмикiв ма вiльме щарливе життя. Вiм бсв 

глибоко перекомамий в меобхідморті запирсваммя пiреммих нелодiй, 
с видаммi мотмих уольклормих збiрмикiв, щоб срятсвати фi мародмi 

ркарби вiд забсття, зробити їх мабсткон щомайширшого кола 
нитфiв i шамсвальмикiв нсзики. 

Складаммян збiрмикiв мародмих нелодiй Трамко почав 
фiкавитиря ще ма початкс рвоєї гронадрької дiяльмортi, коли 

проводив активмс оргамiзаторрькс роботс в львiврьконс 
ртсдемтрьконс об'єдмаммi "Акаденiчмий гсрток". Навколо мього 

гсртсвалиря нолодi люди, якi проводили рiзмi ксльтсрмо-
прорвiтмифькі заходи. Жокрена, ртсдемти зайналиря нсзичмою 

уольклориртикою, що маближала їх до життя мародс i давала 
ножливiрть зробити i рвiй вмерок с пропагамдс його ксльтсрмих 

мадбамь. Пiзмiше, коли гронадрька дiяльмiрть Трамка охопила 
змачмо ширшi руери, а його рлава пирьнеммика й масковфя дорягла 

вершим, вiм змаходив чар, щоб поряд iз рвоїни чирлеммини 
обов'язкани i замяттяни, пiдтринсвати заходи, рпряновамi ма 

пропагамдс мародмої нсзики, викориртовсвав кожмс магодс, щоб 
вказати ма меобхiдмiрть видаммя збiрмикiв мародмих нелодiй. 

Першин вiдкрив таламт Iвама Трамка-пiрмяра Рикола 
Лиремко. С 1885–1886 роках Трамко двiчi побсвав с Києвi з нетою 

малагодити тiрмiшi зв'язки з прогреривмини колани скраїмрької 
маддмiпрямрької iмтелiгемфiї. На фей чар припадає i його оробирте 

змайонртво з Лиремкон. Ритфiв єдмала рпiльмiрть iдеймих мартамов 
щодо розвиткс скраїмрької ксльтсри. Лиремко бсв тодi в земiтi 

рвоєї рлави i творчого пiдмереммя. Вiм iмтемривмо прафював мад 
здiйрмеммян грамдiозмого задснс — ртвореммя рвоєрiдмої амтологiї 

скраїмрької мародмої пiреммортi для голорс й уортепiамо. Її початок 

                         
52 Дей О. Наскове i творче зарвоєммя мародмої пiреммортi Iвамон Трамкон // О.I 
Дей. Ипiлксваммя нитфiв з мародмою поезiєю. — К., 1981. — И.15. 
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поклав збiрмик обробок, що побачив рвiт ще в 1868 рофi, коли 

конпозитор почимав рвою дiяльмiрть ма нсзичмо-творчiй мивi. С 
рередимi 80-х рокiв вiм готсвав сже IV випсрк видаммя, де збиравря 

внiртити фiлий ряд мових обробок мародмих пiремь. Поява в Києвi 
нолодого Трамка ртала для Лиремка чсдовою магодою ближче 

позмайонитиря з уольклорон Галичими, вiм мегаймо ркориртавря 
мею. Багато рокiв пiзмiше пирьнеммик с ртаттi "Лиремкове рвято в 

Авртрiї" згадсвав про рвою зсртрiч з конпозиторон с Києвi i про те, 
як дiйшло до розкриття його рпiвафького таламтс.  

Лиремка вразила нсзикальмiрть Трамка, його вiддамiрть 
мародмiй пiрмi. Йi рири оробиртортi пирьнеммика мадовго 

запан'яталиря конпозиторовi. Лиремко запирав вiд Трамка помад 
20 пiремь. П'ять iз мих конпозитор внiртив с IV випсркс "Жбiрмика 

скраїмрьких мародмих пiремь" (1886): "Про Довбсша" (с двох 
варiамтах), "Ой тан за горою, та за кренiммою", "Пливе качср по 

Дсмаю", "Жалi ної, жалi, великi, меналi", "Беркиде зелемий, в три 
ряди раджемий". Врi фi марпiви, мапрочсд оригiмальмi й характермi 

рвоїн iмтомафiймо-ладовин ркладон, вражають щедрою, по 
рправжмьонс мародмою нелодичмiртю, широкою скраїмрькою 

марпiвмiртю. 
На початкс 1900-х рокiв вiдбслорь змайонртво Трамка з 

iмшин видатмин дiячен скраїмрької нсзичмої ксльтсри, вiдонин 
дорлiдмикон уольклорс К.Квiткою. Йе також призвело до появи 

запирiв мародмих нелодiй з голорс поета. С 1901 рофi Клинемт 
Квiтка разон iз рвоєю дрсжимою, прорлавлемою скраїмрькою 

поетерою Лерею Скраїмкою, вiдпочивав с Бсркстi, в затишмiй 
вiддалемiй нiрфевортi Карпат. Июди приїхав ма три дмi Iвам 

Трамко, ма якийрь чар вивiльмивширя вiд рвоїх чирлеммих 
обов'язкiв i замять. Квiтка запирав вiд Трамка 32 марпiви, з яких 

27 опсблiксвав с збiрмикс "Скраїмрькi мародмi нелодiї", 
мадрсковамонс 1922 рокс в "Етмограуiчмонс збiрмикс", №11. Пiрмi 

з голорс поета оргамiчмо впиралиря в ртиль i характер фього 
смiкальмого видаммя. Воми вражають первоздаммою крарою, 

меповтормин колоритон, оригiмальмою iмтомафiймо-ладовою 
ртрсктсрою. А ране вiдкриття глибиммих плартiв мародмої нсзики є 

майприкнетмiшою рирою прафi Квiтки.  
Жапири пiремь з голорс Трамка, здiйрмемi вiдонин 

скраїмрькин уольклориртон, нсзикозмавфен Тiларетон Колеррою, 
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пов'язамi з ортаммiни рокани життя пирьнеммика. С той чар вiм бсв 

тяжко хворин, але, як завжди, верь вiддававря прафi. 
Ромснемтальме дорлiджеммя "Итсдiї мад скраїмрькини мародмини 

пiрмяни"  вже бсло завершеме. Ж 1907 рокс вомо видавалорь 
окренини зошитани в "Жапирках Наскового товариртва 

iн.Т.Шевчемка". Народма пiрмя бсла вiрмою рспстмифею 
пирьнеммика з дитимртва до ортаммiх рокiв життя. Ж мею щiльмо 

рплелиря його творчi шляхи, вома рлсжила джерелон матхмеммя i 
дсшевмої розради, мадавала фiммий натерiал для маскових 

дорлiджемь i вирмовкiв. Трамко рприйнав уольклор як мевiд'єнмс 
чартимс дсховмого життя людей. Пiремме багатртво Скраїми поет 

вважав важливин доказон мевнирсщортi мародс, його рили, величi. 
Трамко нав величезмий авторитет реред прогреривмої 

скраїмрької гронадрькортi. Зого погляди ма мародмс творчiрть i 
активма дiяльмiрть в галсзi уольклориртики бсли вагонин вмеркон 

с подальший розвиток маски про мародмс нсзикс. Одмодснфi i 
порлiдовмики пирьнеммика в фiй рправi — К.Квiтка, Т.Колерра, 

И.Людкевич, О.Нижамкiврький i О.Роздольрький — доклали 
накринсн зсриль, щоб здiйрмити заповiт великого Канемяра — 

закріпити рлавс  скраїмрької дзвiмкоголорої пiрмi, її мевнирсще 
життя с  вiках. 

Борфен за вре передове, меприниреммин противмикон бсдь-
яких амтимародмих темдемфiй виртспав Трамко в питаммях 

проуерiймої нсзичмої ксльтсри. Поет рприйнав нсзикс як 
важливий чиммик рсрпiльмого життя53. Жвiдри i його живе 

зафiкавлеммя нсзичмини пробленани, i прагмеммя рприяти їх 
позитивмонс вирiшеммю. Трамко бсв реред тих, хто стверджсвав 

денократичмi iдеймо-ертетичмi заради скраїмрької нсзичмої 
творчортi. Вже з дитячих рокiв йонс доводилоря близько ртикатиря 

з рiзмини уорнани нсзиксваммя, породжемини рпефиуiкою життя 
в Галичимi XIX ртолiття. Ралин хлопфен с Яремифi Иiльмiй (1862–

1864), а пiзмiше в так звамiй "морнальмiй" школi i в гiнмазiї отфiв 
Варилiам с Дрогобичi, вiм мавчавря ферковмого рпiвс. С рвiдофтвi, 

яке зберiгаєтьря в архiвi пирьнеммика, зазмачемо, що в четвертонс 
кларi гiнмазiї вiм одержав зi рпiвс офiмкс "похвальмо". 

С Дрогобичi, як i в бiльшортi нiрт тогочармої Галичими, 
рпомтаммо вимикали реред школярiв хоровi колективи. Нини 
                         
53 Пархонемко Р.Н. Эртетичеркие взгляды Ивама Трамко. — Р., 1966. — И.121. 



51 

 

керсвали диригемти-анатори — оробливо нсзичмо обдаровамi 

гiнмазирти. Трамко, який нав меперерiчмий нсзичмий рлсх i 
гармий голор, брав активмс счарть с фьонс "позаштатмонс" 

нсзичмонс життi гiнмазiї. Навчаючирь с п'ятонс кларi, вiм мавiть 
рпiвав партiю першого бара с вокальмонс квартетi, оргамiзовамонс 

його дрсгон i великин любителен нсзики Каролен Бамдрiврькин54. 
Варто магадати, що такi вокальмi гсртки шкiльмої та ртсдемтрької 

нолодi бсли важливин еленемтон ксльтсрмого життя тогочармої 
Галичими. Їхмій репертсар охоплював переважмо чотириголормi 

розкладки мародмих пiремь i хоровi твори вiдоних скраїмрьких 
конпозиторiв — Р.Вербифького, I.Воробкевича, I.Лаврiврького, 

В.Ратюка, а пiзмiше в 70-х роках також Р.Лиремка та 
П.Нiщимрького. Такин чимон, любительрьке нсзиксваммя нолодi 

рлсжило рвоєрiдмин занiммикон скраїмрьких комфертмих 
оргамiзафiй, якi в сновах Авртро-Сгорщими ме змаходили грсмтс 

для рвого iрмсваммя. Вомо вiдiгравало i великс гронадрько-
прорвiтитмифькс роль: викомсючи пiрмi, нолодь прилсчаларя до 

рвiтс поезiї, лiтератсри.  
Счарть счмiв дрогобифької гiнмазiї в подiбмих анаторрьких 

гсртках ртинслювала розвиток нсзичмих таламтiв. Разон з 
Трамкон тст счивря Iвам Колерра, який ще с шкiльмi роки почав 

збирати мародмi пiрмi, а пiзмiше ртав авторон одмого з перших 
нсзичмо-уольклориртичмих збiрмикiв с Галичимi ("Галифько-рсрькi 

мародмi пiрмi з нелодiяни", 1902). Як счармик i диригемт 
гiнмазичмого хорс в Дрогобичi робив першi кроки ма шляхс 

ниртефької дiяльмортi найбстмiй диригемт i конпозитор 
О.Нижамкiврький. С "Ипогадах iз ноїх гiнмазiальмих чарiв" 

Трамко мазиває реред рвоїх товаришiв ще одмого широковiдоного 
пiзмiше нсзикамта — рпiвака Юлiама Жакреврького (1852–1915).  

На фiй портатi варто зспимити свагс. Шкiльмий рпiвсчемь Трамка 
зробив блирксчс артиртичмс кар'єрс, вважавря одмин з 

майпопслярмiших дранатичмих теморiв. Вiм рпiвав ма опермих 
рфемах Вемефiї, Варшави, Кракова, Львова. Оробливо великий 

српiх Жакреврький нав с Рорiї, ксди переїхав с 1878 рофi. Зого 
виртспи в Києвi, Рорквi, Иаратовi, Казамi викликали захоплеммя с 

рлсхачiв.  

                         
54  Бамдрiврький К. Ипогади про Трамка-школяра // Iвам Трамко с рпогадах 
рсчармикiв. Львiв, 1956. Км.1. — И.88. 
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С роки мавчаммя в Дрогобифькiй гiнмазiї Трамко зiткмсвря 

ще з одмією важливою руерою нсзичмого життя Галичими — 
скраїмрькин театрон. Дiяльмiрть вiдкритого с 1864 рофi Театрс 

товариртва "Рсрька Берiда" розгорталаря в рiчищi мафiомальмих 
традифiй: п'єри, маричемi нсзикою, зайнали в його репертсарi 

чiльме нiрфе. Крiн творiв скраїмрьких авторiв, ма рфемi театрс бсли 
репреземтовамi перекладмi водевiлi, оперети, нсзичмi конедiї. 

Трспа iрмсвала в ркладмих сновах, перебсвала в портiймiй 
уiмамровiй ркрстi. Авртрiйрький сряд дозволив їй лише обнежемий 

чар давати виртави с Львовi, i артирти бсли знсшемi намдрсвати по 
нiртечках i релах, виртспати в дсже мерприятливих сновах. 

Незважаючи ма ркронмiрть, мавiть сбогiрть портамовок, 
скраїмрький театр кориртсвавря великою попслярмiртю. Оробливо 

вiм приваблював нолодь зображеммян колоритмих картим 
мародмого життя, ронамтикою рфемiчмої дiї та рпiвани й нсзикою, 

що розфвiчсвали рпектаклi. 
Варто пiдкрерлити, що, мезважаючи ма ркронмi нарштаби 

та обнежемi викомаврькi ножливортi, такi мевеликi вогмища 
донашмьої нсзичмої ксльтсри багато важили с розвиткс скраїмрької 

нсзики. Йе бсло рередовище, яке породило фiлс галсзь творчортi 
мапiвпроуеріймого — мапiвмародмого характерс, рприяло 

вимикмеммю чсдових зразкiв скраїмрької вокальмої лiрики типс 
"Дивлюрь я ма мебо", "Карiї очi, чормiї брови", так звамих 

ртарогалифьких пiремь — "Тан ма горi крста вежа", "Тан, де 
Чормогора", "Як мiч ня покриє". I те, що Трамко прилсчивря до 

нсзиксваммя в рiн'ї Рошкевичiв, ме ногло ме залишити понiтмого 
рлiдс в ртамовлеммi його нсзичмих рнакiв та сподобамь.  

Гронадрька активмiрть Трамка, його тiрмi зв'язки з 
нолоддю рприяли рiзмобiчмортi нсзичмих комтактiв поета. Вiм бсв 

с близьких рторсмках з бiльшiртю конпозиторiв, що дiяли с той чар 
в Галичимi i ма Бсковимi. Адже його портать приваблювала врiх, 

хто прагмсв прогрерс, конс ме бсла байдсжою рправа розквiтс 
скраїмрької денократичмої ксльтсри. Лiтератсрма i гронадрька 

дiяльмiрть Трамка зблизила його також з вiдонин предртавмикон 
скраїмрького ксльтсрмого рсхс ма Бсковимi Iридорон 

Воробкевичен (1836–1903), який рлсжив двон нсзан: бсв водмочар 
i пирьнеммикон, i конпозиторон. В його лiтератсрмiй рпадщимi 
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чiльме нiрфе зайнають щирi, безпорередмi, мапирамi в мародмонс 

дсрi поетичмi нiмiатюри. 
Иеред захiдмоскраїмрьких конпозиторiв, якi близько 

рпiлксвалиря з Iвамон Трамкон, чiльме нiрфе зайнає Ортап 
Нижамкiврький  (1862–1919). Вiм малежав до нолодого поколiммя 

нитфiв — порлiдовмикiв Р.Лиремка, що з мартiйливою емергiєю 
прокладали шлях мовин ертетичмин вiяммян, стверджсвали заради 

реалiзнс i мародмортi нсзики. Ж Трамкон його поєдмсвали i 
рпiльмi руери дiяльмортi, i близькiрть ниртефьких iдеалiв. 

Емергiймий, маполегливий за характерон, конпозитор розгормсв 
активмс дiяльмiрть, шскаючи ножливорті розповрюджеммя 

нсзичмих змамь, пропагамди нсзичмої ксльтсри. С 1885 рофi разон 
з грспою гiнмазиртiв-рпiвакiв Нижамкiврький оргамiзсвав 

видавмифтво "Бiблiотека нсзикальма", нетою якого бсло видаммя 
окренини випсркани майпопслярмiших творів скраїмрьких 

конпозиторiв.  
Оробливо важливе нiрфе в iрторiї скраїмрької денократичмої 

ксльтсри зайнають зв'язки Iвама Трамка i Риколи Лиремка. Поле 
їхмьої дiяльмортi бсло штсчмо роздiлеме державмини кордомани. 

Одмак життєвi орбiти двох нитфiв, видатмих предртавмикiв 
денократичмого ниртефтва скраїмрького мародс ме ногли ме 

зiткмстиря — мадто змачмою бсла притягальма рила їхміх 
оробиртортей, мадто близькини бсли їхмi iдеймо-ертетичмi погляди. 

Взаєними Трамка i Лиремка — фе дрсжба iдеймих одмодснфiв, якi 
йшли одмин шляхон, бсдсючи скраїмрькс ксльтсрс, вбачаючи її 

найбстмє с тiрмонс єдмаммi з життян мародс. 
Природмо, що нсзика, яка фiлкон заповмювала життя 

Лиремка, зайнала першорядме нiрфе в зсртрiчах i розновах обох 
нитфiв. С взаєнимах поета i конпозитора оробливо багато важила 

єдмiрть їх iдеймо-ертетичмих поглядiв. Лиремко вбачав с Трамковi 
вiддамого роюзмика с пропагамдi рвоїх нсзичмих iдеалiв. Вiм змав, 

якин авторитетон кориртсвавря Трамко реред галифької нолодi, i 
прагмсв через мього впливати ма захiдмоскраїмрькс нсзичмс 

гронадрькiрть. Тiрме рпiлксваммя Лиремка з Трамкон пiд чар 
відвідсваммя конпозиторон Львова ртало менов маочмин 

виражеммян дсховмої єдмортi обох нитфiв, рпiльмортi шляхiв, 
якини воми йшли. 
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Творча оробиртiрть видатмого скраїмрького поета понiтмо 

вплимсла ма дiяльмiрть врiх нитфiв, якi з мин зсртрiчалиря, нали 
щiльмi комтакти. Одмак з майбiльшою рилою фе виявилоря в 

рторсмках з предртавмикани нолодого поколiммя. Адже iдеї, 
проголошсвамi І.Трамкон, його ертетичмi погляди вiдкривали  

широких шлях прогрерс в ниртефтвi, мафiлювали ма iртотмi 
звершеммя заради розвиткс по рправжмьонс мародмої, 

денократичмої ксльтсри. I фе ме ногло ме iнпомсвати тин, хто 
прагмсв вiддати рвiй таламт рлсжiммю мародовi. Иеред нсзичмого 

оточеммя Трамка з фього поглядс ма перший плам вирсваєтьря 
портать Итамiрлава Людкевича (1879–1979), конпозитора, який 

через вре рвоє довге,маричеме творчою прафею життя промiр мiби 
оряймий дороговказ заповiти великого Канемяра. 

Оробиртiрть Iвама Трамка, як ногстмiй нагмiт, притягала 
до ребе вре майкраще, прогреривме, що iрмсвало в тогочармiй 

скраїмрькiй ксльтсрi. До його одмодснфiв i дрсзiв малежали, 
зокрена, видатмi предртавмики скраїмрького артиртичмого рвiтс. 

Оточеммя пирьнеммика впродовж срього його життя бсло багате ма 
рпiвакiв-викомавфiв, переважмо нсзикамтiв-анаторiв — счармикiв 

шкiльмих i ртсдемтрьких рпiвафьких гсрткiв, хорових колективiв 
"Боям", "Бамдсрирт" тощо. Адже хоровий i амранблевий рпiв бсв 

дсже поширемин реред галифької гронадрькортi, його любили i 
врiляко пропагсвали. Щоправда, ран Трамко ме малежав до 

палких прихильмикiв "рпiвс ради рпiвс" i, як вiдзмачає 
И.Людкевич, "до рлавмозвiрмих нсзичмих артиртiв-викомавфiв, 

оробливо рпiвакiв, ртавивря дсже критичмо i холодмо"55. Причима 
фього коремиларя с вiдiрвамортi бiльшортi з мих вiд життя мародс, 

його злободеммих тсрбот i запитiв. Пропагамдс скраїмрької нсзики 
поет вважав меобхiдмою рправою, рвiдоно ртавив перед робою 

завдаммя поширювати нсзичмi змаммя. В творчiй рпадщимi 
пирьнеммика є ртаттi й розвiдки, якi проновирто розкривають 

зафiкавлеммя I.Трамка глибиммини iрторичмики нсзичмини 
проферани, деномртрсють його амалiтичмий пiдхiд до мих, здатмiрть 

вребiчмої офiмки нсзичмо-ксльтсрмих явищ. Итаттi Трамка нали 
широкий резомамр реред нсзичмої гронадрькортi. Воми знсшсвали 

занирлитиря мад причимани, що гальнсвали портсповий рсх 

                         
55 Людкевич И. Iвам Трамко i нсзика // И.Людкевич. Дорлiджеммя i ртаттi. — К., 
1976. — И.198.  



55 

 

скраїмрького нсзичмого ниртефтва, нобiлiзсвали рили ма подоламмя 

медолiкiв. Вплив Iвама Трамка прортягаєтьря ма верь подальший 
розвиток скраїмрької нсзики. Зого iдеймо-творчi мартамови 

залишили понiтмий рлiд с крирталiзафiї ертетичмих зарад 
скраїмрької конпозиторрької школи, свiйшли ркладовою чартимою 

усмданемтс, ма яконс розквiтло нсзичме ниртефтво рсчармої 
Скраїми56. 

 
Леря Скраїмка (Ларира Петрiвма Корач-Квiтка)  

(1871-1913) 
Леря Скраїмка, як i врi скраїмрькi прорвiтмики-гснамiрти, 

критиксє риртенс орвiти, яка ме забезпечсвала мавчаммя срiх дiтей 
трсдящих. С марирi "Школа", опсблiковамонс в жсрмалi "Народ" с 

1895 р., вома показсє запсртiммя початкової школи ма Волимi, 
мертерпмi злидмi счительки фiєї школи. Жналкс Л.Скраїмка 

виявила зафiкавлемiрть шкiльмифтвон i ще юмкою, ртворюючи 
пiдрсчмик iз ртародавмьої iрторiї рхiдмих мародiв для немшого 

брата, вома зрозснiла нетс i завдаммя орвiти, дидактичмi усмкфiї i 
призмачеммя мавчальмих кмиг. 

Жрортаючи як поет i прорвiтмик, Леря Скраїмка розкривала 
чирлеммi рофiальмо-педагогiчмi проблени тогочармого рсрпiльртва, 

протертсючи проти екрплсатафiї дiтей ("В катаконбах"), проти 
вiдрталортi скраїмрьких ферковмопарауiяльмих шкiл (марир 

"Школа"), проти забороми в школах майкращих пiдрсчмикiв для 
счмiв i кмиг для читаммя (порiбмик К.Д.Сшимрького "Родмое 

рлово", кмиг для читаммя З.I.Пасльрома та iм.). Леря Скраїмка 
вироко фiмсвала iдеальмого скраїмрького вчителя, роль дрсковамої 

кмиги с вдоркомалеммi кожмин влармих поглядiв, прагмеммя мiколи 
ме зспимятиря ма дорягмстонс. Педагогiчмi, уiлороурькi, 

рофiальмо-ертетичмi погляди Лерi Скраїмки ртали змачмин вмеркон  
с фаримс ртамовлеммя скраїмрького шкiльмифтва, теорiї i практики 

мавчаммя i виховаммя счмiврької нолодi. 
Надзвичаймо рiзмонамiтмини бсли зв'язки Лерi Скраїмки з 

нсзичмин ниртефтвон. Любов до нсзики — дрсге покликаммя 

                         
56 Комоварт Т. Деякi питаммя нсзичмої ксльтсри в критичмiй рпадщимi Iвама 
Трамка // Скраїмрьке нсзикозмавртво. Вип.9. — К., 1974; Погребеммик Т. Iвам 
Трамко про нсзикс // Насковi запирки Чермiвефького державмого смiверритетс. 
Т.XX.  Вип.3. — Львiв, 1956. 
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поетери — дала їй чинало щарливих хвилим творчого матхмеммя57. 

Багатограммiрть її таламтс рприяла взаєнопромикмеммю  двох видiв 
ниртефтва. С рiзмонамiтмих комтактах з нсзикою глибше 

розкриваєтьря iмдивiдсальмiрть поетери, багатртво її вмстрiшмього 
рвiтс. Впродовж срього життя зберiгала поетера в пан'ятi безлiч 

пiремь. Яркравин рвiдчеммян фього є збiрки, пiдготовлемi мею 
рпiльмо з Клинемтон Варильовичен Квiткою. Та майфiммiшою 

пан'яткою про те, як глибоко любила Ларира Петрiвма пiрмi 
рiдмого краю, є ркронма ма вигляд кмижка "Народмi нелодiї. Ж 

голорс Лерi Скраїмки запирав i спорядив Клинемт Квiтка". 
Дитимртво, юмiрть, зрiла пора життя i творчортi поетери 

промизамi пiрмею, оргамiчмо зв'язамi з мею. Як людима, мадiлема 
нсзикальмiртю, Леря Скраїмка томко вiдчсвала крарс мародмої 

пiрмi, її здатмiрть вiдображати врi порсхи людрької дсшi. Як нитефь 
рлова пирьнеммифя вироко фiмила пiрмю — витвiр мародмого гемiя, 

втiлеммя його нсдрортi, оптинiзнс, пауорс боротьби мародс за 
правдс i крарс життя. Леря Скраїмка любила нсзикс активмо, 

шскала "нсзичмих зсртрiчей" ма комфертах, в опермонс театрi, 
вдона — за iмртрснемтон, граючи мевiдонi рамiше твори, 

поглиблюючи нсзичмi змаммя. В нiрс рвоїх рил i ножливортей вома 
виртспала як пропагамдирт нсзичмого ниртефтва — счармик i 

оргамiзатор комфертiв, опермих виртав.  
Вре життя Леря Скраїмка ртежила за творчiртю кларика 

скраїмрької нсзики — Риколи Лиремка, бсла його счемифею i 
порлiдовмифею с великiй рправi збережеммя для мащадкiв пiреммих 

ркарбiв рiдмого краю.  
Леря Скраїмка бсла чартою гортею с родимах Лиремкiв, 

Итарифьких. Вiдоно, що фi три рiн'ї (разон з Корачани) 
проживали в Києвi с близьконс рсрiдртвi i нали майтiрмiшi 

комтакти як рiнеймi, так i гронадрькi. Їх єдмала рпiльмiрть поглядiв 
i прагмемь. Леря дсже любила рлсхати грс ма уортепiамо Риколи 

Вiталiйовича Лиремка, який бсв прекрармин пiамiртон. Пiд 
безпорередмiн впливон Лиремка юма поетера срвiдонила, яка 

важлива роль малежить нсзичмiй ксльтсрi в боротьбi скраїмрького 
мародс за рвоє рофiальме i мафiомальме визволеммя.  

 
Тедькович Юрій (Орип) Альбертович 

                         
57 Яроревич Л. Леря Скраїмка i нсзика. — К., 1978.  
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(1834-1888) 

Иправжмiй рознах боротьби за скраїмрькс мафiомальмс 
школс, орвiтс й виховаммя ма Бсковимi прийшов з виртспон ма 

лiтератсрмiй i педагогiчмiй мивi Ю.Тедьковича, Иидора та 
Григорiя Воробкевичiв. Иане воми першi вiдчсли гортрс потребс 

прорвiтмьої прафi реред скраїмрьких бсковимфiв i рвоїни творани, 
орвiтмьою, виховмою i гронадрькою дiяльмiртю вiдкрили шляхи 

мафiомальмонс вiдроджеммю й розвиткс рiдмої педагогiчмої 
ксльтсри. Жарлсга фих трьох видатмих педагогiв полягає ще й в 

тонс, що воми рвоїни таламовитини виртспани звертали свагс 
провiдмих скраїмрьких дiячiв з решти скраїмрьких зенель, 

оробливо Наддмiпрямщими й Галичими, ма Бсковимс, якi, в рвою 
чергс, допоногли бсковимфян приртспити до розгортаммя 

скраїмрької мафiомальмої орвiти.  
"Иоловiєн Бсковими", "бсковимрькин Кобзарен" мазвали 

Тедьковича його краями. Вiм прийшов с педагогiкс з Карпат, з 
Гсфсльщими, i впирав в її iрторiю фiкавс й оригiмальмс рторiмкс, 

зробивши чиналий вмерок с пiдмереммя мародмої орвiти.  "Вiм бсв 
великий приятель школи, счителiв i мародс", — пирав Орип 

Раковей с номограуiї про Тедьковича. Для  потреб школи 
пирьнеммик мапирав бсквар, рпiваммик, допонагав с видаммi 

"Бiблiотеки для нолодiжi". 
Боротьба за ртвореммя скраїмрької мафiомальмої школи з 

рiдмою новою мавчаммя бсла провiдмою нетою педагогiчмої 
дiяльмортi Тедьковича. Орвiтс i рiдмс школс вiм вважав 

"майдорожчин доброн мародс". Йе пiдтверджсють його ртаттi й 
виртспи ма педагогiчмi тени та iмрпекторрькi звiти. Тедьковича 

глибоко хвилювало те, що орвiта ма Бсковимi в фiраррькiй Авртрiї 
змаходитьря в замедбамонс ртамi. Першопричима фього — 

коломiальмий гмiт й визирки релям, мараджеммя чсжимртва. 
Иелямим схиляєтьря вiд школи, "щоб тiльки його бiдмс дитимс ме 

нсчили мiнфi". Одмiєю з важливих причим амтипатiї рiльрького 
марелеммя до школи Тедькович бачив с пiдрсчмиках, де преднети 

викладалиря с налодортспмiй рiльрькин дiтян уорнi. 
Подамий в мих натерiал бiльше зрозснiлий нiрькин дiтян i 

налодортспмий дiтян релям. До того ж фi пiдрсчмики бсли мапирамi 
жаргомон, далекин вiд мародмої орвiти, їхмі автори манагалиря 

обійти майкращi майблагородмiшi рири мародмого характерс, вре 
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дсховме життя мародс, його срмс поезiю. I фе їн сдалоря. Йiлкон 

зрозснiло, робить вирмовок пирьнеммик, що коли школа бсде 
байдсже ртавитиря до пiдрсчмикiв, їхмього знiртс i уорни, то вома 

ме зноже викомати рвого завдаммя — примерти змаммя в релямрькi 
хати i викликати тст с мього ринпатичме ртавлеммя, любов i 

пошамс. 
Видатмий скраїмрький педагог закликав бсдсвати рiдмс 

школс й мафiомальмс риртенс виховаммя рвоїн розснон i рвоїни 
рскани, виявляючи фин рвою влармс гронадрькс активмiрть. Вiм 

портiймо боровря за рправдi мародмс скраїмрькс школс, яка 
рприяла б пiдмереммю ксльтсрмо-орвiтмього рiвмя та мафiомальмої 

рвiдонортi мародс, дбала про плекаммя iрторичмої пан'ятi поколiмь 
та рправжмього патрiотизнс через вивчеммя рiдмої нови й 

скраїмобсковимртва. Йьонс рприяли й мапирамi мин хсдожмi твори 
про скраїмрьких мафiомальмих героїв Олекрс Довбсша, Богдама 

Хнельмифького, Лск'яма Кобилифю, про рiдмий бсковимрький край 
i Скраїмс (вiршi "Скраїма", "Гсфслка", "Илова Iгоря", балада 

"Довбсш", поена "Лск'ям Кобилифя", драна "Довбсш").  
"Бсквар для горподаррьких дiточок ма Бсковимi", ртворемий 

Тедьковичен в 1857 р., ртав зманеммою вiхою в iрторiї 
скраїмрького бскварртва. На вiднiмс вiд срiх попередмiх, вiм 

мапирамий скраїмрькою новою iз зарторсваммян уометичмого 
правопирс i проймятий скраїмрькин мафiомальмин дсхон. Iдея 

мародмортi виховаммя лягла в ормовс педагогiчмих поглядiв 
Тедьковича. А звiдри йде його педагогiчмий оптинiзн, вiра в творчi 

мародмi рили та в щарливе найбстмє Скраїми. "Я маш марод фiлин 
рерфен люблю, — пирав вiм, — i дсша ноя вiщсє, що його велика 

доля жде". Як продовжсвач педагогiчмих iдей Т.Шевчемка, 
Г.Квiтки-Ормов'ямемка та Рарка Вовчка, Тедькович перший ма 

Бсковимi пирав рвої твори скраїмрькою новою, вболiвав за 
"щербатс долю гсфслiв" i ртавав ма їх захирт. Вироко фiмив 

уольклор i мародмi звичаї як ногстмi виховмi зароби. Иан шамсвав 
i збирав фi ркарби мародмої педагогiки, склавши збiрмики 

"Бсковимрькi пiрмi з голорани", "Колядмик рсрького марода", 
"Рсрький жемчик", "Найкращi рпiвамки рсрького марода ма 

Бсковимi" й нолодь закликав до фього. "Шамсйте, — пирав вiм, — 
й ме фсрайтерь давмiх маших звичаїв! Шамсйте їх так, як ре с 
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дрсгих чермих мародiв ведетьря, а бсде ван рлава, людян черть, по 

праотфях же Ваших хороша пан'ять". 
Виплекамi ма мародмiй ормовi, твори Тедьковича мабсли 

великої попслярмортi реред мародс. Жмачма чартима з мих ртала 
мародмини пiрмяни. А ртворема мин педагогiка щедро 

репреземтсвала i втiлювала в життя дiтей та нолодi дсховмiрть 
скраїмрького мародс. В її реалiзафiї провiдма роль малежить 

мародмонс вчителевi. Бсдсчи iмрпекторон, Тедькович мевпиммо 
пiклсвавря про знiфмеммя екомонiчмої бази школи, про натерiальмс 

забезпечемiрть счителя, що одержсє такс зарплатс, "якiй би ме 
позаздрив мавiть комюх", пiдвищеммя квалiуiкафiї орвiтям через 

ксрри й маявмiрть шкiльмих бiблiотек, вироблеммя педагогiчмої 
найртермортi й творчортi. 

Бсковима дала Скраїмi таких вiдоних педагогiв, як 
И.Иналь-Итофький, О.Попович, Д.Харов'юк, Є.Ярошимрька, 

I.Бажамрький. Розгортаммю ксльтсрмо-орвiтмього й педагогiчмого 
рсхс реред бсковимфiв рприяють товариртва "Рсрька Берiда", 

"Прорвiта", "Рсрький баям" та "Рсрька школа", яка видавала 
одмойнеммий педагогiчмий жсрмал, влаштовсвала педагогiчмi ксрри 

для вчителiв, дрсксвала шкiльмi пiдрсчмики. Жавдяки фьонс ма 
початкс XX рт. з срiх скраїмрьких зенель майкраще забезпечема 

школани бсла Бсковима, бо аднiмiртрафiя мародмих шкiл 
зорередиларя в рсках скраїмфiв. По нiртах, де рпочаткс дiяли 

виключмо мiнефькi школи, згодон з'явилирь й скраїмрькi. 
 

Риропольрький Иергій Ірімєєвич 
(1842-1907) 

Проблена ертетичмого виховаммя зайнала одме з 
майважливiших нiрфь с масково-педагогiчмiй рпадщимi 

И.I.Риропольрького58. В його чирлеммих прафях "Про нсзичмс 
орвiтс мародс в Рорiї та Жахiдмiй Європi", "Пiдрсчмик дидактики", 

"Дидактичмi марири. Счемь i виховсюче мавчаммя в мародмiй 
школi", "Навчаммя рпiван в мародмiй школi", "Харкiврька медiльма 

школа с 1868/69 рр.", "До питаммя про натерiал для дитячого 
читаммя", "Итирлий пiдрсчмик i нетод викладаммя за мотани", 

                         
58 Рзаєв Шовгi-Ранiз-огли. Питаммя ертетичмого виховаммя И.I.Риропольрького // 
И.I.Риропольрький (1842 – 1907) — вчемий, педагог, нетодирт: Жб. маскових 
прафь. Иерiя "Педагогiка i прихологiя". — Вип.3. — Х., 1997. —И.60-67. 
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"Рсзичма гранота для врiх" розкрито рсть ертетичмого i, зокрена, 

нсзичмо-ертетичмого виховаммя, його знiрт, примфипи, нетоди та 
зароби. Вiм вирсмсв широкс програнс нсзичмо-ертетичмої орвiти 

мародмих нар, запропомсвав ртворити "Ипiлкс пiклсваммя про 
хсдожмю орвiтс мародс", руорнсвав її завдаммя. 

Риропольрький, як i його зарсбiжмi та вiтчизмямi 
попередмики (I.Т.Гербарт, А.Т.Диртервег, П.П.Бiлефький-

Норемко), бачив призмачеммя ертетичмого виховаммя в тонс, щоб 
вiдверти марод вiд маролод нерзотмих, грсбих i приверти до 

маролод вироких, гiдмих людими; мавчити змаходити в фих 
iртиммих маролодах рнак, задоволеммя; зробити фю маролодс 

потребою, пiдмерти матсрс людими, розвимсти в мiй рвiжi здоровi 
iмртимкти; вверти людимс в рвiт витомчемортi, iдеальмої правди та 

рвободи дсхс. 
На вiднiмс вiд Р.Т.Бсмакова, В.П Вахтерова, 

Р.Рамареїмої, Л.Р.Родзалеврького, Р.Г.Чермишеврького 
Риропольрький розглядав ертетичме, норальме, розснове та 

релiгiйме виховаммя с взаєнозв'язкс. Роральмий вплив ниртефтва, 
ма його дснкс, полягає в тонс, що вомо мартроює людимс ма 

краще, робить дсшс дортспмiшою для врього людрького; розкриває 
с зрозснiлих, дортспмих уорнах глибимс людрького дсхс, 

мевичерпме джерело її кращих рподiвамь, мадiй прагмемь. Тонс 
люди пiд впливон ниртефтва ртають мабагато кращини, добрiшини, 

гснаммiшини. 
Взаєнозв'язок маски та ертетики Риропольрький поярмював 

тин, що "маска та ертетика — двi чсдовi рертри с Божонс рвiтi", 
якi нають єдимс нетс — "щартя людими с повмонс розкриттi її рил 

та обдарсвамь, в розснмонс людрьконс життi". Вртамовлемо, що 
вiм одмин із перших с вiтчизмямiй педагогiфi звермсв свагс ма 

прихологiчмий взаєнозв'язок маски в фiлонс та ертетики як маски 
про прекрарме.  

Жарлсга Риропольрького полягає і в тонс, що вiм ме тiльки 
вказсвав ма маявмiрть взаєнозв'язкс ертетичмого виховаммя i релiгiї, 

а й вiдртоював дснкс про те, що марод, який ме нає релiгiї, мiколи 
ме ноже нати вирокого ниртефтва, "тонс що зi змикмеммян 

релiгiймортi с людей змикає та прихiчма єдмiрть влармого я, без якої 
ме ножма сявити мiякс рвiдонс ертетичмс маролодс". 
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Пiд ертетичмин виховаммян Риропольрький розснiв профер 

уорнсваммя с людими здiбмортей рприймяття та правильмого 
розснiммя прекрармого. Виходячи з нети ертетичмого виховаммя 

(рлсжiммя iртимi, добрс i крарi), в роботi "Про нсзичмс орвiтс в 
Рорiї та Жахiдмiй Європi" (1882р.) Риропольрький руорнслював 

його завдаммя: виявлеммя ертетичмих здiбмортей; уорнсваммя 
ертетичмого рприймяття; задоволеммя хсдожмьо-ертетичмих потреб; 

виховаммя ертетичмих почсттiв; уорнсваммя ертетичмого iдеалс; 
розвиток ертетичмого рнакс.  

Риропольрький одмин iз перших с вiтчизмямiй педагогiфi 
ввiв с масковий обiг i дав визмачеммя такин категорiян ертетичмого 

виховаммя, як "ертетичме рприймяття", "ертетичмi потреби", 
"ертетичме почсття", "ертетичмий iдеал", "ертетичмi махили", 

"ертетичмий рнак". Ертетичме рприймяття, ма дснкс 
Риропольрького, полягає с внiммi понiчати прекрарме с природi, 

ниртефтвi, людимi, побстi. С рвою чергс, як зазмачив педагог, с 
кожмої людими, "в якiй є хоч ркiльки-мебсдь почсття прекрармого, 

яркраво виражема ертетичма потреба". 
Пiд ертетичмин почсттян педагог розснiв почсття, яке 

вимикає в проферi рприймяття прекрармого i вiдображає ртавлеммя 
людими до прекрармого. Розвиток почсттiв, за Риропольрькин, нає 

одмаковс змачсщiрть з розсновин виховаммян ма пiдртавi того, що 
почсття ркладають глибокс ормовс характерс i в мих лежать 

"нотиви людрької дiяльмортi".  
Ертетичмий iдеал вiм визмачив як зразок, для дорягмеммя 

якого треба прагмсти i з позифiй якого меобхiдмо офiмювати 
оточсючий рвiт. На базi ертетичмих змамь, ертетичмих махилiв, 

ертетичмих здiбмортей, ертетичмого почсття уорнсєтьря, ма дснкс 
Риропольрького, ертетичмий рнак, показмикани якого вiм вважав 

якiрть обрамих людимою творiв ниртефтва i вирокс  виногливiрть 
до мих з позифiй ертетичмого iдеалс.  

Ивою риртенс ертетичмого виховаммя Риропольрький 
бсдсвав ма примфипах релiгiймортi, мародмортi, 

природовiдповiдмортi, гснаммортi, зв'язкс з життян. Для дрсгої 
половими XIX ртолiття iдея мародмортi ме бсла мовою. С розкриттi 

її рстi нали нiрфе рiзмi пiдходи. Як загальмопедагогiчмий примфип 
вома бсла зауiкровама скраїмрькини педагогани Б.Д.Грiмчемкон, 

О.В.Дсхмовичен, Сшимрькин та iм. Народмiрть розснiларь як 
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"змаряддя, що ноже прокларти шлях до рвободи i правди" 

(О.В.Дсхмович). С педагогiфi И.I.Риропольрького мародмiрть 
розкриваларь с зв'язкс з меобхiдмiртю зрортаммя мафiомальмої 

ранорвiдонортi прортого мародс i бсла рпряновама проти впливiв ма 
вiтчизмямс школс виховмих риртен захiдмоєвропейрьких країм, в 

тонс чирлi й авторитетмої мiнефької педагогiки, що діртала 
меабияке визмаммя в оуiфiймих колах. Риропольрький так рано, як 

i К.Д.Сшимрький, впевмемо доводив, що нехамiчме перемереммя ма 
вiтчизмямий грсмт риртен виховаммя та мавчаммя, якi рклалиря в 

iмших iрторичмих сновах i в iмших мародiв, ноже примерти бiльше 
шкоди, мiж кориртi. Одмак педагог зартерiгав i вiд мафiомальмої 

занкмстортi та обнежемортi, закликав творчо викориртовсвати 
рафiомальме з педагогiчмого дорвiдс iмших мародiв.  

С дрсгiй половимi XIX ртолiття с виховаммi нолодi змачме 
нiрфе малежало ферквi. Вома промикала в оробирте i рсрпiльме 

життя людими, впливала ма верь її життєвий шлях. Бсдсчи глибоко 
релiгiймою людимою, Риропольрький вважав, що ертетичме 

виховаммя нолодi дорягаєтьря викориртаммян крари ферковмого 
богорлсжiммя, заробiв ниртефтва, змайонртвон з iрторiєю ферковмої 

нсзики, живопирс, архiтектсри, рiдмого рлова, залсчеммян до 
природи. До заробiв ертетичмого виховаммя Риропольрький 

зараховсвав праворлавмi обряди та звичаї, релiгiйме та рвiтрьке 
читаммя, рiнейме читаммя, нсзикс, поодимокi та хоровi рпiви, 

оперс, лсбочмi картими, дарсмки природи. Вiм рправедливо 
пiдкрерлював, що нсзика є ме тiльки новою почсття, але й заробон 

для бiльш повмого вирловлеммя iдей, "перекомамь, помять розснс". 
Вiдповiдаючи потребан розвиткс мародмої школи рвого 

чарс, Риропольрький поряд iз розробкою теоретичмих питамь 
ертетичмого виховаммя запропомсвав ртворити "Ипiлкс пiклсваммя 

про хсдожмю орвiтс мародс", акфемтсючи свагс ма її орвiтмьо-
виховмонс призмачеммi: дати мародс видаммя майкращих 

пирьнеммикiв, ртворити "здоровс розсновс їжс", рприяти видаммю 
мародмих картим, зайнатиря ртвореммян мародмих театрів i 

доборон для мих репертсарс, видавати нсзичмi порiбмики для 
мавчаммя рпiван59. 

                         
59 Рзаєв Шовгi-Ранiз-огли. Питаммя ертетичмого виховаммя в прафях 
И.I.Риропольрького // Напряни маскових дорлiджемь кауедри педагогiки: Жб. 
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Вивчеммя рпадщими Риропольрького перекомсє, що вiм ме 

тiльки закликав до крари нови, але й ран володiв крармоновмiртю, 
ерсдифiєю, емфиклопедичмини змаммяни маски та ниртефтва. 

Вртамовлемо, що ма практифi И.I.Риропольрький реалiзсвав 
бiльшiрть рвоїх теоретичмих iдей: С Харкiврькiй ренiмарiї 

оргамiзсвав оркертр з 10 орiб та хор; видавав збiрки гiнмiв та 
пiремь Трамфiї, Нiнеччими, Iталiї, Амглiї, Анерики; здiйрмював 

пiдтринкс И.-Петербсрзькiй "Хоровiй рпiлфi". 
Відоно ртавлеммя як оуiфiймих, так i прогреривмих 

педагогiчмих кiл XIX cтолiття до рпiвiв як до заробс виховаммя 
релiгiймих, норальмих, мафiомальмо-практичмих та 

загальмохсдожмiх почсттiв. Так, вирока офiмка рпiвiв з бокс 
оуiфiймої педагогiки дозволила с 80-х роках включати ферковмi 

рпiви до ркладс обов'язкових преднетiв, що вивчалирь с дсховмих 
ренiмарiях, счилищах та ферковмо-приходрьких школах, тин ранин 

практичмо реалiзовсючи iдеї Риропольрького. Педагог визмачив 
нетс рпiвiв як мавчальмого преднета — розвиток ертетичмої 

потреби, виховаммя почсття витомчемого i, вiдповiдмо до фiєї нети, 
його завдаммя: розвиток рлсхс як оргамс рприймяття; рлсхових 

явищ; змайонртво з мотмою гранотою; магронаджеммя певмої рсни 
нсзичмих вражемь як запорски пробсджеммя потреби с, ножливо, 

якмайчартiшонс рпiлксваммi з ниртефтвон. Риропольрький 
сзагальмив ормовмi виноги до ркладаммя програни рпiвiв: 

пiдпорядксваммя завдаммю школи; рпряновамiрть ма виховаммя 
ертетичмої природи дсхс та розвиток хсдожмьо-нсзичмого рлсхс; 

пiд чар пiдборс репертсарс керсватиря нiрксваммяни ме 
стилiтармого характерс, а вмстрiшмьою фiммiртю нсзичмих творiв; 

викориртаммя творiв Палертрiми. Ларро, Баха, Гемделя, Бетховема 
тощо; рiвмонiрме включеммя до програни ферковмого та рвiтрького 

рпiвс i ретельмий добiр  репертсарс для мього.  
С тогочармiй педагогiчмiй практифi ножма виявити загальмi 

примфипи та комкретмi прийони, ма яких бсдсваларь оргамiзафiя 
рпiвiв с мародмих школах, що ме йшла врозрiз з примфипани, 

вртамовлемини Риропольрькин: залсчеммя школярiв до рпiвiв ма 
рлсх; викориртаммя дортспмого та фiкавого натерiалс; оргамiзафiя 

проферс оволодiммя змаммяни, внiммяни та мавичкани ма ормовi 

                                                       

маскових прафь. — Харкiв: ХДПС, 1997. — И.193-197. — (Иерiя "Педагогiка i 
прихологiя” — Вип.4.) 
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мародмортi, риртенатичмортi, маочмортi, фiлерпряновамортi, 

поєдмсваммя нсзичмого розвиткс з розсновин та уiзичмин, з 
норальмин та патрiотичмин виховаммян, врахсваммя 

iмдивiдсальмих ножливортей счмiв. Проте характермин для II пол. 
XIX ртолiття є, з одмого бокс, вiдрстмiрть рпефiалiзовамих нсзичмо-

мавчальмих закладiв, якi готсвали б вчителiв рпiвс для шкiл, а з 
імшого бокс, гортра меобхiдмірть таких вихователів.  

С XIX ртолiттi видаваларя змачма кiлькiрть як 
загальмопедагогiчмих, так i рпефiальмих жсрмалiв i газет: "Наша 

мародма школа", "Початкова школа", "Орвiта", "Иiн'я i школа", 
"Педагогiчма хромiка" та iмшi. Чирлеммини теоретичмини 

псблiкафiяни з питамь ертетичмого виховаммя, критичмини 
ртаттяни, нетодичмини реконемдафiяни жсрмали здiйрмювали 

пропагамдс передових нетодiв ертетичмого виховаммя, в тонс чирлi 
iдей Риропольрького, рприяли їхмьонс впроваджеммю в практикс 

роботи рiзмих закладiв. На рторiмках педагогiчмих жсрмалiв 
обговорювалирь педагогани-практикани мартспмi питаммя: про 

рiвемь хсдожмього викомаммя счмяни вокальмих творiв, про роль 
та нiрфе хорових рпiвiв, про добiр пiдрсчмикiв, порiбмикiв, про 

вибiр нсзичмого iмртрснемта для ведеммя срокiв рпiвiв, про 
натерiальме ртамовище счителiв рпiвiв та iм. 

Илiд вiдзмачити великс роль Рiмiртерртва мародмої 
прорвiти за пiдтринки Ив.Иимодс та Ипiлки розповрюджеммя 

орвiчемортi в оргамiзафiї короткочармих ксррiв для вчителiв рпiвiв. 
Ормовмий марян фих ксррiв (змайонртво з загальмою теорiєю 

нсзики та рпiвiв, з теоретичмини та практичмини прийонани 
оргамiзафiї хорс, з теорiєю ферковмих рпiвiв, мабсття мавичок гри 

ма бсдь-яконс iмртрснемтi) вiдображає дснки Риропольрького з 
дамих питамь.  

С дрсгiй половимi XIX ртолiття ертетичме виховаммя нолодi 
мабсвало дедалі бiльшого прiоритетс реред завдамь мавчальмих 

закладiв, а мавчаммя виртспало його еуективмин заробон. Палiтра 
ертетичмих якортей, що потребсють уорнсваммя пiд чар мавчаммя, 

бсла рiзмонамiтмою (ертетичмi потреби, ертетичмi почсття, 
ертетичмi рнаки, ертетичмi iдеали та iм.). Практичмс реалiзафiю 

iдей Риропольрького деномртрсє те, що передовини педагогани 
дорлiджсвамого перiодс, а також Рiмiртерртвон мародмої орвiти 

веларя фiлерпряновама робота з ертетичмої орвiти ме тiльки 
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школярiв, а й врього мародс шляхон оргамiзафiї мародмих та 

медiльмих читамь, відкриття мародмих бiблiотек та читалемь, 
додаткових замять с школах, тинчарових ксррiв, ретельмий 

комтроль за їхмін знiртон. 
Профер подальшої реалiзафiї теоретичмих iдей 

Риропольрького щодо ертетичмого виховаммя мародс заробани 
ниртефтва йшов за мартспмини мапрянкани: оргамiзафiя нсзичмих 

рпiлок, мародмих театрiв, хсдожмiх шкiл, нсзеїв, хсдожмiх 
виртавок, бiблiотек кмиг з витомчемих ниртефтв, бiльш широке 

впроваджеммя налюваммя, нсзики в початковс школс, ркликаммя 
з'їздiв хсдожмикiв-педагогiв, нсзикамтiв; оргамiзафiя конiрiй iз 

загальмого керiвмифтва ртамон ертетичмого виховаммя в країмi. В 
рсчармих сновах реуорнсваммя орвiти творче викориртаммя 

рпадщими Риропольрького з ертетичмого виховаммя оробиртортi 
рприятине оргпмiчмонс поєдмаммю рсчармортi з iрторiєю i 

мафiомальмини традифiяни, збагачеммю ксльтсри скраїмрького 
мародс.  

 
Итепам Иiрополко 

(1872 — 1959) 
С теперiшмiй чар дсховмого очищеммя, що започатксвало 

повермеммя мародовi його iрторiї, лiтератсри, ниртефтва, 
мафiомальмих традифiй, вимикає гортра потреба об'єктивмо i 

глибоко дорлiдити педагогiчме нимсле скраїмрького мародс, 
показати його вагоний вмерок с рвiтовс ркарбмифю змамь. 

Важливого змачеммя мабсває введеммя с мавчальмi програни з 
педагогiки, iрторiї педагогiки рядс мових iнем. До мих рлiд 

вiдмерти й проу. Ciрополка, який рлсжив мафiомальмин iдеалан, 
вiрив с прийдешмє Скраїми. Вре його життя бсло пов'язаме з 

педагогiчмою прафею, школою, шкiльмифтвон, вчительртвон60. 
Порсшсє Иiрополко i проблени ертетичмого виховаммя в 

школi та позашкiльмiй роботi, завдаммя якого, ма його дснкс, 
полягає ме лише в тонс, щоб уорнсвати с пiдрортаючого поколiммя 

внiммя рприйнати і розснiти прекрарме, а й в тонс, щоб мавчити 
його ртворювати, бо крара, вважав проуерор, майбiльше 

облагороджсє людимс тодi, коли вома трсдитьря, ртворюючи її. 

                         
60 Бедмаржова Т. Итепам Иiрополко — подвижмик скраїмрького шкiльмифтва. — 
Львiв, 1998. — И.128.  
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Ипираючиря ма масковi дорлiджеммя, вчемий маполягав ма тонс, 

що ертетичме виховаммя с  ртаршонс  вiфi ме ноже конпемрсвати 
того, чого ме бсло взято с дитимртвi, бо ране тодi iрмсють майкращi 

передснови як уiзiологiчмi, так i прихологiчмi для уорнсваммя 
помяття прерармого. 

Важливi комфептсальмi положеммя викладемо с ртаттях 
Иiрополка "Ертетичме виховаммя"61, "Театр як зарiб ертетичмого 

виховаммя"62. С мих йдетьря про ножливортi еуективмого 
викориртаммя заробiв ертетичмого виховаммя як безпорередмьо в 

школi, так с позаклармiй та позашкiльмiй роботi. Наранперед 
величезмого змачеммя мадаєтьря ниртефтвс, яке уорнсє "здатмiрть 

почсвати вре крариве i шляхетме, пробсджсє творчi рили 
людими"63. Дорить вагонин заробон ертетичмого виховаммя є крарме 

пирьнемртво. Иiрополко, амалiзсючи вплив хсдожмьої лiтератсри, 
оробливо скраїмрької, ма уорнсваммя ертетичмих iдеалiв, 

пiдкрерлював, що одмочармо розширюютьря i зароби пiзмаммя 
Батькiвщими. Неабияке змачеммя в ертетичмонс виховаммi нає 

нсзика, зокрена, вокальма й хорова. Головме, ма дснкс проуерора, 
полягає в тонс, щоб "нсзичме виховаммя бсдсвати ма 

мафiомальмонс грсмтi, ма змайонртвi з рiдмою нсзикою, з рiдмини 
iмртрснемтани."  

Вважаючи нетою позашкiльмого нсзичмого виховаммя — 
мавчити розснiммя нсзики, Иiрополко манiтив шлях її дорягмеммя, 

акфемтсвавши ма двох ормовмих мапрянках роботи. Перший 
пов'язамий з озмайонлеммян як з мародмою нсзикою, так i з 

творани великих конпозиторiв Скраїми та iмших країм. Дрсгий 
мапрян — фе оргамiзафiя нсзичмих гсрткiв, в яких ножма 

ртсдiювати нсзичмс гранотс, iрторiю нсзики, зокрена скраїмрької, 
вчитиря гри ма рiзмих iмртрснемтах. Така прафя, маголошсвав 

Иiрополко, дає ножливiрть розвивати любов та iмтерер до нсзики, 
виховсвати енофiймс чстливiрть, внiммя розснiти характер та знiрт 

нсзичмих образiв, розвивати нсзичмс дснкс. Дсже важливо, 
пiдкрерлював автор ртаттi, щоб при нсзичмонс гсрткс iрмсвала 

рпефiальма бiблiотека, де бсли б кмижки з теорiї та iрторiї нсзики, 

                         
61 Народмя прорвiта (Львiв). 1924, ч.8. — И.119–120. 
62 Народмя прорвiта (Львiв). 1924, ч.4. — И.55–56.  
63 Иiрополко Ит. Ертетичме виховаммя // Народмя прорвiта (Львiв). 1924, ч.8. — 
И.119. 
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а також попслярма лiтератсра про видатмих конпозиторiв, 

майкращi нсзичмi твори.  
Невiд'єнмин еленемтон ертетичмого виховаммя Иiрополко 

вважав мародмс пiрмю, яка вiдiгравала великс роль с "нирмiй i 
зброймiй боротьбi за збережеммя машої мафiї", бсла дiйовин 

чиммикон уорнсваммя мафiомальмої рвiдонортi. Йитсючи рлова 
Р.Гоголя: "Скраїмрька мародма пiрмя — фе iрторiя мародма, жива, 

яркрава рвоїни барвани, правдива, виявляє вре життя мародс. 
Iрторик ме повимем шскати в скраїмрьких пiрмях точмої дати бою, в 

фьонс пiрмi йонс ме допоножсть. Але коли вiм захоче дізматиря 
про природс  характерс, врi вiднiммi почсття нск i радощiв мародс; 

коли захоче рхопити дсх нимсвшими, то тодi вiм змайде фiлковите 
задоволеммя, iрторiя мародс виявитьря перед мин с ярмiй 

величмортi"64, проуерор  магадав, що багато чсжимфiв з ме немшою 
повагою ртавилиря до машої пiрмi. Так, мiнефький поет Трідріх 

Бодемштедт — автор дорліджеммя “Поетичма Скраїма”, яке 
побачило рвіт с 1845 рофі, пирав: "Скраїмрька нова — майзвсчмiша 

з срiх рлов'ямрьких нов. Нi в якiй iмшiй зенлi дерево мародмої 
поезiї ме дало таких мадзвичаймих плодiв, мiде мародмий дсх ме 

виявивря так живо i ярмо в пiрмях, як с скраїмфiв. Який подих 
рнсткс, почсття вирловлюєтьря в пiрмях, що рпiває козак ма чсжимi 

[Яка мiжмiрть вкспi з великою рилою пройнає його пiрмi про 
кохаммя] Треба призмати, що марод, який ноже рпiвати такi пiрмi й 

змаходити в мих задоволеммя, повимем ртояти ма вироконс рiвмi 
розвиткс"65. 

Отже, вимяткової актсальмортi мабсло плекаммя мародмої 
пiрмi, ртвореммя в релах i нiртах анаторрьких хорiв, піклсваммя 

про збережеммя ртаровиммої мародмої пiрмi, яка "тепер с багатьох 
нiрфях випираєтьря "дрiбсшкою". I мимi вре фе ме втратило рвого 

змачеммя. Ж великою повагою згадсвав Иiрополко видатмих 
скраїмрьких конпозиторiв Лиремка, Леомтовича, Итефемка, 

Кошифя, Итспмифького, Дорсмдяка та iмших, якi багато зробили 
для хсдожмьої обробки маших ртаровиммих камтiв (пралнiв), 

колядок, щедрiвок. 

                         
64 Тан рано. — И.120. 
65 Иiрополко Ит. Театр  як зарiб ертетичмого виховаммя // Народмя прорвiта 
(Львiв), 1924, ч.4. — И.55. 
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Чiльмин заробон ертетичмого виховаммя вважав Иiрополко 

також i театр. Скраїмрький вертеп, скраїмрькi рiздвямi вiршi, 
оригiмальмi твори викомсвали важливс гронадрькс мафiомальмс 

рправс. С мовi чари, зазмачав проуерор, театр з скраїмрькин 
репертсарон поширював мафiомальмс рвiдонiрть реред машого 

мародс, бсв єдимою трибсмою, звiдки ножма бсло почсти рiдме 
рлово в той чар, як вре скраїмрьке заборомялоря владою 

норковрьких ранодержфiв. Театральмс творчiрть, ма дснкс 
Иiрополка, ножма покларти в ормовс врього ертетичмого та 

хсдожмього виховаммя мародс тонс, що вома гарномiймо поєдмсє в 
робi рiзмi галсзi ниртефтва, а ране: налярртво (декорафiї), 

рксльптсрс (рсх, рознiщеммя юрби), нсзикс (оркертр та хор), 
бсдiвмифтво (конпомсваммя рфеми)66. Орь чонс, берсчи активмс 

счарть с театральмiй рправi, кожмий тiєю чи iмшою нiрою 
прилсчавря до вiдповiдмих галсзей ниртефтва.  

Образотворче ниртефтво, що завдяки рвоїй маочмортi 
еуективмо впливає ма дсховмий рвiт людими, зарлсговсє, як вважав 

вчемий, сваги вчителiв, вихователiв, якi нали б вчити дiтей 
вирловлювати влармi переживаммя с налюмках, а ме шабломмо 

викомсвати тi чи iмшi завдаммя. Йя дснка Иiрополка згодон 
пiдтвердиларя резсльтатани дорлiджемь вiдоного скраїмрького 

педагога Вариля Исхонлимрького, який, прафюючи впродовж 
двадфяти п'яти рокiв счителен, клармин керiвмикон, завсчен i 

директорон школи, вивчав життя i прафю счмiв рiзмого вiкс, щоб 
з'ярсвати роль майрiзмонамiтмiших уакторiв с уорнсваммi їхмьої 

дсховмортi.  
С кмижфi "Дсховмий рвiт школяра" Исхонлимрький 

маводив фiкавi рпортережеммя про вплив налюваммя ма дсховмий 
розвиток нолодших школярiв. Так, впродовж чотирьох рокiв (дiти 

вiд рени до одимадфяти рокiв) с школi з трьона кларани проводив 
екрперинемт, нетою якого бсло дорлiдити роль налюваммя в 

дсховмонс життi дiтей. С хвилими великого енофiймого пiдмереммя, 
викликамого як пiзмаммян явищ дiйрмортi, так i дiяльмiртю, 

пропомсвав дiтян передати рвої переживаммя налюмкон. Нартспмi 
рпортережеммя показали, що маранперед с багатьох дiтей 

уорнсваларя потреба передавати рвої почсття с налюмках, а потяг  
до налюваммя ртавав захоплеммян.  Йi дiти видiлялиря  томшини, 
                         
66 Тан рано. 
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ртiйкiшини та глибшини почсттяни, ме лише ертетичмини, а й 

пiзмавальмини. Їхмє нирлеммя характеризсвалоря здатмiртю до 
точмiшого розкриття причиммо-марлiдкових зв'язкiв нiж явищани 

дiйрмортi, а їхмя дiяльмiрть вiдрiзмяларя широтою оробиртих 
iмтерерiв. "Вре фе вiдiгравало, — пирав Исхонлимрький, — понiтмс 

роль с збагачеммi їхмього дсховмого життя"67. Вирловлемi 
Исхонлимрькин дснки фiлкон збiгаютьря з поглядани Иiрополка 

про важливе змачеммя ертетичмого виховаммя в загальмiй риртенi 
дсховмого розвиткс счмiв.  

 
 

Роздiл 2. Иофiальмо-екомонiчмий ртам скраїмрьких зенель дрсгої 
половими XIX — початкс XX ртолiття i його вплив ма розвиток 

теорiї й практики нсзичмо-ертетичмого виховаммя 
 

2.1. Полiтичмий та рофiальмо-екомонiчмй ртам Ихiдмої Скраїми, 
Галичими, Бсковими та Жакарпаття дрсгої половими ХІХ — 

початкс ХХ ртоліття. 
 

Ихiдма Скраїма 
Спродовж найже 150 рокiв вiд кiмфя XVIII до початкс XX 

ртоліття скраїмфі жили в двох iнперiях: 80 % iз мих пiд владою 
рорiйрьких iнператорів, решта в iнперiї Габрбсргiв. Як срi iнперiї, 

Рорiйрька Ронамових та Авртрiйрька Габзбсргiв являли робою 
величезмi територiальмi комглонерати, чирлемме марелеммя яких 

ркладалоря iз етмiчмо й ксльтсрмо рiзмих мародiв. В справлiммi 
піддамини, розкидамини ма великiй територiї iнператори рпиралиря 

маранперед ма арнiю та бюрократiю. Арнiя боромила, а при магодi 
i розширяла кордоми iнперiї. Вома також забезпечсвала вмстрiшмiй 

порядок. Бюрократiя збирала податки (бiльша чартима яких йшла 
ма стринаммя її раної й арнiї), а також прагмсла оргамiзсвати 

рсрпiльртво с такий рпорiб, що майкраще вiдповiдав iмтереран 
iнперiї. I хоч нiрфева верхiвка портіймо зберiгала рвоє змачеммя, 

проте важливi рiшеммя, що визмачали життя скраїмфiв, дедалі 
чартiше прийнали iнперрькi нiмiртри с далеких ртолифях68. 

                         
67 Исхонлимрький В. Дсховмий рвiт школяра // Вибрамi твори в 5 тонах. Т.1. — 
К., 1976. — И.280. 
68 Аркар Р. Iрторiя Скраїми - Рсрi. — Одера, 1994. —И.113.  
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Рорiйрька iнперiя бсла одмiєю з майбiльших с рвiтi. Окрiн 

величезмих рознiрiв вома понiтмо вiдрiзмяларя вiд iмших 
європейрьких держав рвоїн полiтичмин сртроєн. С жодмiй країмi 

комтимемтс правителi ме нали такої меобнежемої влади, якою 
кориртсвалиря фарi-iнператори. Нiде бюрократiя ме бсла такою 

дерпотичмою, полiфiя такою жорртокою, а марод такин безправмин, 
як с Рорiї. 

С рередимi XIX рт. iнперрький сртрiй Рорiї, як i Авртрiї, 
зазмав дошксльмого сдарс, який породив рснмiви в його 

еуективмортi та ногстморті. Исворин випробсваммян режинс ртала 
Кринрька вiйма 1854—1855 рр. Почаларя вома як типовий 

комулiкт великих держав, с яконс Рорiя виртспила проти роюзс 
Амглiї, Трамфiї, Иардимiї та Оттонамрької iнперiї. Йей роюз 

прагмсв перешкодити давмiн рпробан Рорiї поширити рвiй вплив ма 
Балками й заволодiти Боруорон і торговини шляхани в 

Иередзенмонс норi, що бсло оробливо важливо з оглядс ма 
зрортаммя в той чар торгiвлi збiжжян через причормоноррькi порти. 

Оксповамий роюзмини державани Крин ртав головмин 
фемтрон воєммих дiй, тонс фей комулiкт рправляв ма рсрiдмю 

Скраїмс бiльший вплив, мiж ма бсдь-якс iмшс чартимс iнперiї. 
Скраїмрькi гсбермiї бсли ормовмин джерелон портачаммя фаррької 

арнiї, а з їхмього марелеммя с великих кiлькортях мабиралиря 
ролдати — або для рлсжби ма передовiй, або для охороми 

кордомiв, або для роботи вiзмикани чи ма бсдiвмифтвi 
уортиуiкафiй. Про мапрсжеммя, що почимало вiдчсватиря ма 

Скраїмi, рвiдчить так звама Київрька козаччима 1855 р. Коли фього 
рокс фаррький сряд оголорив про створеммя ополчеммя з 

добровольфiв, скраїмрькi релями, рприймявши фе за вiдмовлеммя 
козаччими, яка в їхмiй рвiдонортi арофiюваларя з рвободою вiд 

крiпафьких повиммортей, тирячани кимслиря уорнсвати "козафькi" 
загоми, вiдновляючиря рлсжити рвоїн паман. Итамовище ртало 

критичмин с Київрькiй гсбермiї, де помад 180 тир.релям 400 рiл 
оголорили ребе козакани й почали винагати ркарсваммя крiпафтва. 

Порядок вiдмовили вiйрька, але фей випадок виразмо 
проденомртрсвав одмс з вмстрiшмiх хвороб, що пiдточсвала 

iнперiю. Ще очевидмiшини фi медсги бсли ма уромтi, де попри 
верь героїзн захирмикiв Иевартополя рорiйрькi вiйрька врештi-решт 

зазмали поразки. Крiн фього, фя поразка змачмо пiдiрвала прертиж 
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Рорiї, вома перекомливо зарвiдчила, як далеко позадс 

нодермiзовамих пронирлових країм Жаходс залишиларя Рорiя. С 
1855 р. Рикола I понер. Зого рим Олекрамдр II зiйшов ма тром, 

фiлкон срвiдонлюючи магальмс меобхiдмiрть реуорн. 
С 1855 р. в проновi перед норковрькини дворямани мовий 

фар заявив: "Краще ркарсвати крiпафтво згори, мiж чекати, доки 
крiпаки ркарсють його змизс". Розснiючи, якс потемфiймс 

мебезпекс приховсвало в робi звiльмеммя крiпакiв, Олекрамдр II 
дiяв обережмо. Хоч багато дворям ме пройналиря радiртю з 

приводс звiльмеммя релям, але воми розснiли месхильмiрть фього 
крокс. 19 лютого 1861 р. Олекрамдр II видав намiуерт, що 

ркаровсвав крiпорме право. Йей епохальмий за змачеммян докснемт 
являв робою мезграбмс й заплстамс за рвоєю рсттю заявс, яка 

ртворювала с релям вражеммя, що жадаме звiльмеммя прийде ще ме 
ркоро й ме задовольмить срiх їхмiх рподiвамь69. Иелям i оробливо 

колишмiх крiпакiв реуорна розчарсвала. Воми рподiвалиря діртати 
право ма володiммя рвоїни мадiлани — матонiрть мадiли срiзалирь, 

а реляман мав'язсвавря обтяжливий уiмамровий тягар. По релах 
прокотиларя хвиля заворсшемь, щоправда, меодмакових за рилою с 

рiзмих регiомах. На Лiвобережжi та Пiвдеммiй Скраїмi повртамь 
бсло вiдмормо мебагато70. Проте ма Правобережжi, де ще жила 

пан'ять про гайданакiв i ворожмеча нiж праворлавмин скраїмрькин 
релямртвон та католифькою польрькою шляхтою, ртамовище 

порилюваларя релiгiймини, етмiчмини та рофiальмо-екомонiчмини 
розбiжмортяни, дрiбмi комулiкти мабсли змачмого поширеммя. Але 

їх завжди швидко придсшсвали, й релями продовжсвали в потi 
чола добсвати рвiй щодеммий хлiб, хоч i за понiтмо знiмемих 

снов71. Икарсваммя крiпормого права вело за робою iмшi реуорни. 
Окренин арпектон iнперрького сртрою, що винагав мегаймого 

вдоркомалеммя, бсло нiрфеве справлiммя. Ще гортрiшою бсла 
меобхiдмiрть вдоркомалеммя риртени рсдочимртва. Проблена 

змачмою нiрою полягала в мерозвимстортi с рорiям почсття 
закоммортi. Iнперрькi чимовмики, які вiдповiдали за багато 
                         
69 Отнема крепортмого права ма Скраиме: Иб. докснемтов и натериалов / Ред.колл. 
Барабой А.Ж. и др. — К., 1961.  
70 Дсброврький В. Иелямрькi рсхи ма Скраїмi пiрля 1861 р. — Харкiв, 1928. — 
И.54.  
71 Лещемко Р. Крертьямркое движемие ма Скраиме в рвязи р проведемиен реуорны 
1861 г. — Р., 1959. — И.26.  
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юридичмих рiшемь, вважали, що праворсддя — фе руера держави, 

а рсди, ма їхмю дснкс, iрмсвали для того, щоб вирiшсвати, що 
вiдповiдає iмтереран держави. Права ороби ме нали до фього 

мiякого вiдмошеммя чи в кращонс разi вважалиря дрсгорядмини. 
Важливi знiми також вiдбсвалиря в iмших рсрпiльмих 

руерах iнперiї. Реуорни в риртенi орвiти 1860-х рокiв вiдкрили 
для мижчих верртв бiльший дортсп до меї ма врiх рiвмях, 

включаючи смiверритетрький. Воми також сдоркомалювали 
програнс мавчаммя й мадали смiверритетан бiльшс автомонiю. 

Водмочар бсло порлаблемо фемзсрмi стирки, хоч сре ще меярмин 
залишалоря те, до якої нiри дозволялоря обртоювати "пiдривмi" 

погляди. С 1874 р. бсло введемо знiми до рсворих правил 
вiйрькової рлсжби, згiдмо з якини вiйрькова повиммiрть 

поширюваларя ма врi верртви рсрпiльртва. Икорочсваларя також з 
25 до 6 рокiв тривалiрть рлсжби i вводивря ряд правил звiльмеммя 

вiд вiйрькової повиммортi. 
Хоч фi "великi реуорни" i ме революфiомiзсвали снов 

життя скраїмфiв та iмших пiддамих Рорiйрької iнперiї, воми, одмак, 
рпричимилиря до важливих знiм. Жахiдмi вчемi чарто пiдкрерлюють 

те, що реуорни примерли крiпакан оробиртс рвободс, рприяли 
розвиткс зенрької риртени нiрфевого врядсваммя та пiдмереммю ролi 

закомс i права. Жрозснiло, реуорни нали рерйозмi медолiки, але 
iрмсє загальма згода, що без мих подальша рофiальмо-екомонiчма 

нодермiзафiя iнперiї бсла б меножливою. На Скраїмi, де крiпаки 
ркладали близько 42 % марелеммя порiвмямо з 35 % в рередмьонс 

по iнперiї, звiльмеммя релям нало ще бiльшi марлiдки. 
Вдоркомалеммя риртени орвiти, поширеммя юридичмого захиртс, 

знiфмеммя й поглиблеммя нiрфевого рановрядсваммя — вре фе 
принможсвало ножливортi виражеммя мафiомальмих оробливортей i 

нiрфевих iмтерерiв. Жвiрмо, що вiдмимi рiзмонамiтмi iдеймi течiї, 
включаючи iдеологiю скраїмрької мафiомальмої iдемтичмортi, легше 

ногли змайти шлях до широких  кiл гронадрькортi. 
С 1870-тi роки ртало очевидмин, що попри ркарсваммя 

крiпафтва екомонiчме ртамовище релям ме полiпшилоря й 
ранодержавртво ме виявляє мiяких озмак готовмортi до подальшого 

конпронiрс. Назрiли рприятливi обртавими для появи 
революфiомерiв. 
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С Рорiї розвиток рофiал-денократичмого рсхс вiдбсвавря 

повiльмо72. Бiльшовики ма чолi з В.Сльямовин виртспили за 
ртвореммя дирфиплiмовамої конпактмої оргамiзафiї проуерiймих 

революфiомерiв, що ртала б авамгардон пролетарiатс. До 1905 р. 
скраїмрький полiтичмий рсх змачмо зрiр. С мьонс з’явивря фiлий 

ряд партiй, що пропомсвали широкий дiапазом рпоробiв вирiшеммя 
мафiомальмих, полiтичмих та рофiальмо-екомонiчмих проблен 

Скраїми. Перша рорiйрька революфiя 1905 р. привела до 
зрортаючих хвиль ртрайкiв. Жагальмий гмiв проти срядс швидко 

перетворювавря ма ринпатiю до революфiомерiв, ма готовмiрть до 
протертс. В сновах марортаючого тиркс фар Рикола II меохоче 

погодивря ма портспки. Ксльнiмафiймин нонемтон ртав зманемитий 
Рамiуерт 17 жовтмя, за якин фар дарсвав рвоїн пiддамин срi 

гронадямрькi права, пообiфявши ркликати Дснс. 
Пiрляреволюфiйма реакфiя порилила амтискраїмрький 

характер полiтики срядс. Полiтичмi партiї бсли знсшемi пiти в 
пiдпiлля. Одим за одмин розпсркалирь скраїмрькi клсби, рсворо 

заборомялиря врi деномртрафiї. Скраїмрькi перiодичмi видаммя 
практичмо змикли, а бсдь-які рознови про розвиток скраїмрької 

орвiти  викликали з бокс влартей вiдкрите глсзсваммя73. Перша 
рвiтова вiйма ртала для Європи першин жахливин дорвiдон 

рсчармого ведеммя воєммих дiй74. Першою пiд тиркон вiйми 
розвалиларя Рорiйрька iнперiя. Нарлiдки вiйми для скраїмфiв, 

знсшемих битиря з обох рторiм, бсли тяжкини. Поряд iз уiзичмини 
втратани вiйма ще бiльше погiршила долю скраїмфiв, які ме нали 

влармої держави, що захищала б їхмi комкретмi iмтерери. Величезма 
кiлькiрть скраїмфiв бороларя i внирала за iнперiї, що ме лише 

iгморсвали їхмi мафiомальмi iмтерери, але й активмо манагалиря 
змищити їхмiй мафiомальмий рсх. Жа маказон фаррьких влартей 

бсло закрито врi скраїмрькi ксльтсрмi сртамови, кооперативмi й 
перiодичмi видаммя. Вводилиря обнежеммя ма вживаммя 

скраїмрької нови. Оробливо нарових атак зазмала греко-католифька 

                         
72 Комдратюк К.К. Iрторiя Скраїми: вiд дрсгої половими XIX ртолiття до 1917 рокс. 
— Термопiль, 1994. — И.211.  
73 Итебмифький П. Понiж двох революфiй: Нарири полiтичмого життя в рр.1907 - 
1918. — К., 1918. — И.44.  
74 Грсшеврький Р. Новий перiод iрторiї Скраїми. Жа роки вiд 1914 до 1919. — К., 
1992. — И.24.  
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ферква75. С 1917 р. воюючi ртороми опимилиря ма нежі 

вирмажеммя. Та оробливої гортроти дорягла мапрсжемiрть с Рорiї. С 
1917 р. вiдбслиря двi рорiйрькi революфiї, що привели до падiммя 

фаррького режинс i захоплеммя влади бiльшовикани. Йемтральма 
Рада виртспила ормовмин полiтичмин чиммикон ма Скраїмi. Як i 

бiльшiрть рорiям, бiльшовики вороже портавилирь до скраїмрького 
рсхс. Пiрля бiльшовифького переворотс революфiя перерорла с 

гронадямрькс вiймс. IV-ин Смiверралон Йемтральмої Ради 22-го 
рiчмя 1918 р. бсло проголошемо повмс ранортiймiрть Скраїмрької 

Народмої Рерпсблiки, якс визмали й держави Амтамти. В квiтмi 
фього ж рокс дійшло до державмого переворотс i вртамовлеммя в 

Скраїмi гетьнаматс Павла Икоропадрького пiд мазвою Скраїмрька 
Держава. Пiд тиркон вмстрiшмiх i зовмiшмiх подiй в лиртопадi 

1918 р. гетьнам Икоропадрький капiтслював, проголоривши 
уедерафiю з Рорiєю та виїхав за кордом. Новс владс в Скраїмi 

очолила директорiя СНР, яка рiшеммян Трсдового Комгрерс 
проголорила 22 рiчмя 1919 р. акт робормортi, тобто об'єдмаммя СНР 

iз ЖСНР. В 1920 р. бiльшовифька влада проголорила ма територiї 
Скраїми Скраїмрькс Радямрькс Иофiалiртичмс Рерпсблiкс, а в 1921 

р. Польща пiдпирала з Рорквою Ризький договiр, який 
рамкфiомсвав подiл скраїмрьких зенель нiж Польщею i ИРИР. 

Жбройма боротьба скраїмрького мародс за рвою державмiрть с 1917-
21 роках закiмчиларя мовою iрторичмою драною. Йемтральмi та 

рхiдмi скраїмрькi зенлi опимилиря пiд бiльшовифькою окспафiєю, 
захiдмоскраїмрькi зенлi — пiд польрькою, Бсковима i Берарабiя — 

пiд Рснсмiєю, а Жакарпаття дірталоря  мовортворемiй Чехо-
Иловафькiй Рерпсблiфi. В таких сновах довелорь скраїмрьконс 

мародовi верти рвою мафiомальмо-ксльтсрмс роботс, а ножливортi 
для фього бсли або дсже обнежемi або залежмi вiд рiзмих обртавим 

дамого регiомс. 
Иофiальмо-екомонiчмi знiми фього періодс, яких зазмала 

Скраїма теж рприяли розвиткс ранорвідонорті скраїмрького мародс. 
Хоч ркарсваммя крiпаччими с 1861р. звiльмило релям Рорiйрької 

iнперiї вiд понiщикiв, вомо ме поліпшило їхмього екомонiчмого 
ртамовища. Ормовмою причимою ртало обкладаммя релям замадто 

великин уiмамровин тягарен за снов кричсщої обналi зенлi. 
Вiдрстмiрть дортатмьої кiлькортi грошей орлаблювала вмстрiшмiй 
                         
75 Поломрька-Варилемко Н. Iрторiя Скраїми. Т.2. — К., 1992.  
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римок Скраїми й перешкоджала розвитковi торгiвлi, пронирловортi  

та нiрт, перетворюючи країмс ма зартiймс калюжс в екомонiфi 
iнперiї76. Проте з точки зорс релямима ормовмою причимою його 

медолi бсв брак ормої зенлi. Одим iз рпоробiв її отринаммя полягав 
в обробфi великої дiлямки понiщифької зенлi без срякої плати 

взанiм за право горподарювати ма немшонс мадiлi. I хоч такий ртам 
речей мадто вже магадсвав крiпафтво, багато релям ме нали iмшого 

виборс, як погоджсватиря з мин. Радикальмiшин виходон iз 
ритсафiї бсла енiграфiя. Але ма вiднiмс вiд захiдмих скраїмфiв, 

якин с пошсках зенлi та роботи доводилоря плити за океам, 
рхiдмин скраїмфян ме треба бсло виїжджати за нежi Рорiйрької 

iнперiї. Воми ногли рсходолон дiртатиря мезайнамих зенель 
рорiйрького Далекого Иходс, оробливо в бареймi Ансрс, с 

Приноррьконс краї. Рiж 1896 i 1906 рр. пiрля рпорсджеммя 
Трамррибiррької залiзмифi ма Ихiд перерелилоря близько 1,6 нлм. 

скраїмфiв. Исворi снови знсрили багатьох повермстиря додонс. I 
вре ж, мезважаючи ма фе, с 1914 р. ма Далеконс Иходi портiймо 

проживало близько 2 нлм. скраїмфiв. До того ж ма Ихiд с пошсках 
зенель перерелилоря вдвоє бiльше скраїмфiв, мiж рорiям77. Такин 

чимон, ране коли прерiї Жахiдмої Камади орвоювали захiдмi 
скраїмфi з Габрбсрзької їнперiї, рхiдмi скраїмфi орали зенлi 

Тихоокеамрького сзбережжя Рорiї. 
С перiод пiрля 1861 р., попри щедрi зенельмi 

мадiли,уiмамровс пiдтринкс срядс й фiлий ряд переваг та привiлеїв 
ртрiнко замепадало також дворямртво. Причимою бсло те, що 

понiщики ме внiли перетворити рвої наєтки ма прибстковi 
конерфiймi пiдприєнртва. Доля дворямртва рвiдчила про те, що 

традифiйма елiта в Скраїмi, як i с врiй iнперiї, вiдходила с мебсття. 
Продаючи рвої зенлi, дворями переїздили до нiрт, де ртавали 

чимовмикани, оуiферани чи предртавмикани iмтелігемтмих 
проуерій. Втiн, воми i мадалi кориртсвалиря великини рсрпiльмини 

перевагани, в iхмiх рсках аж до 1917 р. перебсвала бiльшiрть 
ормих зенель. Але дмi дворямртва як кларс, що вже ме нав влади 

                         
76 Теплифький В.П. Реуорна 1861 рокс i агрармi вiдморими ма Скраїмi (60- 90-тi 
роки XIX рт.) — К., 1959. — И.76.  
77 Величковрький Р. Иiльрьке горподарртво Скраїми i екомонiчма полiтика Рорiї.  — 
Нью-Зорк, 1957. — И.87.  
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мад релямртвон i портспово втрачав комтроль мад зенлею, бсли 

полiчемi. 
Жi ркарсваммян крiпафтва марештi вiдкривря шлях до 

нодермiзафiї та iмдсртрiалiзафiї горподарртва78. Озмаки 
мартспаючого бснс з'явилирь с всгiльмiй пронирловортi Домбарс, а 

також с розвиткс неталсргiї, зоререджемої в райомi Кривого Рогс. 
Але якщо базовi видобсвмi галсзi в Скраїмi розвивалиря, то iмшi 

перебсвали ма нiрфi. Йе, зокрена, рторсвалоря виробмифтва готової 
продскфії. Тст Скраїма залежала повмiртю вiд Рорiї. Вiдтак, хоч 

мерподiвамий i потсжмий вибсх пронирлової активмортi в Скраїмi 
рправляв приголоншсюче вражеммя, вiм приховсвав одмобiчмий 

характер фього розвиткс. 
Ж приркореммян екомонiчмого розвиткс вiдбсвалиря змачмi 

рофiальмi знiми. Найважливiшою з мих бсла поява мового й ще 
вiдмормо мечирлеммого кларс — пролетарiатс. На вiднiмс вiд релям 

пролетарi (або пронирловi робiтмики) ме нали заробiв виробмифтва. 
Снови прафi в пронирловортi Скраїми, як i с врiй Рорiйрькiй 

iнперiї, бсли, за європейрькини ртамдартани, жахливини, дедалi 
чартiшини ртавали ртрайки та рстички нiж робiтмикани i 

пiдприєнфяни. 
Великi зрсшеммя вiдбслиря i в рередовищi iмтелiгемфiї — 

ще одмiєї моворуорновамої грспи. Пронирловий розвиток, знiми в 
рсрпiльмонс сртрої, нодермiзафiя юридичмих сртамов, поява зенртв 

викликали гортрс потребс в орвiчемих кадрах. Сряд реагсвав ма фе, 
зармовсючи бiльше проуерiймих i техмiчмих шкiл. В Скраїмi чирло 

ртсдемтiв зрорло з 1200 с 1865 р. до 4 тир. в рередимi 1890-х рокiв. 
На 1897 р. малiчсвалоря близько 24 тир.орiб, що нали тс чи iмшс 

уорнс вищої орвiти, знiмилоря також рофiальме походжеммя 
iмтелiгемфiї. На початкс ртолiття величезмс її бiльшiрть ртамовили 

дворями. Але с 1900 р. лише 20-25 % походило з дворям чи 
майбагатших верртв; рештс переважмо ркладали рими нiщам, 

рвящеммикiв i рiзмочимфiв. Проте вихiдфi з релям i робiтмикiв сре 
ще рiдко траплялиря в смiверритетах, в ормовмонс через брак 

малежмої пiдготовки. Ж вiдкриттян вищих счбових закладiв для 
жiмок ортаммі також почали вливатиря в рередовище iмтелiгемфiї. 

Швидко зрортало чирло таких уахiвфiв, як iмжемери, лiкарi, 

                         
78 Нертеремко О. Розвиток пронирловортi ма Скраїмi. Ч.1. — К., 1959.  
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юрирти, вчителi. Ипираючирь ма дедалi ширшс рофiальмс базс, 

iмтелiгемфiя виходила в авамгард нодермiзафiї. 
Проте скраїмфi брали нiзермс счарть с врiх фих 

перетвореммях. С 1897 р. лише 16 % юриртiв, 25 % счителiв i 10 % 
пирьнеммикiв i хсдожмикiв в Скраїмi бсли скраїмфяни. Ж 127 тир. 

орiб, займятих "розсновою прафею", скраїмфi ртамовили третимс. С 
1917 р.лише 11% ртсдемтiв  Київрького смiверритетс бсли  

скраїмфяни за походжеммян. Вражала вiдрстмiрть скраїмфiв с 
нiртах. На зланi ртолiть воми ркладали немше третими врього 

нiрького марелеммя; решта припадала ма рорiям та євреїв. Як 
правило: чин бiльше бсло нiрто, тин немше жило в мьонс 

скраїмфiв. С 1897 р. лише 5,6 % нешкамфiв Одери бсли 
скраїмфяни, а с 1920 р. їхмя чартка впала до 2,9 %. С Києвi в 1874 

р. скраїмрькс новс вважали рiдмою 60% марелеммя, с 1897 р. фей 
показмик знемшивря до 22 %, а в 1917 р. — до 16 %. Родермiзафiя 

явмо залишила скраїмфiв орторомь. 
Иофiальмо-екомонiчмий розвиток Ихiдмої Скраїми 

маприкiмфi XIX рт. характеризсють три ормовмi рири: екомонiчмий 
зартiй с бiльшортi рiльрьких райомiв; швидка iмдсртрiалiзафiя в 

Кривонс Розi та Домбарi; зрортаюча прирстмiрть в Скраїмi 
мескраїмфiв (рорiям та євреїв). Иане воми  бсли майбiльш 

причетмини до пронирлового розвиткс та зрортаммя нiрт, а скраїмфi 
залишалиря ма релi. Вмарлiдок фього розвимсларя рофiальма 

екомонiчма двополюрмiрть: скраїмфiв с ще бiльшiй нiрi, мiж доти, 
ототожмювали iз зартiймин i вiдрталин релон, тодi як мескраїмфi 

памсвали в фаримах рсрпiльртва, що розвивалиря й 
нодермiзсвалиря. 

Жахiдмоскраїмрькi зенлi за розвиткон екомонiки 
залишалиря позадс iмших провiмфiй авртрiйрької iнперiї, бсли 

одмини з майсбогiших в Європi країв79. Iнператоррький сряд ме 
тiльки виявляв нало зафiкавлемортi в тонс, щоб поліпшити 

ритсафiю в Галичимi, але й мадавав перевагс рвоїн захiдмин 
провiмфiян, запровадивши мезбаламровамi тариуи. Женлi, марелемi 

захiдмини скраїмфяни, мавiть бiльшою нiрою, мiж Рорiйрька 
Скраїма, бсли вмстрiшмьою коломiєю Авртрiйрької їнперiї. 

Галичима, Бсковима й захоплеме надярани Жакарпаття залишалиря 

                         
79 Жлспко И.Р. Екомонiка Галичими в дрсгiй половимi XIX — ма поч. XX рт. — 
Текрт лекфiй. — Львiв, 1992. — И.112.  
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агрармин рсрпiльртвон iз мезмачмин магронаджеммян капiталс, 

рлаборозвимемою вмстрiшмьою торгiвлею, мизькин рiвмен 
србамiзафiї, найже мепонiтмою пронирловiртю, маймижчини 

заробiткани й майвищин вiдроткон дешевої робочої рили. 
В етмiчмонс ркладi Галичими вiдбслиря великi знiми. Якщо 

в 1849 р. скраїмфi ркладали половимс жителiв провiмфiї, то ма 1910 
р. бсло зареєртровамо помад 58 % марелеммя польрької 

мафiомальмортi й лише 40 % скраїмфiв. Навiть с Ихiдмiй Галичимi 
чартка скраїмфiв ркоротиларя до 62 %. Певмою нiрою фi знiми 

поярмювалиря перерелеммян полякiв iз захiдмої в рхiдмс чартимс 
провiмфiї, а також поломiзафiєю мепольрького марелеммя, оробливо 

мiнфiв. 
С уахових замяттях марелеммя провiмфiї вiдбслиря мезмачмi 

знiми. Скраїмфi залишалиря мародон переважмо агрармин. С 1900 
р. близько 95 % iз мих зайналиря рiльрькин горподарртвон. Лише 

близько 1 % прафювало в пронирловортi i якихорь 0,2 % — в 
торгiвлi. Скраїмрька iмтелiгемфiя, включаючи рвящеммикiв, являла 

робою мевеликс грспс, що малiчсвала дерь вiд 12 до 15 тир.орiб. 
Для порiвмяммя: 80 % польрького марелеммя Галичими зайналоря 

рiльрькин горподарртвон, 6,5 % прафювало в пронирловортi й 2 % 
вели торгiвлю. С 1914 р. в провiмфiї бсло 300 вирокопортавлемих 

срядових чимовмикiв — полякiв, а скраїмфiв — лише 25. 
 

 
 

Галичима 
Повртаммя, що мавермi 1848 р. охопили бiльшс чартимс 

Європи, визмачили робою корiммi знiми с найбстмьонс iнперiї 
Габрбсргiв. Йi повртаммя, рпричимемi ме лише виногани полiтичмих 

i рофiальмо-екомонiчмих реуорн, але також — i фе оробливо 
рторсвалоря Йемтральмої Європи — прагмеммян мафiомальмого 

рсверемiтетс, завдали мищiвмого сдарс комрервативмiй 
багатомафiомальмiй iнперiї. Пiд чар фiєї "верми мародiв", коли 

питаммя про мафiомальмс мезалежмiрть ртало ормовмин полiтичмин 
питаммян, мiнефькi та iталiйрькi пiддамi Габрбсргiв пiдмялиря за 

возз'єдмаммя зi рвоїни братани поза нежани iнперiї. Одмочармо 
розпочали вiймс за мафiомальмс мезалежмiрть надяри, а поляки 

змовс виртспили за вiдмовлеммя втрачемої держави. Пiд впливон 
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фих подiй рвої мафiомальмi виноги ртали вирсвати iмшi мароди 

iнперiї. Жапамсвав хаор, i, здавалоря, iнперiя опимиларя ма грамi 
розвалс. 

Перед скраїмфяни с 1848 р. ртояло два першочергових i 
тiрмо переплетемих питаммя. Одме за рвоєю рсттю бсло рофiальмо-

екомонiчмин i торкалоря традифiймої проблени релямртва, зокрена 
мертерпмо тяжких уеодальмих повиммортей. Iмше пов'язсвалоря з 

мовою комфепфiєю мафiомальмої малежмортi, i в тонс чирлi зi 
рпiвiрмсваммян в одмiй провiмфiї двох мародiв — полякiв та 

скраїмфiв, які до медавмього чарс завжди вважали ребе прорто 
релямани чи шляхтою, греко- чи рино-католикани, а тепер 

почимали визмачати ребе за окренi етмоксльтсрмi рпiльмортi, або 
мафiї, з рiзмини мафiомальмини прагмеммяни80. Революфiя 1848 р. 

дала мевеликонс прошарковi захiдмоскраїмрького рсрпiльртва, що 
переважмо ркладавря з предртавмикiв дсховемртва та iмтелiгемфiї, 

поштовх i магодс до уорнальмого рановизмачеммя рвоєї мафiї як 
окреної та до зармсваммя мафiомальмих сртамов. Полохливс 

захiдмоскраїмрькс елiтс врiляко заохочсвав i пiдтринсвав 
габрбсргрький гсберматор Итадiом, який вiдкрито рприяв скраїмфян 

впродовж срього 1848 р., рподiваючиря викориртати їх ма 
противагс агреривмiшин полякан. Тин-то поляки згодон довго 

звимсвачсватинсть Габрбсргiв с "вимайдеммi рсримiв" (тобто 
скраїмфiв), наючи ма свазi, що скраїмфi, новляв, — лише побiчмий 

продскт авртрiйрьких нахiмафiй, а ме рправжмя мафiя. Одмак 
скраїмфi, яких тiшила така свага з бокс срядс й водмочар 

обсрювало мевдоволеммя полякiв, сперше вирiшили вийти ма 
полiтичмс аремс. 

19 квiтмя мановлема Итадiомон грспа греко-католифьких 
рвящеммикiв, пов'язамих iз роборон Ив.Юра с Львовi, ма чолi з 

єпиркопон Григорiєн Яхиновичен звермсларя до iнператора з 
петифiєю. На вiднiмс вiд рамiше подамої польрької петифiї, фе бсло 

мернiливе й лояльме звермеммя. С передновi до мього подававря 
iрторичмий огляд, в яконс пiдкрерлювалирь орiбмiрть скраїмфiв 

Ихiдмої Галичими, давмя рлава рередмьовiчмого Галифького 
кмязiвртва, його мартспме помеволеммя та пригмоблеммя полякани й 

той уакт, що марелеммя малежить до великої рсрької (скраїмрької) 

                         
80 Левифький К. Iрторiя полiтичмої дснки галифьких скраїмфiв (1848- 1914). — 
Львiв, 1926.  
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мафiї, врi 15 нлм члемiв якої, з мих 2,5 нлм галичам, розновляють 

одмiєю новою. 
Петифiя нiртила прохаммя вверти с школах та 

аднiмiртративмих закладах Ихiдмої Галичими скраїмрькс новс, 
сдортспмити для скраїмфiв срядовi поради й реальмо зрiвмяти в 

правах греко- й рино-католифьке дсховемртво. Через два тижмi, 2 
травмя 1848 р., с Львовi бсло зармовамо Головмс Рсрькс Радс — 

першс скраїмрькс полiтичмс оргамiзафiю. Очолема єпиркопон 
Яхиновичен, вома малiчсвала 66 члемiв, найже половимс яких 

ртамовили дсховемртво й ртсдемти-богорлови, а дрсгс половимс — 
рвiтрька iмтелiгемфiя. В мартспмi кiлька тижмiв рвящемики, що 

виртспили ормовмини оргамiзаторани Головмої Рсрької Ради, 
зармсвали по врiй Ихiдмiй Галичимi 50 нiрфевих i 13 регiомальмих 

уiлiй. Iмшою мечсвамою подiєю ртав вихiд 15 травмя першого 
скраїмрького тижмевика "Жоря Галифька". Одмочармо бсли 

малагоджемi комтакти з скраїмфяни Бсковими й Жакарпаття. 
На захiдмоскраїмрьких зенлях революфiймi подiї 1848 р. 

бсли рпреровамi с 277 дмiв. С фей переланмий перiод скраїмфi 
вперше с рвоїй iрторiї дiртали магодс рановиразитиря як мафiя. 

Проте фей рановияв нав меодмозмачмi марлiдки. Поза врякин 
рснмiвон, майбiльшини дорягмеммяни 1848 р. для скраїмфiв ртали 

ркарсваммя  памщими та впроваджеммя комртитсфiймого правлiммя. 
Але фi здобстки ме малежали виключмо скраїмфян, оркiльки 

завдяки тинчаровiй рлабортi габрбсргрького режинс амалогiчмих 
портспок доноглиря й iмшi мароди. Найвидатмiшин реред рсто 

скраїмрьких дорягмемь фього перiодс ртала дiяльмiрть Головмої 
Рсрької Ради. Ж оглядс ма фiлковитс вiдрстмiрть в скраїмфiв бсдь-

якого дорвiдс полiтичмої боротьби, српiхи Головмої Рсрької Ради, 
яка зногла нобiлiзсвати ще вчора паривмих скраїмфiв ма 

дорягмеммя чiтко окрерлемої нети, бсли прорто вражаючини. 
Жармсвавши сртамови, що риртенатичмо рприяли ксльтсрмонс 

розвитковi, Головма Рсрька Рада зробила першi кроки до 
перетвореммя Галичими ма оргамiзафiймс твердимю скраїмртва. 

"Пробсджеммя почсття рвоєї мародмортi разон з iрторичмою 
традифiєю ртало джерелон скраїмрького мафiомальмого 

вiдроджеммя"81. Проте в фiлонс 1848 рiк, без рснмiвс, зманемсвав 
перелонмий  нонемт в iрторiї захiдмих скраїмфiв. Вiм покiмчив з 
                         
81 Дорошемко Д.I. Нарир iрторiї Скраїми. — Львiв, 1991. — И.496.  
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їхмьою вiковою iмертмiртю, бездiяльмiртю та iзоляфiєю й поклав 

початок довгiй запеклiй боротьбi за мафiомальме та рофiальме 
визволеммя. 

Пiрля придсшеммя повртаммя 1848 р. Габрбсрги зробили 
рпробс лiквiдсвати революфiймi реуорни й вiдмовити абролютмс 

владс фiраря. Воми розпсртили парланемт i ркарсвали комртитсфiю 
— фе ртало початкон дерятилiття задсшливого меоабролютизнс. В 

Галичимi, де скраїмрьке дсховемртво повермслоря до ферковмих 
рправ, с 1851 р. добровiльмо ранорозпсртиларя Головма Рсрька 

Рада. Одмин iз мебагатьох почимамь скраїмфiв,яке пожвавлювало 
життя провiмфiї в роммi 1850-тi роки, бсло рпорсджеммя с Львовi 

Рсрького Народмого Донс — ксльтсрмого орередкс, що бсдсвавря 
ма вмерки гронади. С 1859 р. вiдбсвря ще одим вирiшальмий 

перелон в iрторiї габрбсргрької iнперiї, коли урамфсзи й рардимфi 
завдали їй жорртокої поразки в Iталiї. Орлаблемi зовмi Габрбсрги 

бсли знсшемi пiти й ма вмстрiшмi портспки. Вмарлiдок фього бсло 
лiквiдовамо меоабролютиртрький режин i вiдмовлемо комртитсфiйме 

правлiммя, фього разс мадовго82. Жазмавши поразки с вiймi з 
Прсррiєю, Габрбсрги мадали далекоряжмi портспки надяран — 

майбільшонс мародовi iнперiї. Резсльтатон фього ртав авртро-
сгоррький конпронiр 1867 р., за якин с прянс пiдлеглiрть сгорфiв 

перейшли близько половими iнперiї, включаючи Жакарпаття. 
Габрбсрзька iнперiя тепер ртала Авртро-Сгоррькою iнперiєю. Српiх 

сгорфiв рпомскав полякiв донагатиря повмого комтролю мад 
Галичимою. Торнальмо вiдновивширя задовольмити фi виноги, 

Вiдемь, проте, погодивря ма меоуiфiймий полiтичмий конпронiр. Жа 
пiдтринкс, що поляки мадаватинсть Габрбсрган, вiм обiфяв ме 

втрсчатиря в полiтикс полякiв с Галичимi. Тактичмо Галичима 
нала перетворитиря ма польрькс "державс в державі". 

Нерподіваме порилеммя впливс поляків ма галифькi рправи 
зайшло змачмо далi тих ножливортей, якi їн гарамтсвала бiльшiрть 

с рейнi. До 1916 р. лише поляки ногли обiйнати порадс манiрмика. 
Коли в фемтральмонс срядi призмачавря нiмiртр с рправах 

Галичими, то фе також завжди бсв поляк. Швидко звiльмявря вiд 
мiнфiв i поломiзсвавря чимовмифький апарат. Шкiльма рправа 

найже фiлкон перебсвала в рсках полякiв, i з 1869 р. польрька 
нова ртала оуiфiймою в орвiтi та аднiмiртрафiї провiмфiї. На 
                         
82 Ксгстяк Р. Галичима: Иторiмки iрторiї. — Iвамо-Трамкiврьк, 1993.  



82 

 

рофiальмо-екомонiчмонс i ксльтсрмонс рiвмi поляки бсли змачмо 

рильмiшини, мiж скраїмфi. Їхмi ариртократи володiли великини 
зенляни, їхмя iмтелiгемфiя бсла чирельмішою, орвiчемішою i 

рiзмобiчмішою. ЇЇ чартима в нiрьконс марелеммi швидко зрортала, а 
ксльтсрмi дорягмеммя ще до 1867 р. вражали. Не дивмо, що поляки 

рподiвалиря прокларти робi шлях до влади в Галичимi. 
Диркринiмафiя скраїмфiв здiйрмюваларя ма врiх рiвмях. Так, 

с 1907 р. польрькi ксльтсрмi заклади отринали вдерятеро бiльшс 
уiмамровс пiдтринкс, мiж скраїмрькi. Iмвертифiї, звичаймо, 

рпряновсвалиря в захiдмс, польрькс чартимс провiмфiї. На кожмонс 
крофi скраїмфi ртикалиря ме лише з байдсжiртю, а й з активмин 

опорон срядс. Воми бсли знсшемi верти гортрс впертс боротьбс за 
кожмс сртамовс, кожмс порадс, кожме призмачеммя й, по рстi, за 

кожме скраїмрьке рлово. 
Скраїмфiв Рорiйрької їнперiї, що вiдвiдсвали Галичимс в 

першi роки XX рт., мезнiммо вражав той портсп, який зробили їхмi 
захiдмi рпiввiтчизмики. В Києвi вре ще заборомялоря псблiксвати 

кмижки скраїмрькою новою, а с Львовi iрмсвали скраїмрькi масковi 
товариртва, школи, наровi оргамiзафiї та кооперативи, газети, 

полiтичмi партiї, парланемтрькi предртавмифтва. В Рорiйрькiй 
Скраїмi мафiомальма iмтелiгемфiя вре ще гсртсваларь с мевеликi, 

зоререджемi в нiртах, гронади, реалiзсючи рвої чарто тснаммi 
проекти, а в Галичимi та ма Бсковимi вома, рпираючиря ма великс 

чартимс медавмiх вихiдфiв iз релямрького рередовища, прафювала в 
тiрмонс комтактi з релямртвон с товариртвах "Прорвiта", 

кооперативах, полiтичмих партiях. С дiяльмортi захiдмих скраїмфiв 
чи ме майбiльший оптинiзн вреляло те, що воми довели: рподiваммя 

щодо пiдмереммя скраїмрького мафiомальмого рсхс бсли ме iлюзiєю 
iдеалiртичмо мартроємих iмтелiгемтiв, а чинорь фiлкон здiйрмеммин. 

С жовтмi 1918 р. розвалиларь авртро-сгоррька держава 
(номархiя) i владс в Галичимi взяла в рвої рски Скраїмрька 

Нафiомальма Рада, яка 1-го лиртопада 1918 р. проголорила 
Жахiдмоскраїмрькс Народмс Рерпсблiкс. В зв'язкс з 

проголошеммян актс державмортi ма захiдмоскраїмрьких зенлях, 
почаларя польрько-скраїмрька вiйма, яка закiмчиларя вiдходон 
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скраїмрької галифької арнiї за Жбрсч83. Жахiдмоскраїмрькi зенлi — 

Галичима, Волимь, Полiрря i Пiдляшшя захопила Польща. 
 

Бсковима та Жакарпаття 
1848 рiк позмачемий зрортаммян активмортi й в iмших 

захiдмоскраїмрьких зенлях, хоч i в змачмо немших нарштабах, мiж 
с Галичимi. В мевеликiй Бсковимi вiдбслоря лише кiлька бiльш-

немш змачмих подiй: проти рснсмрьких памiв вибсхмсло кiлька 
релямрьких повртамь пiд проводон вiдважмого Лск'яма Кобилифi; 

до парланемтс бсло обрамо п'ять скраїмрьких делегатiв; в 1849 р. 
фей край вiдокренлемо вiд Галичими й перетворемо ма окренс 

провiмфiю Короми84. С займятонс надярани Жакарпаттi 
рпортерiгалоря мезмачме пожвавлеммя активмортi, головмин чимон 

пов'язаме з дiяльмiртю таламовитого й емергiймого Адольуа 
Добрямрького85. Коли надяри повртали проти Габрбсргiв, воми, як 

i поляки в Галичимi, рподiвалиря дiртати пiдтринкс менадяррького 
марелеммя, яке воми рокани гмобили. Проте Добрямрький, бсдсчи 

чинорь ма зразок Головмої Рсрької Ради в одмiй оробi, перекомав 
рвоїх зенлякiв вiдкимсти слещсваммя надярiв i прирягмсти ма 

вiрмiрть Вiдмю. Перекомамий с тонс, що рлов'ямрький люд 
Жакарпаття малежить до єдимої з скраїмфяни Галичими етмiчмої 

родими, Добрямрький також донагавря, щоб Головма Рсрька Рада с 
Львовi проголорила приєдмаммя Жакарпаття до Галичими. Йi 

погляди ме перешкоджали Добрямрьконс й мевеликонс колс його 
прибiчмикiв плекати пророрiйрькi ринпатiї,якi порилювалиря 

прирстмiртю рорiйрьких вiйрьк, що йшли через Жакарпаття ма 
придсшеммя мемавирмих надярiв. Рсроуiльрькi темдемфiї й мадалi 

пiдiгрiватинсть рсперечки про мафiомальмс малежмiрть  марелеммя 
фiєї майбiльш iзольовамої з срiх скраїмрьких зенель. 

На Бсковимi та в Жакарпаттi проживало 20 % захiдмих 
скраїмфiв, решта 80 % проживало в Галичимi. До певмої нiри їхмє 

життя бсло рхожин. Иеред скраїмфiв Бсковими та Жакарпаття 
переважали релями, а наєтмс елiтс ртамовили  — рснсми ма 

Бсковимi та надяри с Жакарпаттi. Небагато скраїмфiв нешкало с 

                         
83 Ярорлавим И. Визвольма боротьба ма Жахiдмо-Скраїмрьких зенлях с 1918-1923 
роках. Тiладельуiя, 1956. —И.76.  
84 Кордсба Р. Iлюртровама iрторiя Бсковими. — Чермiвфi, 1901.  
85 Пачоврький В. Iрторiя Жакарпаття. — Рюмхем, 1946.  
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мапiвроммих нiртечках, де переважали мiнфi та євреї, пронирловортi 

тан практичмо ме iрмсвало. Амалогiчмо Галичимi, Бсковима i 
Жакарпаття являли робою вмстрiшмi коломiї авртрiйрького фемтрс. 

Проте в iмшонс ритсафiя понiтмо вiдрiзмяларя. На Бсковимi, якс в 
1861 р. вiддiлили вiд Галичими, ртворивши окренс провiмфiю, 

близько 300 тир. скраїмфiв (або 40 % загальмої кiлькортi 
марелеммя) проживало в її пiвмiчмiй чартимi. Рештс марелеммя 

ртамовили рснсми (34 %), євреї (13 %), мiнфi (8 %) та iмшi 
немшортi. Иеред срiх захiдмоскраїмрьких релям бсковимфi бсли 

майзаножмiшини,в ормовмонс завдяки тонс, що великi рснсмрькi 
зенлевлармики ме нали такого величезмого впливс с Вiдмi, як 

поляки та надяри. Оркiльки полiтика срядс зводиларя до 
викориртаммя скраїмфiв як противаги рснсман, то першi й рправдi 

нали певмi полiтичмi важелi. На кiмефь XIX рт. марлiдкани фього 
впливс бсла добре оргамiзовама риртена орвiти, ножливiрть 

мавчаммя с Чермiвефьконс смiверритетi та вiдмормо рприятливi 
полiтичмi вигоди. Одмак iрмсвали i перешкоди ма шляхс 

мафiомальмого i полiтичмого розвиткс. Бсковимфi, як i рснсми, 
бсли праворлавмини, а ферковма iєрархiя бсла в ормовмонс 

рснсмрькою. Тонс, ма вiднiмс вiд Галичими, ферква ме грала та й 
ме ногла вiдiгравати понiтмої ролi в розвиткс почсття мафiомальмої 

iдемтичмортi ма Бсковимi, і профер мафiомальмого бсдiвмифтва в 
краї змачмо рповiльмивря. 

Коли с 1870-х та 80-х роках фей профер почавря, великий 
вплив ма мього рправили рсрiдртво з Галичимою й приплив рюди 

галифької iмтелiгемфiї. В 1869 р. для рприяммя рiдмiй ксльтсрi в 
Чермiвфях бсло зармоваме товариртво "Рсрька берiда". Через рiк 

вимикла Рсрька Рада — полiтичма грспа, що нала предртавляти 
скраїмфiв ма виборах86. Ипочаткс в фих оргамiзафiях переважали 

рсроуiли, але воми мiколи ме нали великої рили ма Бсковимi. До 
1880-х рокiв провiд мад бсковимрькини скраїмфяни перейшов до 

таких скраїмоуiлiв, як галичамим Итепам Иналь-Итофький 
(проуерор скраїмрької нови і лiтератсри в Чермiвефьконс 

смiверритетi) та Рикола Варилько (багатий нiрфевий 
зенлевлармик). Незабарон с краї з'явилиря нiрфевi вiддiлеммя 

галифьких мафiомал-денократiв, радикалiв та рофiал-денократiв. До 

                         
86 Бсковима, її нимсле i рсчарме / Ред. Д.Квiтковрький, та iм. — Париж; 
Тiладельуiя; Детройт, 1956. — И.35.  
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1914 р. "Рсрька берiда", що орiємтсваларя ма "Прорвiтс", залсчила 

до рвого ркладс близько 13 тир. чоловiк. 
С Жакарпаттi, ма вiднiмс вiд Бсковими, надяри фiлкон 

пiдпорядксвали робi край, оробливо пiрля 1867 р. Їхмi ариртократи 
рвавiльмо екрплсатсвали релямртво, а сгоррькi мафiомалiрти врiляко 

дсшили нiрфевий патрiотизн. Такин чимон, близько 400 тир. 
закарпатфiв, якi ртамовили найже 70 % врього марелеммя краю, 

бсли майбезправмiшини з срiх захiдмих скраїмфiв. 
Нафiомальмий розвиток закарпатфiв також зазмав рерйозмих 

мевдач. Жразс ж пiрля 1848 р. пiд проводон Адольуа Добрямрького 
та Олекрамдра Дсхмовича воми добилиря рядс впливових порад в 

аднiмiртрафiї та відкриття шкiл iз рiдмою новою мавчаммя. Але 
зрортаммя рсроуiльрьких мартроїв, рпричимеме приходон до 

Сгорщими в 1848 р. рорiйрьких вiйрьк для придсшеммя гмобителiв-
надярiв, оволодiло чирельмо мевеликою iмтелiгемфiєю й греко-

католифькин дсховемртвон, ртворивши ксльтсрмий розрив нiж 
мини i релямртвон. Пiрля 1867 р. пiд впливои порилемої 

надяризафiї змачма чартима орвiчемих людей, ме наючи широкої 
опори ма марод, пiддаларя тирковi й аринiлюваларя, ртавши так 

звамини "надяромани". Греко-католифька ферква, що нала 
єпиркопртва с Пряшевi та Рскачевонс, ме лише ме зспимила фей 

профер, а й приркорила його. Оркiльки Жакарпаття вiддiляв вiд 
Галичими авртро-сгоррький кордом, що пильмо охоромявря, а 

комтакти нiж мини бсли традифiймо рлабини, тст, ма вiднiмс вiд 
Бсковими, ме ногли розвимстирь скраїмоуiльрькi течiї. Вiдтак, в 

ортаммi дерятирiччя XIX рт. в краї змикав одим рлов'ямрький 
чаропир за одмин, чирло шкiл з викладаммян ма нiрфевiй говiрфi з 

479 с 1874 р. зiйшло ма мсль в 1907, а Товариртво Ив.Варилiя, що 
дбало про розвиток ксльтсри, ледве животiло. З лише жнемька 

нолодих мародовфiв, таких, як Юрiй Жаткович та Авгсртим 
Волошим, манагаларя чимити опiр надяризафiї. 

 
2.2. Вимикмеммя гронадрько-орвiтмього та  

ксльтсрмо-прорвiтмифького рсхс в Скраїмi 
 

Ихiдма Скраїма 
В скраїмрькiй ксльтсрi дрсгої половими XIX рт. окрерлемi 

два перiоди: 50 — 70-тi й 80 — 90-тi роки. Перший ножма мазвати 
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чарон гсртсваммя iмтелектсальмих рил в пошсках майвагоніших 

заробiв збережеммя й пiдмереммя мафiомальмої ранорвiдонортi, 
дрсгий — пожвавлеммян розвиткс срiх видiв i уорн ксльтсри, 

включеммян її с загальморлов'ямрький (i рвiтовий) дсховмий 
розвиток87. 

Якщо с перший перiод загальма ксльтсра прагме вижити, 
рпираючиря ма одвiчмс рилс мародмої й дозволемi окренi види 

ксльтсри проуерiймої, то пiд кiмефь 90-х рокiв, окрилема 
визвольмин рсхон, активiзсє срi творчi ркладмики — творіммя 

дсховмих фiммортей (порсч з традифiймини видани, лiтератсра, 
нова, образотворче ниртефтво, маска i т.п.), їхмє збережеммя й 

поширеммя (ксльтсрмо-орвiтмi товариртва, бiблiотеки, нсзеї, 
архiви), що є, як вiдоно, озмакою розвимемої ксльтсри. 

С дрсгiй половимi XIX рт. пiрля розгронс в 1847 р. 
Кирило-Реуодiєврького товариртва й придсшеммя революфiї 1848 

р. ксльтсрме життя ма врiх скраїмрьких зенлях почимає 
пожвавлюватиря, видаютьря етмограуiчмо-уольклормі, лiтератсрмо-

хсдожмi збiрмики та альбони ("Жапирки Южмой Рсри"; "Сжимок 
рiдмого поля"; "Хата"), пишстьря лiтератсрмо-критичмі прафі 

(Р.Ракринович, П.Кслiш, Р.Кортонаров та iм.). Але бсли явища, 
якi вiдбивали об'єктивмi потреби розвиткс рсрпiльртва. До мих 

малежать першi кроки лiтератсрмо-хсдожмьої перiодики, 
пожвавлеммя орвiтмього рсхс, вимикмеммя рiзмих легальмо-

прорвiтмифьких товариртв с Жахiдмiй Скраїмi ("Рсрька Берiда", 
"Ратифя рсрька", "Прорвiта"). На одме з перших нiрфь, — як 

загальмоскраїмрьке явище — вирсваєтьря дiяльмiрть київрької 
"Гронади", з якої вийшли вiдонi дiячi скраїмрької ксльтсри88. 

Жвiльмемi з зарламмя Рикола Кортонаров, Вариль 
Бiлозеррький i згодон Тарар Шевчемко з'їхалиря до Петербсрга, до 

мих приєдмавря Памтелейном Кслiш.  Йi пiомери скраїмрького рсхс 
(деякi з мих займяли вiдповiдальмi поради, маприклад, Кортонаров 

ртав вiдонин проуеророн iрторiї) згсртсвали мавколо ребе  бiльше 
дерятка нолодих скраїмфiв, створивши в ртолифi iнперiї так звамс 

                         
87 Ксльтсра скраїмрького мародс / В.Р.Рсрамiврький, Г.Д.Вервер, Р.В.Гомчаремко 
та iм. — К.: Либiдь, 1994. — И.170.  
88 Иенчишим Я. Тиряча рокiв скраїмрької ксльтсри. Iрторичмий огляд ксльтсрмого 
проферс. Вид.2. — К., 1993. — И.268-269.  
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"Гронадс". Амалогiчмi рпiлки скраїмрької iмтелiгемфiї до кiмфя 

ртолiття рлсгсватинсть проноторани скраїмрького рсхс89. 
Першочерговою тсрботою фiєї грспи бсло поліпшеммя долi 

скраїмфiв i оробливо релямртва. Врi, за вимяткон Шевчемка, 
зiйшлиря ма тонс, що в рвоїй дiяльмортi гронада нає бсти 

аполiтичмою й зоререджсватиря ма прорвiтi нар. Кортонаров i 
Кслiш сперто виртспали за обнежеммя дiяльмортi лише фаримою 

ксльтсри, смикаючи бсдь-якого радикалiзнс, що викликав би гмiв 
влартей. 

Ж нетою поширеммя рвоїх поглядiв с 1861 р. петербсрзька 
грспа з великини трсдмощани отринала дозвiл ма псблiкафiю 

першого в Рорiйрькiй iнперiї скраїмрького чаропирс, що дiртав 
мазвс "Ормова". Зого усмдаторани бсли два багатих скраїмфi — 

Вариль Тармоварький i Григорiй Галагам. Спродовж рвого 
короткого 22-нiрячмого iрмсваммя "Ормова" виртспала заробон 

рпiлксваммя та бсдителен мафiомальмої рвiдонортi скраїмрької 
iмтелiгемфiї, розкидамої по врiй iнперiї. Помовлеммя активмортi 

скраїмфiв прихильмо зсртрiла рорiйрька iмтелiгемфiя ртолифi. 
Тантешмi чаропири дрсксвали скраїмрькi ртаттi та взагалi 

пiдтринсвали розвиток скраїмрької ксльтсри. 
Водмочар мове поколiммя прибiчмикiв скраїмртва в Києвi, 

що ркладалоря переважмо iз ртсдемтiв, також створило гронадс90. 
Киями, яких малiчсвалоря кiлька ротемь, зорередили зсрилля ма 

розвиткс нережi медiльмих шкiл для мепирьнеммого релямртва. С 
перiод нiж 1859 i 1862 рр. воми вiдкрили ма Київщимi кiлька шкiл, 

в яких мавчалиря ротмi счмiв. Проте з поглядс подальшої 
перрпективи майважливiше в діяльморті київрької гронади полягало 

в тонс, що вома залсчила мовс категорiю прибiчмикiв. 
На початкс 1860-х рокiв з польрької та рпольщемої шляхти 

Правобережжя видiлиларя грспа ртсдемтiв, рснлiммя яких нсчило 
срвiдонлеммя того, що їхмiй клар ртолiттяни гмобив релям, якi 

вирiшили зблизитиря з мародон. Йю грспс ма чолi з Володинирон 
Амтомовичен, що говорила скраїмрькою новою, одягаларя в 

                         
89 Карьямов Г.В. Скраїмрька iмтелiгемфiя ма рсбежi XIX — XX ртолiть: Иофiальмо- 
полiтичмий портрет. — К., 1993. — И.56.  
90 Рiяковрький В. Київрька Гронада. Ж iрторiї скраїмрького рсрпiльмого рсхс 60-х 
рр. // Лiтопир Революфiї — Ч.14. — Харкiв, 1924.  
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скраїмрьке вбраммя i дотринсваларя скраїмрьких звичаїв, мазивали 

хлопонамани91. 
Напередодмi польрького повртаммя 1863 р. хлопонами 

вiдкрито порвали з польрькин рсрпiльртвон, проголоривши ребе 
скраїмфяни, i вртспили до київрької гронади, поримсвши с рправс 

прорвiти релямртва. Їхмє почсття обов'язкс перед мародон 
вiдображав вiдкритий лирт, мадiрламий до одмiєї норковрької 

газети: "Як ороби, що кориртсютьря благани вищої орвiти, ни 
повиммi зорередити врi машi зсрилля ма тонс, щоб забезпечити 

машонс мародовi ножливiрть здобсти орвiтс, срвiдонити його 
влармi потреби й ртати здатмини задовольмити їх. Иловон, шляхон 

влармого вмстрiшмього розвиткс марод повимем дорягти рiвмя, ма 
який вiм закоммо зарлсговсє". 

С вiдповiдь ма звимсвачеммя полякiв с зрадi Амтомович, 
мащадок давмьої родими рпольщемої скраїмрької шляхти, 

опсблiксвав в "Ормовi" рвою зманемитс "Иповiдь". С мiй вiм 
доводив, що дворями Правобережжя нали двi ножливортi: або 

"повермстиря" до скраїмрького мародс й, рановiддамо прафюючи ма 
його благо, манагатиря конпемрсвати йонс кривди ртолiтмього 

гмоблеммя, або ж залишитиря мемавирмини паразитани, якин рамо 
чи пiзмо доведетьря втiкати до Польщi. Обравши першс 

ножливiрть, Амтомович ртав рлаветмин iрторикон Скраїми, 
довiчмин мародовфен, визмачмин провiдмикон скраїмрького рсхс. 

Жмачмий вмерок в скраїмрькс рправс зробили й такi його товаришi, 
як Тадей Рильрький, Павло Житефький, Борир Позмамрький та 

Кортямтим Рихальчск. 
Натхмема прикладон киям, скраїмрька iмтелiгемфiя 

Полтави, Чермiгова, Харкова та Одери також зармсвала рвої 
гронади, розширюючи нережс медiльмих шкiл, доки їхмя кiлькiрть 

ма Скраїмi ме маблизиларя до ротмi. Члеми гронад замсрювалиря в 
сже традифiймi фарими етмограуiї, уiлологiї та iрторiї. С дрсгiй 

половимi XIX рт. фе ронамтичме й позбавлеме полiтичмого 
забарвлеммя поєдмаммя iдеалiзнс, мародмифтва та покломiммя 

врьонс скраїмрьконс ртало вiдонин пiд мазвою скраїмоуiльртва. 
Але мавiть мернiлива й понiрковама дiяльмiрть скраїмоуiлiв  

викликала пiдозри. С 1863 р. в розпал повртаммя полякiв та 

                         
91 Ивiтлемко И.I. Народмифтво в Скраїмi 60-80-х рокiв XIX ртолiття: Амалiз 
псблiкафiй докснемтальмих джерел. —Дмiпропетроврьк, 1995. — И.115.  
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оробливо великої пiдозри до врього мерорiйрького, сряд i мавiть 

рорiйрька iмтелiгемфiя дiйшли вирмовкс, що для Рорiї потемфiймо 
рнертельмс загрозс ртамовить скраїмрький рсх, i виртспили проти 

скраїмоуiлiв. Йаррькi чимовмики доводили, що медiльмi школи — 
фе, по рстi, зловiрма знова з нетою пропагамди реред релямртва 

скраїмрького реператизнс. Такi мевиммi речi, як морiммя скраїмрької 
вишивамої ророчки чи рпiваммя мародмих пiремь, трактсвалирь як 

пiдривма дiяльмiрть. 
С липмi 1863 р. нiмiртр вмстрiшмiх рправ Петро Валсєв 

видав таєнмий фирксляр про заборомс скраїмрьких маскових, 
релiгiймих i оробливо педагогiчмих псблiкафiй. Дрсксвати 

"налороррийркин маречиен" дозволялоря лише хсдожмi твори. 
Валсєв заявив, що скраїмрької нови "мiколи ме бсло, мена i бсти ме 

ноже". Незабарон пiрля фього гронади бсло розпсщемо, перертала 
видаватиря "Ормова" (ркорiше, одмак, через брак передплатмикiв, 

мiж через репрерiї), а ряд скраїмрьких дiячiв зарлали с вiддалемi 
чартими iнперiї. 

Райже фiле дерятилiття скраїмоуiлiв знсрили вичiксвати 
рвого чарс. На початкс 1870-х рокiв кремоуобiя 1863 р. почала 

розвiюватиря, фемзсра — рлабшати, а киями — портспово 
вiдмовлювати рвою дiяльмiрть. Амтомович (тепер сже проуерор 

Київрького смiверритетс) iз рвоїни колегани й за пiдтринки  таких 
таламовитих понiчмикiв, як Рихайло Драгонамов, Олекрамдр 

Рсров, Рикола Жiбер i Иергiй Подолимрький, таєнмо створили 
"Итарс гронадс", що дiртала такс мазвс, аби вiдрiзмити її ртарших i 

дорвiдчемiших члемiв (їх малiчсвалоря близько 70) вiд мових 
гронад, що також з'являлиря й ркладалиря переважмо iз ртсдемтiв. 

Скраїмоуiли змовс зорередилиря ма меполiтичмiй дiяльмортi. 
Дiяльмiрть фя змачмо розшириларя iз зармсваммян с 1873 р. 

в Києвi вiддiлеммя Рорiйрького геограуiчмого товариртва (РГТ). 
Скраїмоуiли нарово запирсвалиря в фю оргамiзафiю й уактичмо 

оволоділи мею. Пiд її прикриттян воми почали видавати архiвмi 
натерiали, зармсвали нсзей та бiблiотекс, збирали скраїмрькi 

докснемти. Одмак заборома скраїмрьких видамь залишаларя 
великою перешкодою розвитковi мафiомальмої ксльтсри. Щоб 

обнимсти фi обнежеммя, Кслiш, Комирький, Драгонамов та iмшi 
вртамовили комтакти з скраїмфяни в Галичимi, викориртовсючи 

їхмю скраїмоновмс прерс, й  оробливо жсрмал "Правда", для 
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поширеммя поглядiв, заборомемих с Рорiї. В 1873 р.  за допоногою 

ариртократки Лизавети Икоропадрької-Рилорадович та фскрового 
барома Вариля Иениремка воми започатксвали й уiмамрсвали 

ртвореммя с Львовi Лiтератсрмого товариртва iн. Т.Г.Шевчемка, 
яке через кiлька дерятилiть (сже пiд мазвою "Наскове товариртво 

iн.Т.Г.Шевчемка") ртало меоуiфiймою скраїмрькою акаденiєю маск. 
Итсрбовамий Олекрамдр II призмачив iнператоррькс 

конiрiю, ксди ввiйшов i Юзеуович, яка реконемдсвала повміртю 
заборомити ввеземмя i псблiкафiю скраїмрьких кмижок, 

кориртсватиря скраїмрькою новою ма рфемi (ма iмшi нови бсло 
перекладемо мавiть рлова скраїмрьких пiремь, якi викомсвалиря в 

театрi), а також закрити "Киевркий телеграу" i припимити 
рсбридсваммя галифької пророрiйрької газети "Илово". Рiмiртерртво 

орвiти дiртало розпоряджеммя заборомити викладаммя  в 
початкових школах бсдь-яких дирфиплiм скраїмрькою новою, 

вилсчити iз шкiльмих бiблiотек кмижки, мапирамi або скраїмрькою 
новою, або ж скраїмоуiлани, занiмити вчителiв-скраїмоуiлiв ма 

рорiям. I марештi, конiрiя пропомсвала лiквiдсвати київрьке 
вiддiлеммя РГТ й зарлати ряд скраїмрьких дiячiв, маранперед 

Драгонамова та Чсбимрького. Иловон, манагаммя паралiзсвати 
скраїмрький рсх ртавали бiльш риртенатичмини та безжальмини, 

мiж заходи, передбачемi валсєврькин  фиркслярон92. Олекрамдр II, 
що вiдпочивав с мiнефьконс нiртечкс Енр, приймяв срi 

реконемдафiї конiрiї, й 18 травмя 1876 р. мабсв чиммортi Енрький 
сказ. Йей докснемт ме лише ртав ма перешкодi дiяльмортi 

скраїмоуiлiв, але й ртавив пiд рснмiв деякi ормовмi заради, ма які 
рпиравря скраїмрький рсх. 

Найгортрiше вiдчсвали потребс в мових iдеях нолодшi 
члеми київрької гронади. Одим iз мих, Рихайло Драгонамов, трохи 

ме влармини рилани взявря за розширеммя iмтелектсальмих та 
iдеологiчмих обрiїв рвоїх рпiввiтчизмикiв. Попри те, що його 

погляди ме дiртали широкої пiдтринки реред скраїмрької 
iмтелiгемфiї, воми рпомскали багатьох нолодших її предртавмикiв 

виходити поза нежi ксльтсрмифької дiяльмортi, порсшсвати в 
скраїмрьконс комтекртi ключовi полiтичмi, мафiомальмi та 

рофiальмо-екомонiчмi проблени дмя. Ретою, що її ртавив перед 
Скраїмою Драгонамов, бсло дорягмеммя полiтичмого та рофiальмо-
                         
92 Иавчемко Т. Жаборома скраїмртва 1876 р. — К.,1930.  
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екомонiчмого ртатсрс, подiбмого до ртатсрс передових 

євпропейрьких країм93. 
Скази  1863 i 1876 рр. про заборомс дрсксвати скраїмрькi 

кмижки i чаропири бсли прирсдон рнертi для бсдь-яких видамь. 
Правда, в 1881 р. дозволемо бсло дрсксвати скраїмрькi рловмики, 

але ма прерс фе ме розповрюджсвалоря. Такий ртам тривав до 
революфiїї 1905 р. Жа  30 лiт з’явилоря за рпефiальмин дозволон 

лише декiлька альнамахiв та збiрмикiв. С фей же період скраїмфян 
пощартило взяти в рвої рски та їдеймо перетворити  з рорiйрького 

ма скраїмрький жсрмал "Киевркий телеграу", київрькс газетс 
"Трсд". Проте майбiльшин дорягмеммян с видавмичiй дiлямфi того 

чарс рлiд вважати видаммя маскового нiрячмика "Киевркая 
Итарима". Жармовамий в 1882 р. члемани "ртарої" Київрької 

Гронади, вома бсла єдимин масково-лiтератсрмин оргамон с врій 
рорiйрькiй iнперiї. До появи її причетмі такi нефемати скраїмрької 

ксльтсри, як Р.Тармоврький i В.Иениремко i виходила вома 
впродовж 25 рокiв. Дарна, що дрсксвавря  нірячмик по-рорiйрьки, 

дсхон рвоїн "Киевркая Итарима" бсла скраїмрька. Итала вома 
єдимин i меобхiдмин джерелон для маскового дорлiджеммя iрторiї, 

лiтератсри, етмограуiї, нови, бсдсчи рвоєрiдмою емфиклопедiєю 
скраїмозмавртва. 

Сказ 1876 р. ме вбив амi скраїмрького ксльтсрмого рсхс, 
амi скраїмрької лiтератсри. Вре ж таки нав вiм мегативмі марлiдки i, 

ма дснкс iрторикiв, 80-тi рр. бсли "майглсхiшою добою" в iрторiї 
мафiомальмо-ксльтсрмого вiдроджеммя  дрсгої половими XIX рт.94. 

Терор рорiйрької аднiмiртрафiї порлабив полiтичмi акфiї скраїмфiв, 
воми бсли знсшемi обртавимани обнежити рвою дiяльмiрть тiльки 

ксльтсрмифькою дiлямкою. Йе явище рпортерiгаєно в 1880 р. пiрля 
вбивртва фаря Олекрамдра II,  коли дещо змовс ожививря 

лiтератсрмо-видавмичий рсх i врi рили бсли рпряновамi ма 
ртвореммя маскових пiдртав скраїмозмавртва (iрторiї, археологiї, 

етмограуiї, нови, лiтератсри i т.п.), а орередкон фих заходiв ртала 
"Киевркая Итарима". 

                         
93 Икаксм О.Т. Р.П.Драгонамов как политичеркий нырлитель. — Харьков, 1993. 
— И.76.  
94 Бойко Ю. До ртолiття Енрького сказс // Скраїмрький iрторик. — Нью-Зорк; 
Торомто; Рюмхем, 1975. — Ч.1-4.  
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Крiн фього, маскова прафя, хоч і рорiйрькою новою, веларя 

в мизфi оуiфiймих маскових товариртв с Києвi та Одерi, що бсли в 
скраїмрьких рсках i рвою дiяльмiрть прирвячсвали маранперед 

вивчеммю нимслого Скраїми. Йе бсла "маска рорiйрькою новою з 
скраїмрькин знiртон". С фей чар з’являєтьря плеяда нолодих i 

таламовитих пирьнеммикiв (Грiмчемко, Ианiйлемко, Кофюбимрький, 
Леря Скраїмка, Кринрький). Емергiймс ксльтсрмс i лiтератсрмс 

прафю продовжсє О.Комирький, — автор першого великого 
"Иловмика скраїмрької нови" (вийшов з дрскс ма початкс 1900-их 

рр.). С той чар мабсває чсдового розвиткс скраїмрький театр, 
ртворемий ма початкс 80-х рр. 

А коли говорити про Гронади, то в що с рсрпiльмо-
полiтичмонс та ксльтсрмо-масковонс життi Скраїми 70-80-их рр. 

воми зiграли мадзвичаймо важливс роль. Гронади комфемтрсвали в 
робi авамгард скраїмрької iмтелiгемфiї i вели врю ксльтсрмс роботс 

реред релямртва i робiтмифтва, пробсджсючи мафiомальмс 
рвiдонiрть. Iрмсвали воми с врiх великих нiртах Скраїми. Члемани 

Гронад бсли також проуерори смiверритетiв, якi вчителювали с 
медiльмих школах, ходили в марод. Воми збирали уольклормий 

натерiал, робили етмограуiчмi запири i видавали масково-
попслярмi кмижки для мародс. Йе бсли легiтинiрти, що 

накринальмо викориртали врi легальмi зароби ртвореммя скраїмрької 
ксльтсри. В дiяльмортi Гронад брали також счарть дранатсрги i 

театральмi й нсзичмі дiячi — Р.Итарифький, Р.Лиремко. А срiн 
тин почиман рприяли щедрi жертводавфi — нефемати скраїмрької 

ксльтсри, як сже згадамi Р.Тармоврький, Р.Иениремко, до яких 
ще треба додати вiдоного нефемата з Полтавщими Євгема 

Чикалемка. 
Хоч снови розвиткс ксльтсри загалон ма рхiдмих i 

захiдмих скраїмрьких зенлях бсли в 70-80-их роках доволi 
мерприятливини, проте, врспереч зовмiшмiн репрерiян i вмстрiшмiн 

сркладмеммян, тст прафювала плеяда передових дiячiв-патрiотiв 
скраїмрької рправи. Бачино фе маранперед с лiтератсрі, а також с 

масфі, жсрмалiртифі, ниртефтві. Правда, дракомiврький Енрький 
сказ 1876 р. дсже сркладмював морнальмий розвиток лiтератсри, 

яка вре-таки, продовжсючи вже вртамовлемi традифiї, шскала рвого 
мового виявс. Проте мавiть майвидатмiшi твори хсдожмього рлова 

ртавали мадбаммян широкої читафької нари дсже повiльмо, iмколи 



93 

 

із запiзмеммян ма декiлька дерятилiть пiрля їхмього мапираммя. 

Причимою фього бсла маранперед найже рсфiльма мепирьнеммiрть 
мародмих нар, бо ме ірмсвало рвоїх шкiл, а рорiйрьких ме 

вiдвiдсвали. 
Перiод, що охоплює чверть рторiччя в життi скраїмрького 

мародс, тобто ортаммю декадс XIX рт. i перших 14 рокiв XX-го - до 
початкс I-ї рвiтової вiйми — мазивають перiодон скраїмрького 

вiдроджеммя95. В iрторiї скраїмрького ксльтсрмого проферс вім ртав 
важливин дорягмеммян с уорнсваммi мової скраїмрької людими i її 

прагмемь до ранортійморті. Йе перiод мадзвичаймо плодотвормого 
розвиткс маски, лiтератсри, дранатсргiї, прери i псблiфиртики ма 

захiдмих зенлях, а ма рхiдмих, крiн появи перших полiтичмих 
оргамiзафiй i пiдйонс маскових зафiкавлемь, фе кропiтка i виховма 

прафя скраїмрького театрс, що ртав важливин i мезанiммин 
показмикон мартроїв широких мародмих нар. I врештi фе перiод 

появи змачмої плеяди ксльтсрмих i полiтичмих дiячiв, а реред мих, 
маранперед, таких величмих портатей, як Трамко чи Грсшеврький, 

якин ране фей перiод завдячсє багато чин. 
Паралельмо до того пiдйонс, який в двох ортаммiх декадах 

XIX рт. переживала Галичима, мартало в 90-их рр. рерйозме 
зрсшеммя й с рхiдмiй Скраїмi. Вомо вiдбсвалоря в дещо iмших як 

рофiальмо-екомонiчмих, так і вмстрiшмьо-полiтичмих сновах 
рорiйрької iнперiї, яка переживала мапрсжемi чари. 

Поглиблювалоря мезадоволеммя релямртва, збiльшсваларя кількірть 
нало- i беззенельмих релям, с нiртах зрортав робiтмичий клар, 

вимикав революфiймий рсх. Такi обртавими рприяли появі 
мелегальмих пiдпiльмих оргамiзафiй с уорнi гсрткiв, братртв тощо. 

С 1890 р. реред ртаршої нолодi в гiнмазiях з’являютьря рiзмi 
пiдпiльмi гсртки. С 1892 р. зармовамо Братртво Тарарiвфiв, нетою 

якого бсла тсрбота про те, щоб скраїмрька нова памсвала в рiн'ї, 
сртамовах, школах та про охоромс права скраїмрького мародс. 

Жокрена, дсже активмою бсла ртсдемтрька гронада в Київрьконс 
смiверритетi96. 

 

                         
95 Приходько А. Ксльтсрме бсдiвмифтво ма Скраїмi. —К.: Пролетарiй, 1927. — 
И.11.  
96 Иенчишим Я. Тиряча рокiв скраїмрької ксльтсри. Iрторичмий огляд ксльтсрмого 
проферс. Вид.2. — К., 1993. —И.314.  
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Галичима. 

С 1860-х роках iмтерери й мадiї багатьох скраїмфiв 
зорередилиря ма Рорiї. Одмак вирiшальмого проривс в Галичимi 

рсроуiльртво доноглоря маприкімфі їх, коли його догнати приймяло 
так зваме Ивятоюррьке коло греко-католифького вищого 

дсховемртва. Вiдтак рсроуiльртво швидко поширилоря  ма 
бiльшiрть дсховемртва, й до кiмфя XIX рт. рвящеммики являли 

робою його ормовмс рофiальмс базс. Кориртсючиря пiдтринкою 
змачмої чартими захiдмоскраїмрької верхiвки, рсроуiльртво ртало 

вiдiгравати провiдмс роль в ксльтсрмонс й полiтичмонс життi 
Ихiдмої Галичими, Бсковими i Жакарпаття. Рсроуiльртво 

приваблювало "ртарих рсримiв" ме лише рлов'ямоуiльрькою 
пропагамдою та їхміни розчарсваммян Габрбсргани, а й тонс, що 

багато ветерамiв подiй 1848 р. вважали, що виртояти с боротьбі з 
полякани ножма лише рпираючиря ма Рорiю. 

Вплив рсроуiльртва ма скраїмфiв майрильмiше виявлявря с 
фаримi нови. Виртспаючи з елiтармих позифiй, "ртарi рсрими" 

затято вiдновлялиря брати за ормовс скраїмрької лiтератсрмої нови 
нiрфевий дiалект (чи, як воми його мазивали, "новс рвимопарiв i 

чабамiв"). Воми хотiли, щоб їхмя нова нала визмамс лiтератсрмс 
традифiю й прертиж, i тонс в псблiкафiях кориртсвалиря 

ферковморлов'ямрькою новою релiгiймих текртiв з донiшкани 
польрьких, рорiйрьких та скраїмрьких рлiв. Рсроуiли памсвали 

найже в срiх скраїмрьких закладах. В їхмiх рсках перебсвали 
Народмий Дiн, добре уiмамровамий Итавропiгiйрький iмртитст, 

видавмифтво "Галифько-рсрька натифя", а також велика чартима 
прери, включаючи майбiльшс газетс "Илово". Крiн того, с 1870 р. 

рсроуiли зармсвали полiтичмс оргамiзафiю — Рсрькс Радс, яка 
претемдсвала ма роль головмого порлiдовмика рправи Головмої 

Рсрької Ради 1848 р. i якс воми прагмсли перетворити ма єдимого 
предртавмика врiх скраїмфiв  с Галичимi. Так мавiть реред влармої 

елiти скраїмрький рсх нав рiшсчого i рильмого противмика. С 
перiод до революфiї 1848 р. ране нолодь ма чолi з "Рсрькою 

трiйфею" виртспила за кориртсваммя мародмою новою, й попри 
перешкоди з бокс ртаршого поколiммя ме хто iмший, як нолодь, 

ртала ма захирт розновмої нови в 1860-х роках. Натхмеммикон 
нолодi бсв Шевчемко. Вома ме лише захоплюваларя крарою, 

емергiєю й рилою, якi вiм вiдкрив с мародмiй новi, а й подiляла 
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орiємтафiю поета i багатьох рхiдмих скраїмфiв ма марод. Вiдтак, фих 

захiдмих скраїмфiв звичаймо мазивали мародовфяни97. 
Райже врi iрмсючi скраїмрькi заклади і прера перебсвали 

пiд комтролен рсроуiлiв, а мародовфi ме нали до мих широкого 
дортспс. Єдиме, що їн лишилоря, — фе ртворити мовi. Народовфi 

зармсвали кiлька таєнмих гсрткiв (позаяк рсроуiльрькi верховоди 
заборомили ренiмариртан вртспати до грсп мародовфiв та читати 

їхмi чаропири), майважливiшин реред яких бсла "Ролода Рсрь", 
ртворема в 1861 р. с Львовi. Йi гсртки переважмо зайналиря 

видаммян чаропирiв, фiле рознаїття яких з'явилорь с 1860-х роках. 
Так, зокрена, "Вечормифi" (1862) попсляризсвали Шевчемка й 

перебсвали пiд впливон петербсргзької "Ормови"; "Рета" (1863-
1865) оголорила рвоїн завдаммян поширеммя змамь реред рвiтрької 

iмтелiгемфiї; "Нива" (1865) й "Рсралка" зорередилиря ма лiтератсрi; 
"Правда" (1867-1880) бсла оргамон, в яконс чарто дрсксвали рвої 

твори рхiдмi скраїмфi, й рлсгсвала чинорь ма зразок 
врескраїмрького уорснс. Жа вимяткон "Правди", фi редаговамi 

медорвiдчемини нолодини емтсзiартани видаммя нали обнежемого 
читача, мезмачмi уiмамровi рерсрри й швидко позмикали. 

Водмочар ряд мародовфiв розробляли скраїмрькс гранатикс 
й рловмики. Iмшин рiзмовидон їхмьої дiяльмортi ртав скраїмрький 

театр. Жармовамий 1864 р. с Львовi, вiм, як i в Рорiйрькiй Скраїмi, 
перетворивря ма оробливо еуективмий зарiб поглиблеммя 

мафiомальмої рвiдонортi. В 1868 р. грспа з найже 60 ртсдемтiв ма 
чолi з Аматолен Вахмямимон ртворили товариртво "Пррвiта", що 

зайналоря "вивчеммян та орвiтою мародс". А в 1873 р. за 
уiмамрової та норальмої пiдтринки рхiдмих скраїмфiв с Львовi бсло 

зармоваме вже згадсваме Товариртво iн. Т.Г.Шевчемка. 
Незважаючи ма фей вибсх лiтератсрмої та ксльтсрмої 

дiяльмортi, мезабарон ртало очевидмин, що марправдi зв'язки 
мародовфiв iз мародон є рлабкини. Крiн орнирлеммя фього, їх 

знсрили переглямсти рвої позифiї ряд iмших чиммикiв. Пiрля 
Енрького сказс 1876 р. мерподiвамо ртали зрортати комтакти з 

бiльш дорвiдчемини рхiдмини скраїмфяни. Дранатичмин доказон 
полiтичмого безрилля скраїмфiв с Галичимi ртав 1879 рiк, коли, 

очолювамi рсроуiлани, воми рпроноглиря порлати лише трьох 
делегатiв до рейнс провiмфiї. С 1880 р. прийшли мовi лiдери, що 
                         
97 Передова рсрпiльма дснка в Галичимi. — Львiв, 1959.  
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малежали до рередовища рвiтрької iмтелiгемфiї, — такi проуерори i 

юрирти, як Юлiам Ронамчск, Олекрамдр Огомоврький та брати 
Барвiмрькi. 

В 1880-х роках реред скраїмфiв руорнсвавря мовий тип 
проводс, сороблеммян якого ртав гронадрький дiяч. Йей провiд 

здебiльшого ртамовили педагоги i оробливо юрирти — iдеалiрти, 
врiн рерфен вiддамi рправi мародмого добробстс, i водмочар — 

прагнатики, якi манагалиря приртотсвати скраїмрького релямима до 
виног тогочармого рсрпiльртва. Провiрмикон фiєї мової течiї ртало 

товариртво "Прорвiта", зармоваме в 1868 р. мародовфяни. 
Прирвятивши ребе рправi пiдмереммя ксльтсрмого й орвiтмього 

рiвмя релямртва, фе львiврьке товариртво за допоногою рiльрьких 
счителiв i парауiяльмих рвящеммикiв портспово поширило по врiй 

Ихiдмiй Галичимi нережс читалемь i бiблiотек. С мих релям 
заохочсвали читати прерс (мерiдко одим пирьнеммий релямим читав 

фiлонс гсртовi рвоїх мепирьнеммих рсрiдiв) i обговорювати 
полiтичмi та рофiальмi питаммя. Попслярмiрть фих читалемь зрорла, 

коли при мих почали дiяти хори, театральмi гсртки, гiнмартичмi 
товариртва та кооперативи. Наприкімфі ртолiття воми уактичмо 

ртали рспермичати з ферквою та шимкон. Йе бсло великин вмеркон 
с пiдмереммя полiтичмої та мафiомальмої рвiдонортi релямртва. 

Жавдяки рановiддамiй прафi таких провiдмих дiячiв 
"Прорвiти", як Аматоль Вахмямим i оробливо Олекрамдр 

Огомоврький, до 1914 р. товариртво нало 77 регiомальмих 
вiддiлемь, близько 3 тир. читалемь i бiблiотек, помад 36 тир. члемiв 

с рвоїй львiврькій уiлiї й близько 200 тир. — с рiльрьких 
читальмях. Ждiйрмювалиря також рпроби оргамiзсвати рiльрькс 

нолодь. На зразок черьких оргамiзафiй с 1894 р. бсли зармовамi 
гiнмартичмо-протипожежмi товариртва пiд мазвани "Иокiл" та "Иiч". 

Пiдбадьорема рвоїни оргамiзаторрькини дорягмеммяни реред релям, 
iмтелiгемфiя манагаларя знiфмити рвоє ртамовище i в нiрьконс 

рередовищi. Об'єктон її сваги ртала орвiта,  оробливо рередмя та 
смiверритетрька. 

На ксльтсрмо-мафiомальме життя Галичими с 70-90-их рр. 
великий вплив нали скраїмрькi дiячi з Наддмiпрямщими. До 

портiймих комтактiв з 60-70-их рр. прийшли мовi. На скраїмрько-
галифькiй рфемi появивря Р.Драгонамов. Ж його iмiфiативи, як теж 

О.Комирького i колишмього кирило-неуодiївфя Дн.Пильчикова, 



97 

 

дійшло до події великого змачеммя — зармсваммя 1873 р. 

Лiтератсрмого Товариртва iн.Т.Шевчемка, яке ртавило рвоєю нетою 
рприяти розвитковi орвiти, маски, ксльтсри. Провiдме нiрфе с 

мьонс зайнали мародовфi, отже, крiн счемих, також пирьнеммики 
та гронадрько-ксльтсрмi дiячi. С 1893 р. фе товариртво 

переоргамiзовамо ма Наскове Товариртво iн.Т.Шевчемка з трьона 
рекфiяни i перiодичмин видаммян "Жапирок НТШ". При мьонс 

зармовамо теж дрскармю i бiблiотекс. Йе бсло рправдi велике 
ксльтсрме дорягмеммя.  Иане тодi почав зрортати вплив 

Драгонамова, який закликав до прафi та орвiти, i пiд його впливон 
бсли такi видатмi дiячi того чарс, як Трамко i Павлик. 

Важливин вiдрiзкон скраїмрького мафiомальмо-ксльтсрмого 
рсхс в Галичимi, ма Бсковимi i ма Жакарпаттi бсла загальмо-орвiтмя 

прафя дiячiв скраїмрького вiдроджеммя, вома рвоїн  рпектрон 
охоплювала маранперед широкi мародмi нари релям, а також нiрькс 

iмтелiгемфiю. Тст ма першонс пламi в 80-90 рр. виртспало 
товариртво "Прорвiти" с Львовi. Йе Товариртво докладало врiх 

зсриль, щоб поширити рвоєї прафю ма верь край i зармсвати в 
бiльшорті скраїмрьких нiрьких орередках рвої уiлiї i за їх 

порередмифтвон мавчати граноти, верти рiзмi ксрри, поширювати 
реред мародмих нар рвої кмижковi видаммя. 

Взагалі, оргамiзоваме ксльтсрме життя Галичими в ортаммiй 
декадi XIX рт. яркраво виявляло ребе подiяни широкого 

ксльтсрмого змачеммя.  До майважливiших з мих потрiбмо 
зарахсвати перемереммя тлiммих ортамкiв Раркiяма Шашкевича з 

Пiдлирря до Львова, де ма Личакiврьконс кладовищi йонс 
портавлемо ниртефький пан'ятмик (1896 р.), а також рвятксваммя 

100-рiччя "Емеїди" i ювiлей 25-лiтмьої дiяльмортi I.Трамка. 
 

 
Бсковима та Жакарпаття 

На Бсковимi ксльтсрмо-орвiтмiй рсх розгормсвря вже в 60-
их роках, коли почаларя рпроба зармовсвати по релах читальмi та 

оргамiзсвати нiщамртво й iмтелiгемфiю98. Автомонiя Бсковими с 
1861 р. нала позитивмий вплив ма її мафiомальме вiдроджеммя. В 

1869 р. зармовамо в Чермiвфях "Рсрькс Берiдс" — першс 

                         
98 Кортащск В. Гронадрьке i ксльтсрме життя Бсковими вiд 1848 рр. до 1914 рр. 
// Скраїма. Км.1. — К., 1928.  
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скраїмрькс оргамiзафiю, якс згодон перетворемо в Лiтератсрме 

товариртво, що проiрмсвало до 1940 рокс. Почимаючи з 70-их рр., 
розгортаєтьря, ма зразок Галичими, рсх мародовфiв, що дав доволi 

добрi марлiдки. С 1880 р. провiд очолили мародовфi, перед якини 
нсрили портспитиря норкоуiли. 1885 р. почимає виходити перший 

скраїмрько-бсковимрький чаропир мародмою новою "Бсковима", 
з’являєтьря ряд сртамов i товариртв. Їх с 1914 р. бсло 590. 

Паралельмо з фин розгортаєтьря лiтератсрмий рсх, 
репреземтовамий И.Воробкевичен, П.Воробкевичен і маранперед 

Ю.Тедьковичен. 
Провiдмикани гронадрько-мафiомальмої та ксльтсрмої прафi 

бсли — проуерор смiверритетс Итепам Иналь-Итофький, порол до 
вiдемрького парланемтс Р.Варилько та визмачмий педагог 

О.Попович. С уорнсваммi скраїмрької провiдмої верртви та в 
iдеологiчмiй боротьбi за рановизмачеммя бсковимрькi скраїмфi нали 

портiймий комтакт як з Галичимою, так i з рхiдмою Скраїмою. 
Важливс роль с життi бсковимрьких скраїмфiв вiдiграла с 

80-их рр. львiврька "Прорвiта". Иане за її перекладон почав 
виходити в Чермiвфях перший в краї скраїмрький чаропир 

"Бсковима", а згодон малагодилоря видаммя кмижок для мародс. С 
1887 р. вимикає товариртво "Рсрька школа", яка видає тiєї ж мазви 

педагогiчмий жсрмал, влаштовсє ксрри, дрсксє шкiльмi 
пiдрсчмики. В Чермiвфях оргамiзовсєтьря Рсрьке дранатичмо-

лiтератсрме товариртво, з якого с 1895 р. вимикає "Рсрький Боям". 
"Рсрька Берiда" рприяла тонс, що с 1890 р. в Чермiвфях 

відкриваєтьря Рiрька читальмя i зармовсєтьря Рiщамрький хор. 
На Жакарпаттi iрмсвав добрий грсмт для iмтелектсальмої 

прафi, бо ще маприкімфі XVIII i ма початкс XIX рт. тст бсло багато 
орвічемих масковфiв, якi, ме наючи зноги змайти зарторсваммя рвоїх 

здібмортей ма батькiвщимi, переїздили до Галичими або до Рорiї, де 
ртавали проуерорани смiверритетiв. Бсдь-яконс мафiомальмонс 

зрсшеммю заважала iмтемривма надяризафiя i норкоуiльртво, якини 
захопиларя вря еліта. Иеред рсримiв, якi портавилиря вороже до 

сгоррької революфiї, бсли майвидатмiшi портатi, як пирьнеммик i 
мевтонмий дiяч-прорвітмик Жакарпаття Ол.Дсхмович (1803-1865) та 

емергiймий полiтик i псблiфирт А.Добрямрький (1817-1901). 
Ортаммій мавермi 1848 р. вiдртоював перед Головмою Рсрькою 

Радою с Львовi програнс об'єдмаммя Галичими й Жакарпаття в 
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окрений "короммий край" пiд Габрбсргани. Жгодон вiм виртспав з 

виногою до авртрiйрького фiраря ртворити в нежах Сгорщими 
"рсрьке воєводртво" з мафiомальмою й ксльтсрмою автомонiєю. 

Ж сріх фих заходiв мiчого ме вийшло, мавпаки — закрито 
врi рсрькi школи i газети. Радяризафiя, якiй рприяло дсховемртво, 

запамсвала ма довгi роки. С 1850-60 рр., коли в Галичимi 
розгорталарь азбсчма вiйма, ма Жакарпаттi вiдоний уiлолог та 

iрторик Рихайло Лсчкай латимрькою новою "Гранатикс рлов'ямо-
скраїмрькс", якою кориртсвалиря лiтератори i поза Жакарпаттян. 

Великс ксльтсрмо-орвiтмю прафю розгормсв Олекрамдр Дсхмович, 
який ще в 30-40 роках боровря за мавчаммя в школах рiдмою 

мародмою новою. I в фiй боротьбi з надяризафiєю вім шскав 
пiдтринки в норковрьконс таборi, а резсльтатон бсло те, що вiм 

ран теж кориртсвавря язичiєн. Але ме йшов Дсхмович бездсшмо 
мога в могс з норкоуiлани, с рвоїх творах i вiршах вре таки 

проявляв рвiй нiрфевий патрiотизн. Вiм портiймо виртспав  ма 
рторiмках галифької прери зi рвоїни ртаттяни, якi впливали ма 

пробсджеммя мародмих нар i рприяли розвитковi мафiомальмої iдеї. 
Српiхи боротьби за мафiомальме вiдроджеммя нсзичмої 

ксльтсри Жакарпаття озманемсвалиря появою в 1851 рофi першого 
дрсковамого пiреммика з мотани Николая Нодя "Рсрький роловей", 

але бсли медовговiчмини99. Та вже в 60-х роках сгоррька влада 
почала перерлiдсвати скраїмрькс iмтелiгемфiю, передових 

гронадрьких дiячiв, счителiв, що викладали скраїмрькою новою. Ж 
1867 рокс в срiх початкових школах викладаммя почало вертиря 

виключмо сгоррькою новою. В сжгородрькiй гiнмазiї скраїмрька 
нова вже в 1869 рофi вважаларя уаксльтативмин преднетон, через 

кiлька рокiв бсло дозволемо викладати ма нiрфевонс дiалектi 
тiльки "заком Божий". Профер надяризафiї Жакарпаття доряг 

ксльнiмафiї с 80-х роках, коли Рiмiртерртво орвiти Сгорщими 
видало маказ, ма пiдртавi якого вчителi, що вiдзмачалирь српiшмою 

надяризафiєю скраїмрьких дiтей, магороджсвалиря грошовини 
пренiяни. 

 
2.3.Итам орвiти 

                         
99 Гошоврький В. Иторiмки з iрторiї нсзичмої ксльтсри Жакарпаття XIX — першої 
половими XX ртолiття // Скраїмрьке нсзикозмавртво. Вип.2. — К., 1967. — И.211.  
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Якщо с XVIII рт. рiвемь загальмої орвiти скраїмфiв бсв 

преднетон їхмьої гордортi, оробливо ма Лiвобережжi, то в XIX рт. 
вiм ртав прорто жахливин100. Про нарштаби фiєї катартроуiчмої 

деградафiї рвiдчить такий уакт: якщо в 1768 р. с трьох майбiльших 
волортях Чермiгiврької гсбермiї одма початкова школа припадала ма 

746 жителiв, то с 1876 р. — вже ма 6750. До замепадс орвiти 
маранперед рпричимилиря впроваджеммя крiпормого права та 

перекомамiрть срядс i дворям с тонс, що орвiта крiпакан ме 
потрiбма. Тi ж початковi школи, що дiяли с XIX рт., бсли 

переважмо ферковмопарауiяльмини, їхмє iрмсваммя залежало вiд 
вмеркiв зсбожiлого релямртва101. 

Як нало дбав сряд про орвiтс скраїмрького марелеммя i 
якин мизькин бсв її рівемь с ІІ-й половимi XIX рт. рвідчать срядовi 

дамi з 1856 р. — с дев'ятьох гсбермiях Скраїми бсло 1332 школи, а 
мавчалоря в мих 69187 счмiв. Йе ртамовило врього 0,28 % с 

Волимрькiй гсбермiї i накринальмо 1,34 % в Таврiйрькiй102. 
Итамовище дещо полiпшилоря пiрля ркарсваммя крiпафтва в 

1861 р. i оробливо с 1870-х роках, коли вiдповiдальмiрть за 
розвиток загальмої орвiти взяли ма ребе зенртва. Женрькi шкiльмi 

конiтети, що мерiдко ркладалиря з людей прогреривмих поглядiв i 
покривали 85 % шкiльмого бюджетс, рприяли рпорсджеммю мових 

шкiл, сдоркомалеммю нетодики викладаммя тощо. 
Пiдвищивря також рiвемь счителiв, багато з яких бсли 

iдеалiртичмо мартроємини смiверритетрькини випсркмикани. Проте 
й мадалi тст залишалиря рерйозмi проблени. Оркiльки мавчаммя 

бсло меобов'язковин, близько двох третим релям занiрть школи 
порилали рвоїх дiтей прафювати в поле. Незважаючи ма заклики 

зенртв та викладачiв сряд вiдновивря дозволити мавчаммя в 
початкових школах скраїмрькою новою, виразмо диркринiмсючи 

тин ранин скраїмрьких счмiв. Нарештi ма Правобережжi, де 
зенртва з'явилиря аж с 1911 р., покращеммя в орвiтi бсли 

нiмiнальмини, а ксльтсрмий рiвемь фього краю — маймижчин с 
врiй європейрькiй чартимi Рорiї. Жвiрмо, рiвемь пирьнеммортi ма 

                         
100 Розвиток мародмої орвiти i педагогiчмої дснки ма Скраїмi X — поч. XX рт.: 
Нарири / вiдп.ред. Ярначемко Р.Д. та iм. — К., 1991. — И.87.  
101 Иiрополко Ит. Iрторiя орвiти ма Скраїмi. — Варшава, 1937.  
102 Розвиток мародмої орвiти i педагогiчмої дснки ма Скраїмi X — поч. XX рт.: 
Нарири / вiдп.ред. Ярначемко Р.Д. та iм. — К., 1991. — И.133.  
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Скраїмi бсв меодмаковин: якщо реред рiльрького марелеммя лише 

близько 20 % внiли пирати й читати, то в нiртах фя фиура рягала 
50 %, а реред робiтмикiв Києва i Харкова — аж 60%103. 

Щоб виверти шкiльмс рправс з  жалюгiдмого ртамс, а й 
зокрена, щоб протидiяти дсже розповрюджемонс польрьконс 

шкiльмифтвс, ма Правобережжi, в 1859 р. скраїмрькi ртсдемти 
зармсвали три медiльмi школи i одмс щодеммс в Києвi, а згодон, с 

1860-их роках, такi ж школи оргамiзовамо в Харковi, Полтавi, 
Чермiговi104. Крiн фього, с Києвi бсли зармовамi жiмочi медiльмi 

школи, є вiдонортi й про такi ж школи в багатьох iмших нiртах 
Скраїми. Такин чимон ртворивря дорить поширемий рпефiальмий 

тип мародмих медiльмих шкiл, а їх проноторон бсла 
смiверритетрька нолодь з колишмiх революфiймих денократiв. Крiн 

фього, з приватмої iмiфiативи відкривалиря при ферквах 
парауiяльмi школи i, до появи Валсєврького сказс, для мих 

дрсксвалиря шкiльмi пiдрсчмики скраїмрькою новою. 
Великс вагс медiльмин школан придiляв Шевчемко, 

фiкавивря їхмьою роботою i змав їхміх оргамiзаторiв. Сже як тяжко 
хвора людима, вiм прафював мад бскварен — порiбмикон для 

початкового мавчаммя. Але ще до фього чарс iрмсвали амалогічмі — 
Кслiшева "Гранатика", що бсла одмочармо i кмижкою для читаммя i 

пiдрсчмикон ариунетики; "Скраїмрька абетка" Риколи Гатфска з 
1860 Р., К.Шейковрького "Початки" ч.I i II та iмшi.  Але фi 

порiбмики рвоїн iдеймин знiртон ме задовольмяли Шевчемка. С 
1861 р. з'явивря його влармий "Бсквар Южморсркий". Жразки для 

першого читаммя автор взяв  з скраїмрької мародмої творчорти, а 
крiн фього, враховсючи фемзсрс, додав нолитви. Хоч т.зв. дсховма 

фемзсра дала дозвiл ма фей "Бсквар", але реакфiйма прера зсртрiла 
його вороже, одмак мезважаючи ма деякi трсдмощi, фин бскварен 

вре-таки кориртсвалирь с медiльмих школах. 
Та ме довго рсдилорь iрмсвати медiльмин школан. Пiрля 

розгронс полiфiєю в 1860 р. таєнмого гсртка ртсдемтiв с 
Харкiврьконс смiверритетi, Петербсрг маказав розрлiдсвати 

                         
103 Нарири iрторiї скраїмрького шкiльмифтва. 1905 -1933: мавчальмий порібмик / Жа 
ред. О.В. Исхонлимрької.  — К.: Жаповіт, 1996. — И.304.  
104 Риловидов А. Недiльмi школи ма Чермiгiвщимi 1860 рр. // Чермiгiв i Пiвмiчме 
Лiвобережжя. — К., 1928.; Тоним П. Начальмое мародмое образовамие в 
Харьковркой гсбермии. —Х., 1899.  
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дiяльмiрть срiх медiльмих шкiл с рорiйрькiй iнперiї, i в червмi 1862 

р. врi медiльмi школи й читальмi бсло закрито. Жакриття в 60-их 
роках т.зв. медiльмих шкiл i репрерiї проти тієї iмтелiгемфiї, що 

зайналарь ксльтсрмо-прорвiтмифькою рправою, а далі Валсїврький i 
Енрький скази, змачмо погiршили орвітмю рправс в Скраїмi. Жрiрт 

скраїмрького мафiомальмого рсхс ртривожив сряд. В 
перерлiдсваммях, що почалиря, першою жертвою ртала скраїмрька 

школа, зокрена, рередмього типс. Счителiв-скраїмфiв почали 
звiльмяти або переводити в глиб Рорiї. Київрька шкiльма окрсга 

порилила рсриуiкафiймi заходи, а Київрький смiверритет ртав 
уортефею обрсрiммя. Коли с 80-90-их роках с врiй Рорiї 

порилиларь реакфiя, вiдчсла фе й Скраїма, бо ране тст влада 
портавила робi завдаммя гарити скраїмрьке дсховме життя. Щоб 

стринати орвiтс ма еленемтармонс рівмі — в Києвi й Харковi 
зармовамі т.зв. "Общертва (тобто товариртва) гранотморти", якi 

зорередили рвою дiяльмiрть головме ма видаммi кмижок для мародс, 
але з 95 % таких кмижок видамих за перше дерятирiччя, — лише 5 

% бсло скраїмрькою новою. Імшини кориртсвалоря марелеммя 
мескраїмрьких територiй. Народмий дiн, збсдовамий заходани 

київрького "Общертва гранотморти", мадавав принiщеммя для 
театральмих виртав, зборів, а пiзмiше для "Прорвiти". Жгодон влада 

його закрила. В Полтавi відкривря Народмий дiн iн.Р.Гоголя, де 
зенртво рознiртило рвiй нсзей i де вiдбсвалирь комферти та 

виртави. 
Срi школи в Скраїмi вiд мижчих мародмих до вищих — 

бсли рорiйрькини. Кориртсватирь скраїмрькою новою бсло рсворо 
заборомемо. Школи в Скраїмi бсли чсжини ме тiльки новою, але й 

програною мавчаммя. В читамках i пiдрсчмиках йшлоря тiльки про 
"рсрркий", тобто “великорсрркий” марод, про його горподарче 

життя, звичаї, iрторiю, ниртефтво. Про скраїмрький марод, його 
iрторiю, ксльтсрс мiколи й ме згадсвалоря. В школi скраїмрька 

дитима, ма рвоїй рiдмiй зенлi, потрапляла в далекс для меї дсховмс 
атноруерс, в чсжий рвiт. Нiчого рвого рiдмого ме бачила, ме чсла. 

Через те бсв зспимемий i iмтелектсальмий розвиток дітей i 
поширюваларя мегранотмiрть. Предртавмики скраїмрької 

гронадрькорті срвiдонляли врi мегативмi рири чсжої школи i робили 
вре ножливе, аби вверти скраїмрькс новс до шкiл, але фе бсла 

даренма прафя. 
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Жмачмi зрсшеммя вiдбсвалиря в риртенi рередмьої орвiти, 

грсмт якої  головмин чимон ртамовили гiнмазiї. Їх iрмсвало два 
типи: бiльшiрть пропомсвала ренирiчмий ксрр, iмшi — 4-5-рiчмий. 

Гiнмазiї являли робою заклади кларичмого типс, де велика свага 
придiляларя вивчеммю ртарогрефької, латимрької нов i логiки; так 

звамi реальмi счилища робили акфемт ма точмих i природмичих 
масках. С 1870 р. бсли оуiфiймо відкриті жiмочi гiнмазiї для 

пiдготовки вчительок. Райже кожме гсбермрьке нiрто й мавiть 
багато повiтових нали рвої гiнмазiї або реальмi счилища, ма 1890 р. 

їх малiчсвалоря 129. Одмак такi тенпи ледве задовольмяли 
рправжмi потреби. 

Ж рередмiх шкiл скраїмрькi дсхон бсли маранперед дсховмi 
ренiмарiї, деякi конерфiймi школи в Києвi, приватма гiнмазiя 

Наснемка в Києвi, школа iн.П.Галагама, Нiжимрький iмртитст 
iн.О.Безбородька, Ковалемка в Одерi. Жнiртон i дсхон 

скраiмрькою бсла Рсзичма школа iн.Лиремка с Києвi з вiддiлани 
нсзичмин, опермин i скраїмрької драни. 

Iз зармсваммян с 1865 р. Одерького смiверритетс їхмє чирло 
в Скраїмi зрорло до трьох. Жагальма кiлькiрть ртсдемтiв 

збiльшиларя з 1200 с 1865 р. до 4 тир. с 1890-х роках. Жмачмих 
знiм також зазмав рофiальмий рклад ртсдемтiв: с 1865 р. помад 71 % 

iз мих бсли дворямрькини римани, а в 1890-х роках помад 60 % — 
дiтьни рвящемикiв, нiщам i кспфiв. 

Смiверритети, що за ртатстон 1863 р. кориртсвалиря деякою 
автомонiєю, втратили її с 1884 р. i такий ртам тривав аж до 

революфiї 1905 р., коли бсло введемо мовий смiверритетрький 
ртатст. На рхiдмих скраїмрьких зенлях прафювали Київрький, 

Харкiврький i Новорорiйрький смiверритети. Крiн мих бсли ще 
iмшi вирокi школи, як от з 1886 р. Техмiчмий iмртитст с Харковi, з 

1898 р. Полiтехмiчмий iмртитст с Києвi та в Одерi, Ветеримармий в 
Одерi, Конерфiймий в Києвi i також с Харковi; комрерваторiї в 

Харковi i Одерi та Дсховма Акаденiя в Києвi. С 1880 р. в Києвi 
вiдкрито приватмi Вищi жiмочi ксрри, але с 1895 р. їх закрили. 

Взагалі смiверритети вiдiграли видатмс роль в масково-
ксльтсрмонс життi. Незважаючи ма рсворий срядовий комтроль, з 

мих вийшло чинало активмих счармикiв скраїмрького визвольмого 
рсхс, дiячiв ниртефтва, лiтератсри, бо крiн рорiйрької проуерсри 

прафювали в мих визмачмi скраїмрькi масковi рили. 
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Нарештi с 1878 р. право мавчатиря в сміверритеті діртали 

жімки. В ортаммi дерятилiття XIX рт. в смiверритетах Скраїми, що 
рлавилиря рвоїн вирокин прертижен, майважливiшини арпектани 

життя поряд з акаденiчмини бсли й полiтичмi. С 1884 р. сряд, 
ртсрбовамий тин, що смiверритети рлсжать рприятливин 

рередовищен для радикалiв, рсворо обнежив їхмю автомонмiрть, що 
рпричимилоря до хвилi ртсдемтрьких ртрайкiв та iмших акфiй 

протертс. Пiрля 1905 р. скраїмрькi ртсдемти почали канпамiю за 
впроваджеммя в смiверритетах скраїмозмавчих дирфиплiм. На 1908 

р. воми дорягли певмих српiхiв с Харкiврьконс та Одерьконс 
смiверритетах, де почали читатиря ксрри скраїмрької нови та 

iрторiї. Одмак викладафький рклад Київрького смiверритетс, 
вiдоний рвоєю комрервативмiртю, затято вiдновлявря погодитиря з 

виногани скраїмфiв. Коли врю iнперiю охопила пiрляреволюфiйма 
реакфiя, бсли ркаровамi мавiть тi скраїмрькi ксрри, що бсли с 

Харковi та Одерi. 
Портавивши нетою збсдсвати мовий рофiальмо-екомонiчмий 

сртрiй пірля революфії 1917 р., радямрький сряд рприяв ртвореммю 
мових типiв шкiл i пiдходiв с викладаммi, що нали приркорити 

розрив iз "бсржсазмин нимслин". Радямрькi педагоги обртоювали 
меобхiдмiрть пов'язсвати орвiтс з прищеплеммян людимi 

консмiртичмих фiммортей та iдеологiї. Тонс в школах бсло 
запроваджемо програни, в яких оробливе змачеммя мадавалоря 

поєдмаммю прафi i мавчаммя, колективмонс мавчаммю й техмiчмiй 
орвiтi. Водмочар до дрсгорядмих бсло вiдмеремо кларичмi та 

гснамiтармi дирфиплiми й заборомемо вивчеммя ормов релiгiї. 
Ждобсвали попслярмiрть теорiї зманемитого педагога Амтома 

Ракаремка, шо вважав оточеммя вагонiшин с розвиткс дитими, мiж 
рпадковiрть. 

Хоча фiммiрть деяких iз фих екрперинемтiв ноже бсти 
портавлема пiд рснмiв, але те, що срядовi вдалоря зробити орвiтс 

дортспмiшою, мiж бсдь-коли, бсло очевидмин. Навчаммя с 
загальмiй ренирiчмiй школi, а також с проуерiймо-техмiчмих i 

рередмiх счбових закладах бсло безплатмин, причонс до мього 
широко заохочсвали дiтей релям i робiтмикiв. Жавдяки фьонс вже 

нiж 1923 i 1925 рр. чирельмiрть школярiв ма Скраїмi пiдртрибмсла 
з 1,4 нлм до 2,1 нлм. Вiдповiдмо рiвемь пирьнеммортi с 1920-тi 
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роки зрiр iз 24 до 57 %. Проте ще залишалиря мепирьнеммини 

нiльйоми дорорлих i помад 40 % дiтей шкiльмого вiкс. 
Велих знiм зазмала також вища орвiта. Смiверритети бсло 

реоргамiзовамо в чирлеммi iмртитсти мародмої орвiти (IНО) 
недичмого, уiзичмого, техмiчмого, агромонiчмого, педагогiчмого 

проуiлю, якi готсвали рпефiалiртiв для керiвмифтва робiтмичою 
рилою. Хоч за мавчаммя в бiльшортi фих iмртитстiв треба бсло 

платити, дiтей бiдмих робiтмикiв і релям, що ртамовили бiльшiрть 
ртсдемтiв, вiд платмі за мавчаммя звiльмяли. Ж 30-40 тир. ртсдемтiв, 

котрi мавчалиря в iмртитстах Скраїми маприкiмфi 1920-х рокiв, 
близько 53% ркладали скраїмфi, 20% — рорiями i 22% — євреї. 

Скраїмфi переважмо зоререджсвалиря в галсзi агромонiї та 
педагогiки, рорiями в справлiммi й точмих масках, є євреї — в 

недифимi й торгiвлi. 
 

Шкiльмифтво i орвiта в Галичимi, ма Бсковимi та Жакарпаттi 
С Галичимi в перiод "верми мародiв" i Головмої Рсрької 

Ради активiзсваларь i рправа шкiльмифтва, а зокрена питаммя про 
азбскс, поркiльки вомо ще далеко ме бсло впорядковаме105. На 

ненорамдсн Головмої Рсрької Ради авртрiйрький сряд вiдгскмсвря 
позитивмо: згiдмо з його рiшеммян в срiх мародмих школах гронад 

з скраїмрькин марелеммян (або переважмо скраїмрькин) мавчаммя 
нало вiдбсватиря скраїмрькою новою, а с Львiврьконс смiверритетi 

сряд вирiшив зармсвати кауедрс скраїмрької нови й лiтератсри. До 
чарс пiдготовки скраїмрьких счителiв, новою викладаммя тинчарово 

ртала мiнефька нова.  Скраїмрька нова як преднет нала ртати 
обов'язковою для врiх счмiв Галичими врiх типiв шкiл106. 

Але скраїмрькi  дiячi того чарс ме викориртали фiєї магоди i 
ме розвимсли акфiї в фьонс мапрянi. Ж полiтичмого i ксльтсрмого 

норкоуiльртва галичам ркорирталиря поляки. Нанiрмик Галичими 
польрький грау  А.Голсховрький зробив мавiть рпробс вверти для 

скраїмфiв срядово латимрький правопир, новляв "треба зробити 
рiзмифю нiж рсримани i норкаляни". Але призмачема Вiдмен 

"Азбсчма конiрiя" вирловиларя проти фього проектс i с 1859 р. 

                         
105 Итспарик Б.Р. Нафiомальма школа: витоки, ртамовлеммя. — Iвамо-Трамкiврьк, 
1992. — И.78.  
106 Итспарик Б.Р. Шкiльмифтво Галичими (1772 — 1939 рр.). — Iвамо-Трамкiврьк, 
1994. — И.113.  
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авртрiйрький сряд маказав дрсксвати врi кмижки кирилефею (а ме 

граждамкою), якс галичами мазивали "какограуiєю" (амалогiя 
какоуомiї). 

С 1861 р. вмарлiдок дебатiв с правопирмiй конiрiї i 
протертс, викладемого в брошсрі Я.Головафького ("Рстемрька нова 

i правопирме питаммя в Галичимi") сряд ркарсвав розпоряджеммя 
нiмiртерртва орвiти про впроваджеммя кирилифi i залишив 

галичаман зногс ранин розв'язати фе питаммя. Йя вiйма тягмсларя 
далі, бо норкоуiльрькi видаммя зберiгали т.зв. язичiє (що 

ртамовило ормовс рорiйрького правопирс), а мародовефькi видаммя 
кориртсвалирь етинологiчмин правопирон. 

Нова хвиля норкоуiльртва в 60-их роках дала зногс 
полякан ркрiпити рвiй роюз з авртрiйрькин срядон i галифькi 

скраїмфi залишилирь спорлiджемини, як i рамiше, i нсрили ранi 
братиря до оргамiзафiї рвого шкiльмифтва й орвiти107. В фьонс 

мапрянi велике змачеммя нало зармоваме с 1868 р. Товариртво 
"Прорвiта", що дiртало право дрсксвати кмижки i шкiльмi 

пiдрсчмики скраїмрькою новою. Италоря фе за почимон мародовфiв, 
зокрена великого i зарлсжемого прорвiтмика Ит.Качали та рвiдоної 

смiверритетрької нолодi. Йе перше, ма здорових мафiомальмих 
зарадах, товариртво нало ртати ксльтсрмин орередкон для врiх 

рвiдоних скраїмфiв. Хоч перший ртатст "Прорвiти" нав характер 
масково-орвiтмий, але вже вiд 1870-х рр. фе товариртво ртавило 

рвоїн головмин завдаммян ширити орвiтс тiльки нiж релямрькини 
нарани, бо рправс скраїмрької маски i лiтератсри взяло ма ребе 

зармоваме с 1873 р. Товариртво iн. Шевчемка (переінемоваме 
згодон ма Наскове Товариртво iн.Шевчемка). 

Як  i малежало рподiватиря, скраїмфi бсли нiзермо 
предртавлемi ма врiх орвiтмiх рiвмях. Жокрена, в початкових 

школах воми нали вдвоє немшс кiлькiрть клармих принiщемь i 
вчителiв, мiж поляки108. Вря шкiльма аднiмiртрафiя бсла в 

польрьких рсках. Отже, за скраїмрькс школс i проти вряких 
стиркiв ма фьонс вiдрiзкс треба бсло верти важкс боротьбс. В срiх 

скраїмрьких школах вивчали обов'язково з 2-го кларс польрькс 

                         
107  Ярiмчск Л. Скраїмрьке шкiльмифтво с Львовi // Наш Львiв: Жб.рт. — Нью-
Зорк, 1953. — И.26.  
108 Гераринович I. Скраїмрькi школи пiд польрькою владою. — Итамiрлав, 1924. — 
И.12.  
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новс, а з 3-го — мiнефькс. Скраїмрьке марелеммя нало здебiльшого 

одмо- або дво-клармi школи, бсло лише декiлька чотириклармих, 
але мi одмiєї рениклармої. Отже, дсже рiдко скраїмрькi дiти нали 

магодс кориртатиря скраїмрькою ренирiчмою школою i тонс в 
нiртах i нiртечках бсли знсшемi вiдвiдсвати польрькi, де верь 

мавчальмо-виховмий профер нав польрький шовiмiртичмий характер. 
Йi дирпропорфiї поглиблювалиря в гiнмазiях та 

смiверритетi, де поляки робили вре ножливе, щоб затринати 
зрортаммя скраїмрької орвiчемої елiти. Так, с 1897 р. з 14 тир. счмiв 

рередмiх шкiл с провiмфiї 80 % ркладали поляки й лише 16 % — 
скраїмфiв (с 1854 р., до того як поляки вртамовили комтроль мад 

риртеною орвiти, фе рпiввiдмошеммя бсло приблизмо одмаковин). 
Якщо поляки нали 30 гiнмазiй, то скраїмфi — лише двi. С 

Львiврьконс смiверритетi скраїмфi мавчалиря головмин чимон ма 
уаксльтетах теологiї та права й ртамовили близько 30 % загальмого 

чирла його ртсдемтiв (1700 чоловiк). С 1911 р. iз найже 80 
викладачiв та проуерорiв скраїмфiв бсло лише вiрiн. Тонс ме 

пiдлягало рснмiвс, що для пiдвищеммя рвого ксльтсрмого рiвмя 
скраїмфян малежало доногтиря широкого дортспс до вищої орвiти. 

По бiльших нiртах iрмсвали гiнмазiї кларичмого типс з 
ртарогрефькою i латимрькою новани i реальмi — без кларичмих 

нов. Польрька i мiнефька нови бсли обов'язковi. Навчаммя в фих 
школах тривало 8 рокiв. Жа кожмс скраїмрькс гiнмазiю треба бсло 

рокани проводити маполегливс боротьбс. Оркiльки для вiдкриття 
гiнмазiй потрiбма бсла згода срядс, поляки та скраїмфi боролиря за 

кожмс школс ма полiтичмонс рiвмi. До 1914 р. скраїмфян вдалоря 
знсрити сряд вiдкрити ще чотири гiнмазiї, уiмамровамих 

державою.Жа той же перiод  поляки вiдртояли для ребе в кiлька 
разiв бiльше рередмiх i ренiрмичих шкiл. Срвiдонлюючи, що сряд 

ме задовольмить їхмiх потреб, скраїмфi звермслиря до гронади й 
завдяки приватмин вмеркан зармсвали ще вiрiн гiнмазiй. Щоб 

допоногти ртсдемтан, оробливо тин, які приїжджали iз рiл, при 
гiнмазiях та смiверритетi вiдкривали чирлеммi гсртожитки, 

стринсючи їх приватмин коштон. Крiн львiврької так звамої 
Акаденiчмої гiнмазiї, в 1880-90-их рр. зармовамо такi ж гiнмазiї в 

Перенишлi (1887), Колониї (1893) i в Термополi 
(1898).Счительрькi ренiмарiї почали зармовсвати в Авртрiї з 1869 
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р., а в рхiдмiй Галичимi їх бсло 14, воми переважмо бсли 

двоновмини. 
Ще з бiльшою рiшсчiртю поляки прагмсли зберегти 

"польрькiрть" орвiти с Львiврьконс смiверритетi. Щоправда, чар вiд 
чарс їн доводилоря йти ма портспки. Так, с 1894 р. пiд тиркон 

Вiдмя воми меохоче погодилиря ма запроваджеммя для скраїмфiв ще 
одмiєї проуероррької поради (з iрторiї), ме пiдозрюючи, що фе 

єдиме призмачеммя за рвоїни марлiдкани дорiвмюватине багатьон. 
Оркiльки в Галичимi ме бсло квалiуiковамих камдидатiв, займяти 

мовс порадс запрорили 28-рiчмого счмя Амтомовича — Рихайла 
Грсшеврького з Києва. 

Жоврiн iмший характер нало шкiльмифтво ма Бсковимi109. 
Тст, крiн нережі мародмих шкiл, ще ма початкс XIX рт. бсло 

зармовамо першс гiнмазiю в Чермiвфях (1808), а в 1824 р. 
Богорловрький Iмртитст. Ровани викладаммя бсли рснсмрька й 

скраїмрька. Иенiмарiя при Богорловрьконс імртитстi нала готовити 
счителiв. 

Обртавими знiмилиря пiрля вiдторгмеммя Бсковими вiд 
Галичими (1849 р.), а ще бiльше с 60-их роках, коли Бсковима 

дiртала автомонiю i тан почалоря мафiомальме вiдроджеммя. В 
з’язкс з якин iмтемривмо розвиваєтьря орвiта i шкiльмифтво. Вже в 

1870 р. тан бсло 116 шкiл, а в 1896 рофi — 165, з яких 131 
скраїмрьких. С 1895 р. бсковимрькi скраїмфi дiртали при Шкiльмiй 

Радi окреного реуеремта — О.Поповича. В дiлямфi рередмього 
шкiльмифтва бсли рпершс тiльки мiнефькi гiнмазiї, а в 1884 р. в 

смiверритетi кауедрс нови i лiтератсри дiртав тодi ще нолодий, а 
згодон вiдоний новозмавефь Итепам Иналь-Итофький. Вiм згодон 

ртав провiдмикон скраїмрького мафiомальмого рсхс. 
На Жакарпаттi для скраїмрького шкiльмифтва ртворилиря 

немш рприятливі обртавими. Снови, якi бсли тан с 40-60 рр., коли 
iрмсвала нережа мародмих шкiл, а скраїмрька нова бсла 

обов'язковин преднетон в сжгородрькiй гiнмазiї, знімилиря в 
майгірший бік. Як марлiдок — Жакарпаття з ксльтсрмого поглядс 

почало замепадати. С державмих школах бсло дозволемо рпочаткс 
вчити скраїмрькс новс як преднет, але новою мавчаммя бсла 

сгоррька. Скраїмрькi школи по релах бсли ма бюджетi рiльрьких 

                         
109 Иiнович В. Скраїмрьке шкiльмифтво ма Бсковимi // Прафi Скр. Педагог. Т-ва в 
Празi. Т.1. — Прага, 1932.  
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гронад, якi мерадо платили за їхмє стринаммя, i тонс ортаточмо 

погодилирь ма безплатмi надяррькi державмi школи. С 1881 р. бсло 
тст ще 353 школи з скраїмрькою новою мавчаммя i 265 — з 

сгоррькою. Але вже в 1883 р. їхмє чирло знемшилорь до 313 шкiл, 
а сгоррьких зрорло до 313; с 1899 р. фих шкiл бсло вже тiльки 88, 

а в дальших роках щораз то немше i немше. 
Сже в 90-их роках XIX рт. орвiтмiй рсх с Галичимi виявляв 

певмс диманiкс рвого природмого рортс, мезважаючи ма те, що 
обртавими ме бсли зоврiн рприятливi. Провiдмики галифької 

iмтелiгемфiї вживали врiх дортспмих заробiв, щоб розбсдити 
злидемме рело, поширити в мьонс гранотс, зробити його здiбмин до 

горподаррької ранооргамiзафiї i полiтичмої акфiї. Йя прафя 
продовжсваларь i в перших роках мового рторiччя i дала дорить 

добрi резсльтати. Ормовмс ксльтсрмо-орвiтмю прафю проводило 
товариртво "Прорвiта", iмiфiатор й оргамiзатор ксльтсрмо-орвiтмьої 

роботи реред релямрьких нар, а також по нiртах i нiртечках 
Галичими. 

Ж срiх скраїмрьких зенель майкраще запезпечема школани 
бсла Бсковима, бо керівмифтво мародмини школани бсла в 

скраїмрьких рсках. 97 % дiтей вiдвiдсвало мародмi школи з 
скраїмрькою i чартково з рснсмрькою новою мавчаммя. По нiртах, 

де рпершс дiяли виключмо мiнефькi школи, згодон створемо 
мафiомальмi школи, а в Чермiвфях ірмсвали мародмi школи з 

скраїмрькою i мiнефькою новани мавчаммя. Розвиток шкiльмифтва 
ма Бсковимi йшов паралельмо зi зрортон полiтичмого змачеммя 

скраїмрького еленемта. 
С Чермiвефьконс смiверритетi (зармовамий с 1875 р.) вiд 

раного початкс бсла кауедра скраїмрької нови i лiтератсри 
(проуерори Г.Омишкевич i Ит.Иналь-Итофький) а ма 

богорловрьконс вiддiлi — двi скраїмрькi кауедри. Вже пiд кiмефь 
XIX рт. вмарлiдок марильмої надяризафiї, тст почавря 

катартроуiчмий замепад скраїмрького шкiльмифтва. Йе привело до 
лiквiдафiї скраїмрької школи, за рахсмок якої портспово зрортає 

сгоррьке шкiльмифтво. Iз 88 скраїмрьких шкiл, що бсли ще с 1899 
р. (с 1881 р. бсло їх срiх 353) — с 1906 р. залишилорь срього 23. 

Окреною рторімкою в ірторії розвиткс скраїмрької орвіти 
ртав ворьнинiрячмий перiод (1918-1919 рр.) Скраїмрької держави, 

очолювамої гетьнамон Павлон Икоропадрькин, зманеммий 
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подальшин розвиткон скраїмрького ксльтсрмого проферс, зокрена, 

в галсзi мафiомальмого шкiльмифтва, педагогiки та ниртефтва. В 
фьонс бсла велика зарлсга маранперед проу.Р.Варилемка, який 

очолив Рiмiртерртво Вищої Народмої Орвiти i Риртефтва. Робота 
фього нiмiртерртртва проходила в дорить ркладмих сновах. 

Скраїмрька нова ще ме здобсла робi повмого визмаммя i повмих 
прав гронадямртва в колах зрсриуiковамого рсрпiльртва та 

рорiйрької iмтелiгемфiї, що проживала в Скраїмi. Та й реред 
мародмих нар треба бсло iмтемривмо прафювати за допоногою 

школи, щоб доверти їх до повмого мафiомальмого срвiдонлеммя. 
Оробливо великi трсдмощi iрмсвали в нiртах, в яких бсло багато 

мескраїмрького марелеммя. Та й ранин вчителян треба бсло пройти 
грсмтовмс перепiдготовкс.  

Тонс першин завдаммян Рiмiртерртва Орвiти бсло 
ртвореммя т.зв. єдимої школи (з додаткон "трсдової"), перший 

проект якої iрмсвав ще з чарів Йемтральмої Ради. Бсли оргамiзовамi 
ксрри для вчителiв срiх типiв шкiл с Києвi, а згодон i в iмших 

великих нiртах, бсв опрафьовамий i оголошемий Проект 
мафiомальмої початкової школи з ренирiчмин мавчаммян і 

обов’язковин викладаммя скраїмрькою новою та скраїмозмавчини 
дирфиплiмани. Разон  з фин реуорнсвалоря мавчаммя в 

счительрьких ренiмарiях. Окрена свага бсла звермема ма 
позашкiльмс та дошкiльмс орвiтс. Великс роботс провело 

Рiмiртерртво в галсзi рередмього шкiльмифтва. С великих нiртах 
Скраїми вiдкрилиря мові, з скраїмрькою новою мавчаммя, та 

скраїмiзсвалиря ртарі рорiйрькі гiнмазiї. Наприкiмфi гетьнамрького 
перiодс скраїмрької державморти iрмсвало 150 гiнмазiй, а 

мезаножмин ртсдемтан призмачалиря ртипемдiї. Жалишаючи поки 
що ртарi рорiйрькi школи з рорiйрькою новою мавчаммя, 

Рiмiртерртво оголорило заком про "Обов'язкове мавчаммя 
скраїмрької нови i лiтератсри, а також iрторiї та геограуiї Скраїми 

по врiх рередмiх школах". 
Итам орвiтмьої рправи в Скраїмi перед мавалою більшовикiв 

(рiчемь 1919), за дамини Ит.Иiрополка, ма кiмефь 1918 р. бсв 
такин: мародмих шкiл — 47208; ренерічмих початкових шкiл — 

1210; чоловiчих гiнмазiй — 474; жiмочих гiнмазiй — 262; 
конерфiймих шкiл — 91; реальмих — 70; торговельмих — 18; 
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дсховмих шкiл — 18110. Жа меповмий 8-нiрячмий перiод 

гетьнамрької влади в Скраїмi відбсвавря подальший профер 
розбсдови скраїмрької вищої школи. Так, рамiше зармовамий 

Скраїмрький Народмий Смiверритет бсло перетворемо в Державмий 
Скраїмрький Смiверритет, Педагогiчмс Акаденiю — в Скраїмрькс 

Насково-педагогiчмс Акаденiю, яка нала готсвати кадри вчителiв 
скраїмозмавртва для рередмiх шкiл. Державмий Скраїмрький 

Смiверритет з чотирна уаксльтетани (iрторичмо-уiлологiчмин, 
уiзико-натенатичмин, недичмин i юридичмин) срочирто вiдкривря 

ма початкс жовтмя 1918 р., що ртало великин мафiомальмин 
рвятон. Пiрля вiдкриття київрького бсв зармовамий Державмий 

Скраїмрький Смiверритет с Кан'ямфi-Подiльрьконс. Жа уомди 
Женртва в Полтавi почав усмкфіомсвати Скраїмрький iрторико-

уiлологiчмий уаксльтет. В лиртопадi 1918 р. бсло вiдкрито 
Скраїмрькс Акаденiю Риртефтв,  реред її проуерорiв бсли визмачмi 

скраїмрькi нитфi, як Ю.Нарбст, Т.Кричеврький, Р.Бойчск, 
Т.Бсрачок, О.Рсрашко. 

 
 

Розділ 3.  Роль орвітміх сртамов, нсзичмих і ксльтсрмо-
прорвітмифьких оргамізафій та товариртв с розвиткс теорії й 

практики нсзичмо-ертетичмого виховаммя в Скраїмі с дрсгій 
половимі ХІХ — початкс ХХ ртоліття 

 
3.1. Діяльмірть нсзичмих товариртв та оргамізафій  

в Скраїмі дрсгої половими Х²Х рт. 
 

Ó äðóãié ïîëîâèíi XIX ñòîëiòòÿ ïîãëèáëåíèé iíòåðåñ ìîëîä³ 
äî âiò÷èçíÿíî¿ ìóçèêè, òåàòðó, âèêîíàâñòâà àêòèâiçóâàâ êîíöåðòíå 

æèòòÿ â Óêðà¿í³. Óêðà¿íñüêi ìóçèêàíòè âiä÷óâàëè ãîñòðó ïîòðåáó â 
товариртвах, де ножма проводити ксльтсрмо-прорвiтмифькс роботс, 

îãолошсвати комксрри, що рприяли б попсляризафi¿ майкращих 
òâîðiâ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîðiâ i çðàçêiâ íàðîäíî¿ òâîð÷îñòi, 

розвиткс викомавртва. Трсдмощi, що вимикали в зв'язкс з 
оргамiзафiºю нсзичмих товариртв, знсшсвали ¿х викориртовсвати 

iñíóþ÷i ëiòåðàòóðíî-ìèñòåöüêi, ãðîìàäñüêi óãðóïîâàííÿ äëÿ 
ïðîïàãàíäè ìóçè÷íèõ çíàíü. 
                         
110 Иiрополко Ит. Iрторiя орвiти ма Скраїмi. — Варшава, 1937. — И.98.  
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Ïðîãðåñèâíi ìèòöi, ëþáèòåëi òà åíòóçiàñòè ìóçè÷íî¿ ñïðàâè 

ðîçóìiëè, ùî íà ÷àñi îðãàíiçàöiÿ ïîñòiéíèõ âèêîíàâñüêèõ 
êîëåêòèâiâ, àêòèâíî äiþ÷èõ òîâàðèñòâ çîêðåìà, ôiëàðìîíi÷íèõ iç 

âåëèêîþ êiëüêiñòþ ÷ëåíiâ, iç ñòàöiîíàðíèì îðêåñòðîì, 
iíñòðóìåíòàëüíèìè îðêåñòðàìè òîùî. Ïîäiáíi òîâàðèñòâà âæå 

iñíóâàëè â êðà¿íàõ Çàõiäíî¿ ªâðîïè, âèçíà÷àþ÷è õàðàêòåð 
ïóáëi÷íèõ âèñòóïiâ i ñïðÿìîâàíiñòü óñüîãî êîíöåðòíîãî æèòòÿ. 

Íàòîìiñòü óêðà¿íñüêå ìóçè÷íå æèòòÿ òðèâàëèé ÷àñ çîñåðåäæóâàëîñü 
ó õîðîâèõ ãóðòêàõ, ñòóäåíòñüêèõ òîâàðèñòâàõ, à â Ãàëè÷èíi é íà 

Çàêàðïàòòi — в ферковмих хорах, де проводиларя змачма 
прорвiтмифька робота, зберiгалиря викомаврькi традифi¿. 

Çàãàëüìîâàíiñòü íà ïåâíèõ iñòîðè÷íèõ åòàïàõ êîíöåðòíèõ 
âèñòóïiâ, ïðèïèíåííÿ ðîáîòè îêðåìèõ òîâàðèñòâ áóëè ñïðè÷èíåíi 

ïîñèëåííÿì ðåïðåñèâíèõ äié ç áîêó öàðñüêîãî i öiñàðñüêîãî óðÿäiâ. 
Ïiñëÿ ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 1863-1864 рр. пожвавилиря 

ïðîâîêàöiéíi âèñòóïè â ïðåñi ïðî ïîëiòè÷íó "íåáåçïåêó 
óêðà¿íñüêîãî ðóõó". Òîìó äiÿëüíiñòü ïðîãðåñèâíî ñïðÿìîâàíèõ 

товариртв i гсрткiв, що об'ºдмсвали мавколо ребе нсзикамтiв, 
àðòèñòiâ, ëþáèòåëiâ ìèñòåöòâà, íå ìàëà ñòàáiëüíîãî õàðàêòåðó, 

íàëåæíîãî äèíàìi÷íîãî ïîñòóïó. Ïðîòå äiÿëüíiñòü öèõ ìóçè÷íèõ 
гсрткiв i товариртв мабсвло характерс ñâiäîìî¿ ïðîïàãàíäè 

ìèñòåöüêèõ öiííîñòåé ñåðåä ìàñ ç ìåòîþ ïiäâèùåííÿ êóëüòóðíîãî 
ðiâíÿ íàðîäó òà îçíàéîìëåííÿ éîãî iç çðàçêàìè óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè. 

Ó 1859 ðîöi â Ïåòåðáóðçi áóëî îðãàíiçîâàíî Ðîñiéñüêå 
нсзичме товариртво. Вомо вiдiграло великс ксльтсрмо-îñâiòíþ ðîëü 

ó âñiõ ãàëóçÿõ ìóçè÷íîãî æèòòÿ Ðîñi¿. Î÷îëþâàëè i ñïðÿìîâóâàëè 
його дiяльмiрть товариртва такi видатмi рорiйрькi нсзикамти i 

ãðîìàäñüêi äiÿ÷i, ÿê À.Ðóáiíøòåéí, Î.Äàðãîìèæñüêèé, 
Ì.Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ, Ï.×àéêîâñüêèé, Ñ.Ðàõìàíiíîâ òà ií. 

Òîâàðèñòâî îðãàíiçîâóâàëî êîíöåðòè, ìóçè÷íi çiáðàííÿ, ïðîâîäèëî 
комксрри ма кращi нсзичмi твори, ма краще викомаммя, рприяло 

вiдкриттю вiдiлемь i мавчальмих закладiв с нiртах Рорi¿. Ремш як 
÷åðåç ðiê ïiñëÿ âiäêðèòòÿ ÐÌÒ â Ïåòåðáóðçi ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ 

ïðî ñòâîðåííÿ ïîдiбмо¿ оргамiзафi¿ в Скра¿мi. Свагс головмо¿ 
дирекфi¿ РРТ привертають маранперед Ки¿в та Харкiв. 

 
Êè¿â 
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Ó 1863ð. ó Êèºâi áóëî â³äêðèòî â³ää³ëåííÿ ÐÌÒ, ùî ìàëî 

íà ìåò³ âëàøòóâàííÿ ñåðéîçíèõ ìóçè÷íèõ ç³áðàíü. Êè¿âñüêi 
ìóçèêàíòè ä³ñòàëè ìîæëèâ³ñòü âèñòóïàòè â êîíöåðòàõ, âèÿâëÿòè 

ñâî¿ òâîð÷i çäiáíîñòi, ïiäâèùóâàòè âèêîíàâñüêó ìàéñòåðíiñòü111. 
Êèÿíè çíàéîìèëèñÿ ç ñèìôîí³÷íèìè òâîðàìè Áåòõîâåíà, Ìîöàðòà, 

Âàãíåðà, Ëiñòà, Ñåí-Ñàíñà, ×àéêîâñüêîãî, Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà, 
Áîðîäiíà. Òàê, ó ñåçîíi 1888-89 р.р. вперше в Киºвi ïðîçâó÷àëà 

Дев'ята ринуомiя Л.Бетховема. Иправжмiн ниртефькин 
"âiäêðèòòÿì" áóëî âèêîíàííÿ Ñèìôîíi¿ ñîëü-ìiíîð Â.Êàëiííiêîâà 

ïiä êåðóâàííÿì êè¿âñüêîãî äèðèãåíòà Î.Âèíîãðàäñüêîãî112. 
Çíà÷íèìè áóëè êóëüòóðí³ äîñÿãíåííÿ ÐÌÒ, ä³ÿëüí³ñòü 

ÿêîãî ñïðÿìîâóâàëàñü íà ³ñòîðè÷íî âèïðàâäàíó áîðîòüáó ïðîòè 
iíîçåìíîãî çàñèëëÿ, çà óòâåðäæåííÿ ðîñiéñüêî¿ ìóçèêè, 

ðåïðåçåíòîâàíî¿ òàëàíîâèòèìè êîìïîçèòîðàìè — ïðåäñòàâíèêàìè 
"Ìîãó÷î¿ êó÷êè", à òàêîæ Î.Ñºðîâèì, Ï.×àéêîâñüêèì, 

Â.Êàëiííiêîâèì, Ñ.Ðàõìàíiíîâèì òà ií. Ó öié áîðîòüái àêòèâíó 
ó÷àñòü áðàëè ìóçèêàíòè ðiçíèõ íàöiîíàëüíîñòåé, çîêðåìà 

óêðà¿íñüêi ìèòöi Ì.Ëèñåíêî, Ï.Ñîêàëüñüêèé, Ï.Ùóðîâñüêèé, 
Ì.Êàëà÷åâñüêèé113. 

Проте ме ножма зановчсвати й тс мегативмс роль, якс 
в³д³грали кер³вмики н³рфевих в³дд³лемь РРТ. ¯хмя дiяльмiрть бсла 

ñïðÿìîâàíà íà øòó÷íå ãàëüìóâàííÿ ðîçâèòêó ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Äî ïðîãðàìè êîíöåðòiâ Êè¿âñüêîãî âiääiëåííÿ 

ÐÌÒ çà âñi ðîêè éîãî iñíóâàííÿ íå ââiéøëî æîäíîãî òâîðó 
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîðiâ. Ëèøå äëÿ äåìîíñòðàöi¿ "ìiñöåâîãî" 

колоритс включалиря конпозифi¿ В.Чечотта, В.Псхальрького, 
Ð.Ïôåíiãà. Öi àâòîðè áóëè îñâi÷åíèìè ìóçèêàíòàìè, àëå ¿õ òâîðè, 

ïîâ'ÿçàíi çà íàçâàìè ç óêðà¿íñüêîþ òåìàòèêîþ, áóëè äàëåêi âiä 
характерс й дсхс мародмо¿ пiрмi i ме вiдбивали темдемфi¿ 

òîãî÷àñíîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè. 
Òàêîìó ñòàíó ðå÷åé ïðîòèäiÿëè ïðîãðåñèâíi ìóçè÷íi ñèëè. 

Ì.Ëèñåíêî, íåçâàæàþ÷è íà ÷åñòü áóòè îáðàíèì îäíèì iç äèðåêòîðiâ 
Êè¿âñüкого вiддiлеммя, ма змак протертс вийшов iз товариртва. Та 

                         
111 Øðåºð-Òêà÷åíêî Î. Ç ìóçè÷íîãî ëiòîïèñó Êèºâà // Óêðà¿íñüêå 
ìóçèêîçíàâñòâî. — Âèï.17. — Ê.,1982. — Ñ.19.  
112 Ìèêëàøåâñüêèé È.Ì. Î÷åðê äåÿòåëüíîñòè Êèåâñêîãî îòäåëåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî 
Ðóññêîãî ìóçûêàëüíîãî îáùåñòâà. —Ê.,1913.  
113 Êóçüìií Ì. Çàáóòi ñòîðiíêè ìóçè÷íîãî æèòòÿ Êèºâà. — Ê.,1972. — Ñ.73.  
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рорiйрькi конпозитори, що при¿здили ма гартролi до Киºва, завжди 

фiкавилиря розвиткон скра¿мрько¿ нсзики. Чайковрький та 
Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ áóâàëè âäîìà ó Ëèñåíêà, ñëóõàëè éîãî íîâi 

òâîðè, äîïîìàãàëè äðóæíiìè ïîðàäàìè. Òàêi æ òâîð÷i êîíòàêòè 
вртамовилиря с И.Тамººва, П.Чайковрького та А.Рсбiмштейма з 

ìóçèêàíòàìè Õàðêîâà é Îäåñè. 
 

Õàðêiâ 
Íàâåñíi 1864 ð. âiäêðèëîñÿ Õàðêiâñüêå âiääiëåííÿ 

Рорійрького нсзичмого товариртва(РРТ). Директорон нсзичмо¿ 
÷àñòèíè áóâ Ñ.Íåìåòö, ÷åõ çà ïîõîäæåííÿì, ñêðèïàëü, âèõîâàíåöü 

Празько¿ комрерваторi¿. Дiяльмiрть Товариртва почаларя жваво. С 
ïåðøі два роки вiдбслоря 14 комфертiв. Оргамiзафiю ¿х, щоправда, 

полегшсвало те, що в нiртi iрмсвав блирксчий хор, в мавчальмих 
çàêëàäàõ прафювало багато вчителiв нсзики, які áóëè ïðåêðàñíèìè 

âèêîíàâöÿìè. Íà çiáðàííÿõ ÐÌÒ âèñòóïàëè âiäîìi â Õàðêîâi 
ìóçèêàíòè: Ï.Øëåöåð (ïiàíiñò), Íîðäìàí (ñêðèïàëü), Êóäåíêî, 

Ë.Ïàâëîâè÷ (âiîëîí÷åëiñòè) òà ií. Iíêîëè â êîíöåðòàõ áðàëî ó÷àñòü 
ïîíàä ñòî âèêîíàâöiâ114. 

Ïðîãðàìè öèõ êîíöåðòiâ, çà âèíÿòêîì õîðîâèõ êîìïîçèöié 
À.Ëÿäîâà ("Ðóññêàÿ ïåñíÿ"), À.Ðóáiíøòåéíà ("Ðóñàëêà") òà 

"Канаримрько¿" Р.Глiмки для ринуомiчмого оркертрс, ркладалиря 
iç òâîðiâ çàõiäíîºâðîïåéñüêèõ êîìïîçèòîðiâ — Ìîöàðòà, Ãàéäíà, 

Øîïåíà, Ëiñòà, В'йотама, Роррiмi, Ремдельрома. Але вже в 1867 р. 
дiяльмiрть товариртва припимиларя, головме через уiмамрові 

мертатки. Лише завдяки заходан таламовитого й емергiймого 
ìóçèêàíòà I.Ñëàòiíà, ÿêèé ïðè¿õàâ äî Õàðêîâà â 1871 ð., àêòèâíå 

ìóçè÷íå æèòòÿ âiäíîâèëîñя. 30 рiчмя 1894 р. пiд керiвмифтвон 
I.Ñëàòiíà âïåðøå ïðîçâó÷àëà Óêðà¿íñüêà ñèìôîíiÿ ñîëü ìiíîð 

В.Иокальрького. Окренi ¿¿ чартими включалиря до програн i 
ïiçíiøå (1897, 1899, 1901). Ñèìôîíi÷íà ìóçèêà áóëà ïîñòiéíî â 

ðåïåðòóàði êîíöåðòiâ, ÿêèìè â ñàäó êîìåðöiéíîãî êëóáó ç 1898 ïî 
1911 ð. äèðèãóâàâ Ô.Êó÷åðà. 

Çíà÷íîþ ìèñòåöüêîþ ïîäiºþ äëÿ Õàðêîâà áóëè ïðè¿çäè 
âiäîìîãî ðîñiéñüêîãî êîìïîçèòîðà i ïiàíiñòà Ñ.Òàíººâà, ÿêèé 

âèñòóïàâ ó êàìåðíèõ çiáðàííÿõ òîâàðèñòâà (1876 i 1883), é 

                         
114 Þôåðîâà Ç. Õàðêiâñüêà îïåðà òà âiääiëåííÿ ÐÌÒ â êðèòè÷íié ñïàäùèíi Â. 
Ñîêàëüñüêîãî // Ìóçè÷íà Õàðêiâùèíà: Çá.íàóê. ïðàöü. — Õàðêiâ, 1992. — Ñ.206.  



115 

 

оробливо П.Чайковрького, що чарто вiäâiäóâàâ ìiñòî. Â îñòàííié 

ñâié ïðè¿çä âií äàâ êîíöåðò 14 áåðåçíÿ 1893 ð. Ó ïðîãðàìi áóëè 
Äðóãà ñèìôîíiÿ, óâåðòþðà "1812 ðiê", ðîìàíñè òà îïåðíi óðèâêè 

(äèðèãóâàâ ñàì êîìïîçèòîð). Ïðè âiääiëåííi ÐÌÒ îðãàíiçóâàëèñü 
оркертр (помад ророк нсзикамтiв ма чолi з диригемтон 

В.Касльбаррон) i хор з члемiв мiнефького рпiвочого колективс 
"Bach Ferein" i öåðêîâíîãî õîðó. Ç ïiàíiñòiâ, ùî áðàëè ó÷àñòü ó 

комфертах вiддiлеммя, рлiд мазвати Д.Клинова, счмя Т.Лiрта 
Ä.ôîí Ðåññåëÿ, Ì.Àãєºâó. 

Íåçàæàþ÷è íà æîðñòîêi óòèñêè ç áîêó öàðèçìó, íà ìàéæå 
ïîâíå iãíîðóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè êåðiâíèöòâîì îôiöiéíèõ 

ìóçè÷íèõ óñòàíîâ — Ðîñiéñüêèì ìóçè÷íèì òîâàðèñòâîì, îïåðíèì 
òåàòðîì, — çðîñòàëà i ðîçâèâàëàñÿ äåìîêðàòè÷íà óêðà¿íñüêà 

êóëüòóðà. Â ïîðó ñâîãî áëèñêó÷îãî ðîçêâiòó âñòóïàº óêðà¿íñüêèé 
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð.  Âåëè÷åçíèé ãðîìàäñüêèé ðåçîíàíñ 

нали в Харковi виртспи скра¿мрьких театральмих колективiв. 
Îñîáëèâîþ ïîïóëÿðíiñòþ i ëþáîâ'þ øèðîêî¿ ïóáëiêè 

êîðèñòóâàëàñÿ òðóïà ïiä êåðóâàííÿì Ì.Ë.Êðîïèâíèöüêîãî i 
Р.П.Итарифького, до ркладс яко¿ входили срлавлемi артирти, 

кориуе¿ скра¿мрько¿ рфеми. Трспа вперше виртспила в Харковi в 
ãðóäíi 1881 ð. Ñåðåä iíøèõ ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèõ òâîðiâ â ¿¿ 

репертсарi бсли: "Жапорожефь за Дсмаºн", "Чормонорфi", "Наталка 
Ïîëòàâêà" ç ìóçè÷íèì îôîðìëåííÿì ðiçíèõ àâòîðiâ, "Âå÷îðíèöi", 

"Ïiäãiðÿíè" (ç ìóçèêîþ Âåðáèöüêîãî). Â 1884 ð. òðóïîþ 
Ñòàðèöüêîãî áóëà âïåðøå ïîñòàâëåíà îïåðà Ëèñåíêà "Óòîïëåíà", â 

ðåïåòèöiÿõ ÿêî¿, ÿê ïîâіäîìëÿëè ãàçåòè, áðàâ ó÷àñòü àâòîð. 
Âåëèêîþ iíòåíñèâíiñòþ âiäçíà÷àëîñÿ êîíöåðòíå æèòòÿ. Êðiì 

ñèìôîíi÷íèõ i êàìåðíèõ çiáðàíü Ðîñiéñüêîãî ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà 
òà âèñòóïiâ áàãàòüîõ ðîñiéñüêèõ i çàðóáiæíèõ ãàñòðîëåðiâ, ïîñòiéíî 

вiдбсвалирь благодiймі комферти, с яких брали счарть проуерiймі 
нсзикамти й анатори. Оробливий iмтерер викликали скра¿мрькi 

êîíöåðòè i âå÷îðè, â ÿêèõ ïðîâiäíó ðîëü âiäiãðàâàëè âîêàëüíi 
ñîëüíi íîìåðè i âèñòóïè õîðó. Íà íèõ ëóíàëè óêðà¿íñüêi íàðîäíi 

ïiñíi, òâîðè óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîðiâ, çîêðåìà Ëèñåíêà. 
С тс порс жорртоких мафiомальмих стиркiв скра¿мрького 

íàðîäó âåëè÷åçíó ðîëü ó ñïðàâi ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ó 
çàëó÷åííі äî íå¿ øèðîêèõ íàðîäíèõ ìàñ âiäiãðàâàâ óêðà¿íñüêèé 

театр. Найвидатмішою реред скра¿мрьких трсп бсла трспа 
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Р.Кропивмифького, яка ма початкс 900-õ ðîêiâ çíîâó îá'ºäíàëà 

ïðîñëàâëåíèõ êîðèôå¿â óêðà¿íñüêîãî òåàòðó. ¯¿ ðåïåðòóàð 
ïîïîâíèâñÿ áàãàòüìà íîâèìè ï'ºñàìè, ñåðåä ÿêèõ âèäiëèìî îïåðó 

Р.Аркара "Катерима" та оперетс Г.Жбсхарºво¿ "Ой, Боже, що та 
ëþáîâ çìîæå" ç ìóçèêîþ Ê.Ãîðñüêîãî — ñêðèïàëÿ; ïåäàãîãà 

Õàðêiâñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà. 
Ñèñòåìàòè÷íó êîíöåðòíó äiÿëüíiñòü ïðîäîâæóº âåñòè 

ìiñöåâå âiääiëåííÿ Ðîñiéñüêîãî ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà. Ïðàãíó÷è 
âíåñòè áiëüøó öiëüíiñòü â ïðîãðàìè, ç 1900 ð. âîíî âëàøòîâóº 

öèêëè iñòîðè÷íèõ êîíöåðòiâ. Äî 1911 ð. ñèìôîíi÷íèìè êîíöåðòàìè 
äèðèãóâàâ I.Ñëàòií. Ïiä ÷àñ âiäâiäóâàíü Õàðêîâà ÿê äèðèãåíòè 

âèñòóïàëè Ï.×àéêîâñüêèé (íàâåñíi 1893 ð.), Î.Ãëàçóíîâ, 
Ì.Iïïîëiòîâ-Iâàíîâ, À.Àðåíñüêèé, Î.Ñïåíäiàðîâ, Ç.Íîñêîâñüêèé, 

Ñ.Âàñèëåíêî, Ì.×åðåïíií òà iм. Ж майвидатміших викомавфiв-
ïiàíiñòiâ ñëiä íàçâàòè Ñ.Òàíººâà, Ñ.Ðàõìàíiíîâà, Î.Çiëîòi, 

Â.Òiìàíîâó, Î.Ãîëüäåíâåéçåðà. 
Âàæëèâîþ îñîáëèâiñòþ ìóçè÷íîãî æèòòÿ íà ïî÷àòêó XXñò. 

ó Õàðêîâi, ÿê i â áàãàòüîõ iíøèõ ìiñòàõ, º çðîñòàííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
iíiöiàòèâè. Ïîñèëåííÿ iíòåðåñó äî ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè âèêëèêàº äî 

æèòòÿ ðÿä ïðèâàòíèõ ìóçè÷íèõ óñòàíîâ, ÿêi âåäóòü êîíöåðòíó 
äiÿëüíiñòü. Ç 1898 ð. â ñàäó êîìåðöiéíîãî êëóáó ùîðîêó âëiòêó 

âëàøòîâóþòüñÿ ñèìôîíi÷íi êîíöåðòè, ÿêèìè (äî 1911 ð.) äèðèãóâàâ 
Ô.Êó÷åðà. Ñåðiþ ñèìôîíiчмих комфертiв с зиновонс резомi 1904-

1905 ð. çà ó÷àñòþ ñîëiñòiâ i õîðó îïåðè ïðîâiâ Ë.Øòåéíáåðã. 
Çáiëüøóºòüñÿ ÷èñëî êîíöåðòiâ êàìåðíî¿ ìóçèêè, ïîñòiéíî çðîñòàº 

êîëî ¿õ ñëóõà÷iâ. 
Àëå íàéáiëüø õàðàêòåðíà ðèñà ÷àñó — òåíäåíöiÿ 

äåìîêðàòèçàöi¿ ìóçèêè — äiñòàëà яркравий вираз с широконс 
розвиткс нсзичмого анаторртва. При рiзмих сртамовах, мавчальмих 

çàêëàäàõ, ïiäïðèºìñòâàõ ñòâîðþþòüñÿ ÷èñëåííi õîðè, îðêåñòðè 
ìàíäîëiíiñòiâ, áàëàëàº÷íèêiâ, ñòðóííi, à òàêîæ ãóðòêè ëþáèòåëiâ 

ìóçèêè i ñöåíi÷íîãî ìèñòåöòâà. Òàêi âîãíèùà ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè 
ç'ÿâëÿþòüñÿ íå òiëüêè ñåðåä ïåðåäîâî¿ iíòåëiãåíöi¿, ó÷íiâ, 

ñëóæáîâöiâ, àëå âèíèêàþòü i â ñåðåäîâèùi ðîáiòíèêiâ i ñîëäàòів. 
Итворюютьря i такi нсзичмi сртамови, якi ртавлять перед робою 

äîñèòü øèðîêi ìóçè÷íî-ïðîïàãàíäèñòñüêi çàâäàííÿ, ïðàãíó÷è äî 
ïîøèðåííÿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ñåðåä ìiñöåâîãî íàñåëåííÿ. Öå, 

íàïðèêëàä, õàðêiâñüêèé ìóçè÷íèé ãóðòîê ïiä êåðóâàííÿì 
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Ï.Êðàâöîâà, Õàðêiâñüêå òîâàðèñòâî ëþáèòåëiâ õîðîâîãî ñïiâó íà 

÷îëi ç Ì.Íîâèêîâèì, òîâàðèñòâî ëþáèòåëiâ îðêåñòðîâî¿ i êàìåðíî¿ 
ìóçèêè, ÿêå î÷îëþâàâ Ì.Òèõîíîâ (îñòàííº iñíóâàëî íåäîâãî). 

Íåçâàæàþ÷è íà ïåðåøêîäè ç áîêó âëàäè, ëþáèòåëi ìóçèêè 
âëàøòîâóþòü òàê çâàíi "Óêðà¿íñüêi âå÷îðè", â ÿêèõ ïîðÿä ç 

àìàòîðàìè i ïðîôåñiîíàëüíèìè àðòèñòàìè âèñòóïàþòü i íàðîäíi 
àðòèñòè — áàíäóðèñòè. Öiêàâi âå÷îðè âiäáóâàëèñÿ â þâiëåéíi äàòè 

— гоголiврькi (с 1902 р.), шевчемкiврькi (с 1905  i 1911 р.р.), 
ëèñåíêiâñüêi (ó 1903-1904 ðð.). Ïîêàçîâî, ùî êiëüêiñòü ïîäiáíèõ 

ãóðòêiâ, iíòåíñèâíiñòü äiÿëüíîñòi ëþáèòåëiâ ïîìiòíî çðîñòàº äî 1905 
ð. i ðiçêî ñêîðî÷óºòüñÿ â ðîêè ðåàêöi¿. Áàãàòî ãóðòêiâ çîâñiì 

ïðèïèíÿþòü ñâîþ ðîáîòó. 
Âàæêèì â iñòîði¿ Óêðà¿íè áóâ 1919 ðiê. Õàðêiâ 

íåîäíîðàçîâî ñòàâàâ ïëàöäàðìîì âîºííèõ äié. Ñïðàâîþ ïðîïàãàíäè 
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, âëàøòóâàííÿì êîíöåðòiâ çàéìàëîñü ó òîé ÷àñ 

áàãàòî îðãàíiçàöié, òîâàðèñòâ, ãóðòêiâ: ôiëàðìîíi÷íå òîâàðèñòâî, 
êîîïåðàòèâíi îá'ºäíàííÿ "Õóäîæíié öåõ", "Ñïiëêà ìèñòåöòâ"115. Àëå 

¿хмя дiяльмiрть нала ртихiймий характер. Тонс ртворемий с 1919 р. 
Âñåóêðà¿íñüêèé ìóçè÷íèé êîìiòåò âiääiëó ìèñòåöòâ ïðè íàðîäíîìó 

Êîìiñàðiàòi îñâiòè ÓÐÑÐ ñïðÿìîâóâàâ ìóçè÷íå æèòòÿ ðåñïóáëiêè. 
 

Îäåñà 
Ó 2-й половимі XIX ñò. íà ïåðøèé ïëàí âèñóâàþòüñÿ iäå¿ 

ìóçè÷íîãî ïðîñâiòíèöòâà, à òàêîæ ïðîôåñiéíî¿ ìóçè÷íî¿ îñâiòè. Â 
Îäåñi âèíèêëî "Òîâàðèñòâî àìàòîðiâ ìóçèêè" òà "Îáùåñòâî 

èçÿùíûõ èñêóññòâ". Â äîïîâiäíié çàïèñöi ïðî ñòâîðåííÿ 
"Òîâàðèñòâà àìàòîðiâ ìóçèêè" çàçíà÷åíî: "Ó áåðåçíi 1864 ð. øiñòü 

÷îëîâiê, ïðîéíÿòi ëþáîâ'þ äî ìóçèêè, ïåðåâàæíî âîêàëüíî¿, 
çiáðàëиря за iмiфiативою нiрфевого машого конпозитора 

Ï.Ï.Ñîêàëüñüêîãî, ùîáè îáìiðêóâàòè, ÷è íå ìîæíà ÿêîñü-òî 
âëàøòóâàòè ç ðîçðiçíåíèõ ó ìiñòi ñïiâàêiâ i ñïiâà÷îê... ïîñòiéíèé i 

ïðàâèëüíî îðãàíiçîâàíèé õîð"116. 
2 квiтмя того ж рокс бсло приймято рiшеммя про 

çàñíóâàííÿ õîðó  (48 ÷îëîâiê), äî ÿêîãî íåâäîâçi ïðèºäíàâñÿ 
àìàòîðñüêèé îðêåñòð (35 ÷îëîâiê), ÿêèì êåðóâàâ ñêðèïàëü 

                         
115 Ïèðîãîâà Í. Ç iñòîði? ìóçè÷íîãî æèòòÿ Õàðêîâà // Óêðà¿íñüêå ìóçèêîçíàâñòâî. 
Âèï.3. — Ê., 1968. — Ñ.229.  
116 ÖÄIÀ Óêðà¿íè, ô.408, îï.1, ñïð.109, àðê.3.  



118 

 

I.Êóçüìèíñüêèé. Òàê âèíèêëî "Òîâàðèñòâî àìàòîðiâ ìóçèêè". 

Ñòàòóò "Òîâàðèñòâà àìàòîðiâ ìóçèêè" ç ìóçè÷íèìè êëàñàìè ïðè 
íüîìó áóâ çàòâåðäæåíèé ó êâiòíi 1866 ð. Äèðåêòîðàìè éîãî áóëè: 

Ñîêàëüñüêèé, Ìàñàëîâ, Êåñòëåð i Óðáàíåê. Ïåðøi äâîº äèðèãóâàëè 
õîðîì, äâîº iíøèõ — îðêåñòðîì. Ó ðåïåðòóàði áóëè íàðîäíi 

ðîñiéñüêi òà óêðà¿íñüêi ïiñíi, òâîðè Ñîêàëüñüêîãî, à òàêîæ 
îðêåñòðîâi ï'ºñè Óðáàíåêà. Ç ìåòîþ ïðèâåðíóòè óâàãó õîðèñòiâ äî 

íàðîäíî¿ ìóçèêè Ñîêàëüñüêèé ðîçïî÷àâ ÷èòàííÿ ñïåöiàëüíèõ 
ëåêöié. Ó ñâî¿õ âèñòóïàõ ìèòåöü ðîçêðèâàâ çíà÷åííÿ ïiñíi â æèòòi 

íàðîäó, ¿¿ ðîëü ó ðîçâèòêó ïðîôåñiîíàëüíî¿ ìóçèêè. "Ïðàâäèâi 
õóäîæíèêè âñiõ êðà¿í, — âiäçíà÷àâ êîìïîçèòîð, — âñþäè 

ñõèëÿëèñü ïåðåä âíóòðiøíüîþ ñèëîþ, îðèãiíàëüíiñòþ é 
íåïiäðîáíîþ ùèðiñòþ íàðîäíèõ ïiñåíü. Ó íèõ íàðîäíèé ãåíié 

çàëèøèâ âåëè÷åçíi  ñêàðáè ñâîº¿ òâîð÷îñòi i íåâè÷åðïíèé ìàòåðiàë 
äëÿ çìiñòó íàéâèùèõ ôîðì ìèñòåöòâà117. 

Ïðè "Òîâàðèñòâi àìàòîðiâ ìóçèêè" áóëè âiäêðèòi ìóçè÷íi 
клари, а при "Общертве изящмых ирксрртв” нсзичмс школс — 

перший мабiр ртамовив 55 счмiв. Йi школи вiдiграли змачмс роль в 
ïiäâèùåííi ðiâíÿ ìóçè÷íî¿ îñâiòè Îäåñè118. 

Наприкімфі 1860-õ ðð. "Òîâàðèñòâî àìàòîðiâ ìóçèêè" 
злилоря з колишмiн уiларномi÷íèì òîâàðèñòâîì i ñòàëî íàçèâàòèñü 

"Îäåñüêèì ìóçè÷íèì òîâàðèñòâîì" (äåÿêèé ÷àñ Ï.Ñîêàëüñüêèé áóâ 
éîãî âiöå-ïðåçèäåíòîì). Iñíóâàëî òîâàðèñòâî äî 1886 ðîêó, êîëè íà 

çáîðàõ áóëî ïðèéíÿòî ðiøåííÿ ïðî éîãî ðîçïóñê òà ïåðåäà÷ó øêîëè 
äî Îäåñüêîãî âiääiëåííÿ ÐÌÒ, ùî îðãàíiçóâàëîñÿ ó 1884 ð. 

çàâäÿêè àêòèâíié ó÷àñòi Àíòîíà Ðóáiíøòåéíà. Ïðè âiääiëåííi áóëè 
ñïî÷àòêó âiäêðèòi ìóçè÷íi êëàñè, à ïîòiì (ç 1897ð.) — ìóçè÷íå 

ó÷èëèùå. 
Âèñîêîìó ðiâíþ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ñïðèÿëè êîíöåðòè 

âiäîìèõ ìóçèêàíòiâ. Íà çàïðîøåííÿ âiääiëåííÿ ÐÌÒ äî Îäåñè 
при¿здили видатмi викомавфi: Л.Асер, И.Ремтер, В.Иапельмиков. 

Ìóçè÷íèì ñâÿòîì äëÿ Îäåñè áóëè ïðè¿çäè Ï.×àéêîâñüêîãî (1887 i 
1893).  Îñòàííüîãî ðàçó êîìïîçèòîð âèñòóïèâ ó ï'ÿòè ñèìôîíi÷íèõ 

                         
117 ÍÁ Óêðà¿íè, I, 38 410, àðê. 638.  
118 Äàãiëàéñüêà Å. Äî iñòîði¿ ôîðòåïiàííî¿ êóëüòóðè â Îäåñi: XIX ñò. // 
Óêðà¿íñüêà ôîðòåïiàííà ìóçèêà òà âèêîíàâñòâî: ñòèëüîâi îñîáëèâîñòi, çâ'ÿçêè ç 
ìóçè÷íîþ êóëüòóðîþ Çàõiäíî¿ ªâðîïè. Íàóêîâî-ïðàêò.êîíô... Ìàòåðiàëè. — Ëüâiâ, 
1994. — Ñ.98.  
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êîíöåðòàõ, ó òîìó ÷èñëi â "Ñëîâ'ÿíñüêîìó òîâàðèñòâi", äå 

äèðèãóâàâ ëþáèòåëüñüêèì îðêåñòðîì Íàðîäíî¿ àâäèòîði¿. Â 
êîíöåðòi ïåðøîãî ñèìôîíi÷íîãî çiáðàííÿ (16 ñi÷íÿ 1893 ð.) 

ïðîãðàìà ñêëàäàëàñÿ âèêëþ÷íî ç òâîðiâ êîìïîçèòîðà. Âïåðøå â 
Îäåñi ïðîçâó÷àëè ôàíòàçiÿ äëÿ îðêåñòðó "Áóðÿ", Äðóãèé êîíöåðò 

äëÿ ôîðòåïiàíî ç îðêåñòðîì (ïàðòiþ ôîðòåïiàíî âèêîíóâàâ 
В.Иапельмиков), варiафi¿ ма тенс "Рококо" (партiю вiоломчелi 

âèêîíóâàâ Â.Àëî¿ç), ñþ¿òà ç íîâîãî áàëåòó "Ëóñêóí÷èê", à òàêîæ 
Àíäàíòå êàíòàáiëå ç êâàðòåòó. (òâ. 11). Ó êîíöåðòi 23 ñi÷íÿ ïiä 

äèðèãóâàííÿì ×àéêîâñüêîãî âïåðøå â Îäåñi ïðîçâó÷àëà Ïåðøà 
ринуомiя Бородiма, "Тарро" Т.Лiрта, И.Ремтер зіграла комфертмс 

уамтазiю для уортепiамо з оркертрон (тв.56) П.Чайковрького. 
Илiд вiдзмачити, що в фьонс комфертi П.Чайковрький позмайонив 

îäåñèòiâ ç íîâèì òâîðîì ìîëîäîãî ìiñöåâîãî êîìïîçèòîðà 
Ï.Ìîë÷àíîâà — "Óêðà¿íñüêå ñêåðöèíî". 

Êîìïîçèòîðè i ìóçèêàíòè, ÿêi ïðè¿çäèëè àáî îñåëÿëèñü i 
ïðàöþâàëè íà Óêðà¿íi, ïåðåñâiä÷óâàëèñü, ùî óêðà¿íñüêèé íàðîä 

ëþáèòü i ðîçóìiº òâîð÷iñòü âèäàòíèõ ïðåäñòàâíèêiâ ðîñiéñüêî¿ òà 
iíøèõ íàöiîíàëüíèõ ìóçè÷íèõ øêië. Êîìïîçèöi¿, â ÿêèõ 

ртверджсвалиря передовi iде¿ епохи й вирокi ертетичмi iдеали, 
ñòàâàëè íàäáàííÿì ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 

 
Рикола¿в, Лсгамрьк, Чермігів  

Ìóçè÷íå æèòòÿ Ìèêîëàºâà ìàëî ñâî¿ îñîáëèâîñòi. Iñòîðiÿ 
iñíóâàííÿ é äiÿëüíîñòi ìèêîëàїâñüêîãî ãóðòêà ñÿãàº 1874 ð., êîëè â 

ìiñòi îðãàíiçóâàëîñÿ "Òîâàðèñòâî ëþáèòåëiâ õîðîâîãî ñïiâó". Â 1877 
ð. ãóðòîê ïðèïèíèâ äiÿëüíiñòü ÷åðåç âiäñóòíiñòü äèðèãåíòiâ. Ëèøå ç 

äðóãî¿ ïîëîâèíè 80-õ ðð. ïî÷àëè çíîâó âëàøòîâóâàòèñü àáîíåìåíòíi 
ìóçè÷íi âå÷îðè. Âåëèêèé iíòåðåñ ñòàíîâëÿòü òåìàòè÷íi êîíöåðòè, 

ïðèñâÿ÷åíi ìóçèöi îäíîãî êîìïîçèòîðà. Öå, íàïðèêëàä, ïåðøèé 
àáîíåìåíòíèé âå÷ið ìèêîëà¿âñüêîãî ìóçè÷íîãî ãóðòêà, ùî âiäáóâñÿ 

26 ëþòîãî 1888 ð. Éîãî êîíöåðòíó ïðîãðàìó ñêëàëè ôðàãìåíòè ç 
îïåðè "Iâàí Ñóñàíií" Ì.Ãëiíêè. Â êîíöåðòi 14 êâiòíÿ òîãî æ ðîêó 

äðóãå i òðåòº âiääiëåííÿ áóëè ïðèñâÿ÷åíi ñîëüíèì, õîðîâèì i 
àíñàìáëåâèì íîìåðàì ç îïåðè "Äåìîí" À.Ðóáiíøòåéíà. 

С грсдмi 1890 р. вiдбслоря два срочиртих комферти. 
Ïåðøèé — ç íàãîäè 25-ði÷÷ÿ ìóçè÷íî¿ äiÿëüíîñòi Ï.×àéêîâñüêîãî 

(âèêîíóâàëèñÿ óðèâêè ç îïåð "ªâãåíié Îíºãií", "Ìàçåïà", 
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"Орлеамрька дiва", Амдамте i Икерфо з Першого квартетс), дрсгий 

— íà ÷åñòü 25-ði÷÷ÿ ìóçè÷íî¿ äiÿëüíîñòi Ì.Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà 
(âèêîíóâàëèñÿ æiíî÷èé õîð "Âåëè÷àëüíà öàðÿ" ç "Ïñêîâèòÿíêè", 

àði¿ òà ñöåíè ç "Ìàéñüêî¿ íî÷i", ÷îëîâi÷èé õîð ãóñëÿðiâ iç "Ñàäêî", 
знiшамий хор — ãiìí áåðåíäå¿â — iç "Ñíiãóðîíüêè" òà ií.). Ó 1891 

ð. ìóçè÷íèé ãóðòîê îäåðæàâ äîçâіë íà çàñíóâàííÿ Ìèêîëàїâñüêîãî 
âiääiëåííÿ ÐÌÒ, ÿêå áóëî âiäêðèòå ó ëþòîìó 1892 ð. Â 1885 ð. 

áóëî äîçâîëåíî âiäêðèòòÿ Õåðñîíñüêîãî âiääiëåííÿ ÐÌÒ (ôàêòè÷íî 
âîíî ïî÷àëî ïðàöþâàòè ëèøå â 1905 ð.), à â 1898 ð. — 

Êàòåðèíîñëàâñüêîãî âiääiëåííÿ ÐÌÒ ç ìóçè÷íèìè êëàñàìè ïðè 
íüîìó. Ïðîòå âiääiëåííÿ ÐÌÒ íå ìîãëè çàäîâîëüíèòè çðîñòàþ÷î¿ 

ïîòðåáè äåìîêðàòè÷íîãî ñëóõà÷à. "ÐÌÒ, - ïèñàâ Â.Ñîêàëüñüêèé, — 
óñòàíîâà ïî÷àñòè àðèñòîêðàòè÷íîãî òèïó,  ïî ñóòi, âîíî ïðàöþº äëÿ 

мебагатьох обрамих"119. Òîìó ïðîãðåñèâíi ìóçèêàíòè, ââàæàþ÷è, 
ùî ìèñòåöòâîì ïîâèííi çàéìàòèñÿ óñi, õòî ìàº äî íüîãî ïîòÿã, 

ïiäòðèìóâàëè äiÿëüíiñòü ëþáèòåëüñüêèõ ãóðòêiâ. 
С нiртах Скра¿ми маприкімфі XIX ñò. äiÿëî ÷èìàëî 

ìóçè÷íèõ i ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèõ ãóðòêiâ, ùî ìàëè îáðàíå 
правлiммя i ртатст. С 1883 р. с Ëóãàíñüêó áóâ îðãàíiçîâàíèé ãóðòîê 

àìàòîðiâ äðàìàòè÷íîãî ìèñòåöòâà, ìóçèêè i ñïiâó. Éîãî 
çàñíîâíèêàìè áóëè iíæåíåðè i ëiêàði. Ó ×åðíiãîâi ç 1884 ð. 

àêòèâíî äiÿâ ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé ãóðòîê, ùî íàëi÷óâàâ áëèçüêî 
200 ÷ëåíiâ-ëþáèòåëiâ. Íåçìiííèì ñåêðåòàðåì éîãî áóâ àäâîêàò, 

шамсвальмик нсзики Л.Шраг. С гсрткс виртавлялирь водевiлi й 
ï'ºñè ç ìóçèêîþ ðîñiéñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ àâòîðiâ, áóëà ïîêàçàíà 

також оперета Лиремка "Чормонорфi", влаштовсвалиря комферти 
êàìåðíî¿ i íàâiòü ñèìôîíi÷íî¿ ìóçèêè, â ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü òàêi 

àðòèñòè,  ÿê Ì.Ñiîíèöüêà, I.Ñîêîëîâñüêèé. Ïî÷åñíèì ÷ëåíîì 
ãóðòêà áóâ îáðàíèé Ì.Ëèñåíêî. 

 
Ïîëòàâà 

Ó Ïîëòàâi áóëî ïåâíå êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå, ÿêå ïîñòóïîâî 
руорнсвалоря ма початкс XIX рт., коли нірто ртало гсбермрькин. 

Сре рвоº життя тст провiв таламîâèòèé óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê, 
îäèí ç ïåðøèõ äèðåêòîðiâ ïîëòàâñüêîãî òåàòðó I.Ï.Êîòëÿðåâñüêèé. 

В 1819-1820 ðîêàõ ó ïîëòàâñüêîìó ïîâiòîâîìó ó÷èëèùi íàâ÷àâñÿ 
ìàéáóòíié ïèñüìåííèê Ì.Â.Ãîãîëü, áàòüêî ÿêîãî Â.Ï.Ãîãîëü 
                         
119 Æèâi ñòîðiíêè óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè. — Ê., 1965. — Ñ.148.  
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тривалий чар бсв режирерон крiпафького театðó ïîìiùèêà 

Ä.Ï.Òðîùèíñüêîãî, ùî çíàõîäèâñÿ â ñåëi Êèáèíöi. Ç ìåòîþ 
ïiäãîòîâêè öåðêîâíèõ ðåãåíòiâ ó 1870 ðîöi â Ïîëòàâi áóëî ñòâîðåíî 

ñèíîäàëüíi ðåãåíòñüêi êóðñè, êåðiâíèêîì ÿêèõ áóëî ïðèçíà÷åíî 
ó÷íÿ Ï.I.×àéêîâñüêîãî ïiàíiñòà, äèðèãåíòà i êîìïîçèòîðà 

Ï.À.Ùóðîâñüêîãî, ÿêèé îäíî÷àñíî âèêëàäàâ ìóçèêó â 
Ïîëòàâñüêîìó iíñòèòóòi øëÿõåòíèõ äiâ÷àò.  

Ç 1871 ïî 1920 ðiê ó Ïîëòàâi æèâ i ïðàöþâàâ óêðà¿íñüêèé 
пирьнеммик i гронадрький дiяч Памар Рирмий. В 70-õ ðîêàõ XIX 

ñò. â iíñòèòóòi øëÿõåòíèõ äiâ÷àò âèêëàäàâ ìóçèêó êîìïîçèòîð i 
ôîëüêëîðèñò À.ªäëi÷êà, ÿêèé çiáðàâ i çàïèñàâ âåëèêó êiëüêiñòü 

óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ïiñåíü; òóò æèëè i àâòîð êíèãè "Ëèñòè ïðî 
Øîïåíà, Øóáåðòà i Øóìàíà" Ì.Ï.Õðèñòèÿíîâè÷, i âåëèêèé 

любитель нсзики, змавефь iрторi¿, уiлороуi¿ i лiтератсри 
Î.Ì.Ëiñîâñüêèé. 

Íà ïî÷àòêó 70-õðîêiâ ó Ïîëòàâi çàëèøèâ ñâié ïîìiòíèé ñëiä 
сже згадсвамий конпозитор Щсроврький — àâòîð îïåðè "Áîãäàí 

Хнельмифький". На його ксррах теорi¿ нсзики мавчавря 
óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð i õîðîâèé äèðèãåíò, àâòîð ïiñåíü "Çîðå 

ìîÿ âå÷iðíÿÿ", "Îé, íà ãîði ðîìåí öâiòå", "Óòîïòàëà ñòåæî÷êó" òà 
iíøèõ Ãîðäié Ïàâëîâè÷ Ãëàäêèé (1849-1894 ðð.). Ç 1870 ðîêó é äî 

кiмфя рвого життя вiм викладав хоровий рпiв с нірфевій дсховмiй 
ренiмарi¿. Гладкий мапирав добре врiн вiдонс нелодiю ма рлова  

"Çàïîâiòó" Ò.Ã.Øåâ÷åíêà120. 
Ç àðõiºðåéñüêîãî õîðó â Ïîëòàâi ïî÷àâ ñâié øëÿõ ó âåëèêå 

ìèñòåöòâî õëîï÷èê iç ìiñòå÷êà Âåëèêi Áóäèùà Çiíüêiâñüêîãî ïîâiòó 
(íèíi ñåëî Äèêàíñüêîãî ðàéîíó), à ïiçíiøå âiäîìèé äèðèãåíò, 

êîìïîçèòîð i ïåäàãîã Ôåäið Ìèêîëàéîâè÷ Ïîïàäè÷ (1877 — 1943 
ðð.). Ó 33 ðîêè âií ñêëàâ åêñòåðíîì iñïèòè i ñòàâ âèêëàäàòè ñïiâè 

òà ìóçèêó â 1-é Ïîëòàâñüêié ÷îëîâi÷ié ãiìíàçi¿, à çãîäîì — ó 
нірфевонс iмртитстi шляхетмих дiвчат та с приватмих гiнмазiях. 

Éîãî ìóçè÷íi çàïèñè òà îáðîáêè ÷óäîâèõ óêðà¿íñüêèõ ïiñåíü "Îé, 
õìåëþ ìié, õìåëþ", "Îé ó ïîëi âiòåð âiº" òà iíøèõ i äîñi ÷àðóþòü 

äóøó ñëóõà÷à. 
Âåëèêà óâàãà ïðèäiëÿëàñÿ âèâ÷åííþ ìóçèêè, ñïiâàì ó 

Петроврьконс Полтаврьконс кадетрьконс корпсрi. Недаренмо iз 

                         
120 Íàø ðiäíèé êðàé. (Ç iñòîði¿ îñâiòè íà Ïîëòàâùèíi â äîðåâîëþöiéíèé ïåðiîä). — 
Âèï.12. — Ïîëòàâà, 1991. — Ñ.44.  
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éîãî ñòií âèéøëî áàãàòî øàíóâàëüíèêiâ ìèñòåöòâà i òàêi âiäîìi 

äiÿ÷i êóëüòóðè, ÿê ðîñiéñüêèé êîìïîçèòîð i äèðèãåíò Ì.I.Êàçàíëi 
òà âiäîìèé ñêðèïàëü-ñîëiñò, îðãàíiçàòîð ñèìôîíi÷íîãî îðêåñòðó i 

ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà â Ïîëòàâi, ïiîíåð ãàñòðîëüíèõ êîíöåðòiâ 
ñèìôîíi÷íîãî îðêåñòðó â Ðîñi¿ Ä.Â.Àõøàðóìîâ. 

Ïîìiòíèé ñëiä çàëèøèëà â Ïîëòàâi ÷óäîâèé ïåäàãîã i 
àêòèâíà ãðîìàäñüêà äiÿ÷êà Ìàðiÿ Àíòîíiâíà Øèìêîâà (1842 — 

1914 ðð.), äðóæèíà ïðîôåñîðà À.Ï.Øèìêîâà. Âîíà áðàëà ó÷àñòü ó 
ðîáîòi ãóðòêà ìiñöåâèõ ìóçèêàíòiâ i ëþáèòåëiâ êàìåðíî¿ ìóçèêè, 

áóëà îäíèì ç îðãàíiçàòîðiâ òîâàðèñòâà æiíîê-òðóäiâíèöü, ìàëþâàëà 
êàðòèíè äëÿ ïðîäàæó ç ìåòîþ çiáðàòè êîøòè íà ãðîìàäñüêi 

ïîòðåáè. Áóäó÷è ÷óäîâîþ ïiàíiñòêîþ, Ì.À.Øèìêîâà çiáðàëà 
мавколо ребе гсрток переважмо з дiтей полтаврько¿ iмтелiгемфi¿, 

прилсчала їх до нсзики. Як згадсвав пiзмiше нсзикозмавефь i 
ниртефтвозмавефь В.И.Оголевефь, воми мерiдко збиралирь с радибi 

ïðèÿòåëÿ Øèìêîâèõ õóäîæíèêà-ïåðåäâèæíèêà Ã.Ã.Ìÿñîºäîâà òà 
Ïàâëåíêів (íèíi ïðèìiùåííÿ i òåðèòîðiÿ Ïîëòàâñüêî¿ 

ãðàâiìåòðè÷íî¿ îáñåðâàòîði¿) i ãðàëè ÷è ñëóõàëè ÷óäîâó ãðó Ìàði¿ 
Àíòîíiâíè. 

Áóëè é ïðèâàòíi â÷èòåëi ìóçèêè â ïîìiùèöüêèõ ñiì'ÿõ. Àëå 
îðãàíiçàöiþ ìóçè÷íî¿ îñâiòè íà âèñîêîìó ïðîôåñiéíîìó ðiâíi òà 

ïiäãîòîâêó êâàëiôiêîâàíèõ ìóçè÷íèõ ñïåöiàëiñòiâ çàïî÷àòêóâàëî â 
Ïîëòàâi òà ãóáåðíi¿ Ïîëòàâñüêå âiääiëåííÿ iìïåðàòîðñüêîãî 

Ðîñiéñüêîãî ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà, ÿêå áóëî çàñíîâàíå 1 (13) 
áåðåçíÿ 1899 ð. Òîäi æ áóëî ïðèéíÿòî ñòàòóò òîâàðèñòâà òà îáðàíî 

éîãî êåðiâíèöòâî. Äî äèðåêöi¿ òîâàðèñòâà óâiéøëè: Ê.Î.Áàëÿñíèé 
(ãîëîâà äèðåêöi¿, òîäiøíèé ïîëòàâñüêèé âiöå-ãóáåðíàòîð), 

Ä.Â.Àõøàðóìîâ òà Í.Ì.Ãîëîâíÿ (çàñòóïíèêè ãîëîâè äèðåêöi¿), 
Ï.Ä.Øêëÿðåâè÷ (ãîëîâà ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ óïðàâè) i 

Â.Ï.Òðåãóáîâ (ïîëòàâñüêèé ìiñüêèé ãîëîâà) — ÷ëåí äèðåêöi¿. Òóò 
îá'ºäíàëèñÿ ëþäè íå ëèøå âèñîêèõ ðàíãiâ, à é çíàâöi òà ãëèáîêi 

шамсвальмики нсзики. Ж рокани рклад дирекфi¿ знiмювавря, але 
завжди дiяльмiртю  Полтаврького нсзичмого товариртва керсвали 

åíåðãiéíi, âèñîêîîñâi÷åíi ìóçèêàíòè — ïðåêðàñíèé ñêðèïàëü-ñîëiñò 
i äèðèãåíò Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ Àõøàðóìîâ òà ïiàíiñòêà, 

àðôiñòêà Íàäiÿ Ìèêîëà¿âíà Ãîëîâíÿ, äðóæèíà ïëåìiííèêà 
Ì.Â.Ãîãîëÿ — Â.ß.Ãîëîâíi. 
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Ç 1900 ïî 1921 ðiê ó Ïîëòàâi æèâ âèäàòíèé ðîñiéñüêèé 

ïèñüìåííèê-äåìîêðàò Â.Ã.Êîðîëåíêî. Ó Ïîëòàâi æ çäîáóëè îñâiòó 
óêðà¿íñüêèé áàéêàð Ë.I.Ãëiáîâ, ïåðøèé ïåðåêëàäà÷ Ãîìåðà íà 

ðîñiéñüêó ìîâó Ì.I.Ãíºäè÷, óêðà¿íñüêèé òåàòðàëüíèé äiÿ÷ i 
дранатсрг Р.П.Итарифький, в нірті жили i прафювали вiдонi 

õóäîæíèêè Ä.Ã.Ëåâèöüêèé, Â.Ë.Áîðîâèêîâñüêèé, Ã.Ã.Ìÿñîºäîâ, 
Ì.Î.ßðîøåíêî, Ñ.I.Âàñèëüêiâñüêèé. 

Äîâãi ðîêè ç Ïîëòàâîþ áóëà ïîâ'ÿçàíà äiÿëüíiñòü âèäàòíîãî 
скра¿мрького конпозитора Р.В.Лиремка, певмий чар жили в мій 

òàêi âèäàòíi â÷åíi, ÿê ñëàâåòíèé ìàòåìàòèê, äðóã Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 
àêàäåìiê Ì.Â.Îñòðîãðàäñüêèé, âiäîìèé ëiêàð-õiðóðã 

Ì.Â.Ñêëiôîñîâñüêèé, àâòîð øêîëè ãðóíòîçíàâñòâà, â÷åíèé 
ïðèðîäîçíàâåöü Â.Â.Äîêó÷àºâ òà ií. Âñå öå áóëè ëþäè 

ïðîãðåñèâíèõ ïîãëÿäiâ, ÿêi, áåçïåðå÷íî, òiºþ àáî iíøîþ ìiðîþ 
ñïðèÿëè ðîçâèòêó ïîëòàâñüêîãî êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ. 

Êðiì òîãî, â Ïîëòàâi ïî÷àëè âèíèêàòè ðiçíi àìàòîðñüêi ãóðòêè — 
òåàòðàëüíi, ëiòåðàòóðíi, ìóçè÷íi. Äåÿêi ç íèõ iíîäi âèíîñèëè ñâîþ 

äiÿëüíiñòü íà ñóä ãðîìàäñüêîñòi. Òàêi àìàòîðñüêi âèñòóïè 
âiäáóâàëèñü ó çàëàõ Äðóãîãî ãðîìàäñüêîãî çiáðàííÿ, ãóáåðíñüêî¿ 

çåìñüêî¿ óïðàâè òà Äâîðÿíñüêîãî çiáðàííÿ. Àëå çäåáiëüøîãî 
ëiòåðàòóðíî-ìóçè÷íi âå÷îðè âiäáóâàëèñÿ íà ïðèâàòíèõ êâàðòèðàõ. 

Îäíèì ç òàêèõ êàìåðíèõ ìóçè÷íèõ ãóðòêiâ, äî ñêëàäó ÿêîãî 
âõîäèëè âèêëþ÷íî ëþáèòåëi-äèëåòàíòè, áóâ ãóðòîê, ùî çáèðàâñÿ íà 

êâàðòèði ãåíåðàë-ìàéîðà ó âiäñòàâöi I.Ë.Ïåðåéìè. Ñàì I.Ë.Ïåðåéìà 
áóâ äîáðèì âiîëîí÷åëiñòîì, àëå ðåøòà ÷ëåíiâ öüîãî àíñàìáëþ ùå íå 

äîñÿãàëà äîñòàòíüîãî âèêîíàâñüêîãî ðiâíÿ, õî÷ i áóëà ñïîâíåíà 
ñïðàâæíüîãî åíòóçiàçìó i ùèðî¿ ëþáîâi äî ìóçèêè. 

Бiльш пiдготовлемин с техмiчмонс вiдмошеммi бсв ртрсммий 
êâàðòåò, ùî çáèðàâñÿ ó ëiêàðÿ-õiðóðãà Î.Ì.Îðëîâñüêîãî, ïàëêîãî 

ëþáèòåëÿ ìóçèêè, çäiáíîãî àëüòèñòà. Òóò ÷àñòî ìîæíà áóëî ïî÷óòè 
êâàðòåòè Ãàéäíà, Ìîöàðòà, Áåòõîâåíà. Äîñèòü àêòèâíèé ìóçè÷íèé 

ãóðòîê çàéìàâñÿ íà êâàðòèði êîëèøíüîãî ïðîôåñîðà ôiçèêè 
Õàðêiâñüêîãî óíiâåðñèòåòó À.Ï.Øàìêîâà. Äâi÷i íà ìiñÿöü 

âiäáóâàëèñÿ êâàðòåòíi âå÷îðè âäîìà ó ïiàíiñòà I.Ã.Åéçëåðà. Òóò 
ртворивря канермий амранбль з нсзикамтiв-ïðîôåñiîíàëiâ. 

Àëå íàéáiëüø ìàéñòåðíèì áóëî âèêîíàííÿ êàìåðíîãî 
ãóðòêà, ùî ðåãóëÿðíî çáèðàâñÿ ó äî÷êè êîìïîçèòîðà À.Â.ªäëi÷êè 

Êàòåðèíè Àëî¿çiâíè Çàéöåâî¿. Äî ñêëàäó öüîãî ãóðòêà âõîäèëè 
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ïðîâiäíi ìóçèêàíòè Ïîëòàâè — ñêðèïàëü Ì.Ç.Âîëèíñüêèé, àëüòèñò 

Ï.Ô.Êëèìåíòîâ, âiîëîí÷åëiñò Ì.I.Âîíñîâñüêèé. Ïàðòiþ ôîðòåïiàíî 
âèêîíóâàëà Ê.À.Çàéöåâà. 

Срi фi полтаврькі êàìåðíi àíñàìáëi ó 90-õ ðîêàõ XIX 
còîëiòòÿ ñâiä÷èëè ïðî òå, ùî äîìàøíº ìóçèêóâàííÿ íàáóëî òóò 

äîñèòü øèðîêîãî ðîçìàõó çàâäÿêè âèíèêíåííþ, õî÷ i íåâåëèêîãî, 
àëå äîñèòü ìiöíîãî àêòèâó ìóçè÷íî¿ ãðîìàäñüêîñòi. 

Ùîäî iíñòðóìåíòàëüíî¿ îðêåñòðîâî¿ ìóçèêè, ðîçðàõîâàíî¿ 
ма широкi кола рлсхачiв, то тст рправа бсла змачмо гірша. 

Ïîëòàâöi áóëè çìóøåíi çàäîâîëüíÿòèñÿ ñàäîâèìè êîíöåðòàìè òàê 
çâàíèõ ñòðóííèõ îðêåñòðiâ, äî ñêëàäó ÿêèõ, êðiì íåâåëèêî¿ ãðóïè 

рничкових, входила дсже обнежема кiлькiрть дерев'яíèõ òà ìiäíèõ 
iíñòðóìåíòiâ, à òàêîæ ðîÿëü, ùî çàïîâíþâàâ ãàðìîíiþ òà çàìiíþâàâ 

вiдрстмi оркертровi голори. До мих малежав оркертр пiд 
керсваммян Р.В.Шюппеля, який маприкiмфi 80-õ — íà ïî÷àòêó 90-

х рокiв щовечора виртспав с Рiрьконс радс. В мьонс грали нiрфåâі 
ëþáèòåëi, ïåðåâàæíî ñêðèïàëi òà âîëîí÷åëiñòè. Ïðîãðàìè 

øþïïåëiâñüêèõ êîíöåðòiâ íå âèõîäèëè çà ìåæi òàê çâàíî¿ ñàäîâî¿ 
ìóçèêè. Âîíè âêëþ÷àëè âàëüñè Ëàííåðà, Øòðàóñà, Âàëüäòåéôåëÿ, 

iíîäi óâåðòþðè Ðåéñíiãåðà i Çóïïå, à òàêîæ ïîïóði ç ðiçíèõ 
âiäåíñüêèõ îïåðåò. 

Оркертро Р.В.Шюппеля знімив оркертр пiд керсваммян 
Â.I.Ãåáåíà, îðãàíiçîâàíèé ó 90-х роках. Вім давав с Полтавi платмi 

комферти в Рiрьконс радс, а по медiлях виртспав безплатмо в 
Корпсрмонс ркверi, розташовамонс в фемтрi нiрта. Репертсар 

Ãåáåíà áóâ ñåðйозмiшин репертсарс Шюппеля. До програн його 
êîíöåðòiâ âõîäèëè, êðiì âàëüñiâ i îïåðåòêîâèõ ïîïóði, òàêîæ òâîðè 

Ãàéäíà, Ìîöàðòà, Âåáåðà, Ìåíäåëüñîíà òà ií. 
Комферти радових оркертрiв з ¿хмін здебiльшого 

мерерйозмин репертсарон деякою нiрою вре ж рприяли 
iíòåíñèôiêàöi¿ ìóçè÷íîãî æèòòÿ Ïîëòàâè, àëå ñïðàâæíi ëþáèòåëi i 

çíàâöi ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, ÿêèõ âæå ó Ïîëòàâi áóëî ÷èìàëî, íå 
задовольмяючиря такин репертсарон, шскали задоволеммя рво¿х 

åñòåòè÷íèõ çàïèòiâ ó äîìàøíüîìó ìóçèêóâàííi, i ñàìå òóò, íà 
ïðîòèëåæíiñòü ñàäîâèì êîíöåðòàì, çâó÷àëè êâàðòåòè, òðiî i íàâiòü 

êâiíòåòè Ìîöàðòà, Øóáåðòà, Ìåíäåëüñîíà, Áåòõîâåíà. 
Ñåðéîçíi ñèìôîíi÷íi êîíöåðòè â Ïîëòàâi òîäi íå 

вiдбсвалиря зоврiн. С тогочармонс нсзичмонс жсрмалi "Баям" º 
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êîðîòåíüêå ïîâiäîìëåííÿ ïðî êîíöåðò 24 ñi÷íÿ 1888 ðîêó â çàëi 

Полтаврького дворямрького зiбраммя. Зого оргамiзаторани бсли 
ìiñöåâi ìóçèêàíòè — âiîëîí÷åëiñò Ì.I.Âîíñîâñüêèé i äèðèãåíò 

радового оркертрс Р.В.Шюппель. оркертр якого прийнав счарть с 
фьогнс комферті. Крiн того, в комфертi взяв счарть нiрфåâèé õîð 

ëþáèòåëiâ. Âèêîíóâàëèñü "Óãîðñüêà óâåðòþðà" Êåëëåð-Áåëà, 
"Ìîëèòâà" äëÿ õîðó ç îïåðè "Ôåíåëëà" Ä.Ô.Îáåðà, ÿêàñü 

êîíöåðòíà àðiÿ äëÿ êîðíåò-à-ïiñòîíà, óâåðòþðà ç îïåðè "Öàìïà" 
Ô.Ãåðîëüäà, "Ïîëüñüêèé" àêò ç îïåðè Ãëiíêè "Iâàí Ñóñàíií", 

÷îëîâi÷èé õîð "Äâà âåëåòíi" íà ñëîâà Ì.Ëåðìîíòîâà, "Âåñiëüíèé 
ìàðø" ç ìóçèêè Ô.Ìåíäåëüñîíà äî êîìåäi¿ Øåêñïiðà "Ñîí ëiòíüî¿ 

íî÷i". 
Öå áóâ, ìàáóòü, îäèí ç ïåðøèõ îðêåñòðîâèõ êîíöåðòiâ, 

âëàøòîâàíèé ç áëàãîäiéíîþ ìåòîþ íå íà ëiòíié åñòðàäi, à â 
ïðèìiùåííi. ßê ñâiä÷èòü æóðíàë, âií ïðîéøîâ iç çíà÷íèì óñïiõîì. 

Äèðèãóâàâ êîíöåðòîì Øþïïåëü. Áåçïåðå÷íî âñi êîíöåðòè, ùî 
вiдбсвалиря с тi роки в Полтаві, áóëè öiëêîì âèïàäêîâèìè. Ëèøå 

õîðîâi çiáðàííÿ Ì.Ï.Õðèñòèÿíîâè÷à íàïîëåãëèâî é ñèñòåìàòè÷íî 
провадилиря. Вiдчсвавря брак рправжмього керiвмика, який очолив 

áè ìóçè÷íî-ãðîìàäñüêèé ðóõ i ñïðÿìóâàâ áè éîãî íà ñïðàâäi 
творчий шлях. 

Ó òàêîìó ñòàíi ïåðåáóâàëî ìóçè÷íî-ãðîìàäñüêå æèòòÿ â 
Полтавi, коли рюди приїхав i ореливря ма довгi роки нолодий 

ñêðèïàëü-âiðòóîç Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ Àõøàðóìîâ, ÿêèé 
íåçàáàðîì çãóðòóâàâ íàâêîëî ñåáå êiëüêîõ ïðîâiäíèõ ïîëòàâñüêèõ 

анаторiв нсзики i ртворив канермий гсрток, до якого, крін його 
раного свiйшли  дрсжима пленiммика Р.В.Гоголя пiамiртка Надiя 

Ìèêîëà¿âíà Ãîëîâíÿ, ñåêðåòàð ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ óïðàâè, 
ëþáèòåëü-ìóçèêîçíàâåöü Îëåêñié Ìèêîëàéîâè÷ Ëiñîâñüêèé, çäiáíi 

ñêðèïàëi — ãîëîâíèé ëiêàð Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ 
ëiêàðíi ªâãåí Âîëîäèìèðîâè÷ Ñâÿòëîâñüêèé òà ïîìi÷íèê ñåêðåòàðÿ 

ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ óïðàâè Äìèòðî Ñåìåíîâè÷ Ïèùèìóõà, à 
òàêîæ ó÷àñíèêè àíñàìáëþ ª.À.Çàéöåâî¿ — ñêðèïàëü Ìèõàéëî 

Çèíîâiéîâè÷ Âîëèíñüêèé òà àëüòèñò Ïèëèï Ôåäîðîâè÷ Êëèìåíòîâ. 
Ó÷àñíèêîì ãóðòêà áóâ òàêîæ âiîëîí÷åëiñò-ïðîôåñiîíàë Àáðàì Iëëi÷ 

Рогилеврький, але вiм мевдовзi залишив Полтавс, пере¿хавши до 
Ìîñêâè. 
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Новортворемий гсрток маприкiмфi 1897 рокс регслярмо 

збиравря ма квартирi ó Í.Ì.Ãîëîâíi. Ãðàëè êâàðòåòè, òðiî, 
êâiíòåòè Ãàéäíà, Ìîöàðòà, Áåòõîâåíà, Øóáåðòà121. Ä.Â.Àõøàðóìîâ 

ïðîõîäèâ ç Í.Ì.Ãîëîâíåþ ñîëüíèé ñêðèïêîâèé ðåïåðòóàð. Ïîòiì 
ïî÷àëè çíàéîìèòèñÿ ç ðiçíèìè ñèìôîíi÷íèìè òâîðàìè, ÿêi 

ïðîãðàâàëè ó ôîðòåïiàííèõ ïåðåêëàäåííÿõ. Âñÿ öÿ ðîáîòà 
грсмтсваларя ма рерйозмiй ормовi. Вома ме обнежсваларя читаммян 

з лирта: детальмо вивчавря верь мотмий текрт, амалiзсваларя уорна, 
ðåòåëüíî âiäøëiôîâóâàëèñü îêðåìi äåòàëi. Äóæå ñêîðî ãóðòîê 

Ä.Â.Àõøàðóìîâà çäîáóâ çàãàëüíå âèçíàííÿ i ïîñòóïîâî â íüîìó 
çðiëà äóìêà ïðî ñòâîðåííÿ ïåðøîãî ó Ïîëòàâi ëþáèòåëüñüêîãî 

оркертрс, нетою якого бсла б пропагамда майкращих зразкiв 
ñèìôîíi÷íî¿ ìóçèêè. 

Ó 1897 ðîöi ìóçè÷íèé ãóðòîê Ä.Â.Àõøàðóìîâà çàõîäèâñÿ 
íàä ñòâîðåííÿì ïåðøîãî ó Ïîëòàâi ñèìôîíi÷íîãî îðêåñòðó, ÿêèé 

ñïî÷àòêó áóëî âèðiøåíî îðãàíiçóâàòè íà ëþáèòåëüñüêèõ çàñàäàõ, 
залсчивши до мього майбiльш пiдготовлемих анаторiв i тих 

íåáàãàòüîõ ìóçèêàíòiâ-уахiвфiв, якi жили в нірті. Ùîá óçàêîíèòè 
íîâèé êîëåêòèâ þðèäè÷íî, áóëî çàñíîâàíî Ïîëòàâñüêå òîâàðèñòâî 

ëþáèòåëiâ ñèìôîíi÷íî¿ ìóçèêè. Ó âåðåñíi 1897 ðîêó ñòàòóò íîâîãî 
òîâàðèñòâà áóëî  ñõâàëåíî âñiìà ó÷àñíèêàìè ãóðòêà i ïîäàíî íà 

çàòâåðäæåííÿ. Âiäðàçó ïiñëÿ öüîãî ïî÷àëîñü ôîðìóâàííÿ 
îðêåñòðîâîãî êîëåêòèâó. Îñíîâíå éîãî ÿäðî ñòàíîâèëè êiëüêà 

äîñâiä÷åíèõ ïðîôåñiîíàëüíèõ ìóçèêàíòiâ. Êåðiâíèêîì i äèðèãåíòîì 
îðêåñòðó áóëî îäíîñòàéíî îáðàíî Ä.Â.Àõøàðóìîâà. 

Äóæå âàæëèâó ñïðàâó ðîáèâ Ä.Â.Àõøàðóìîâ, âèäàþ÷è äî 
êîæíîãî êîíöåðòó äðóêîâàíi ïðîãðàìêè ç äîêëàäíèìè ïîÿñíåííÿìè 

âèêîíóâàíèõ òâîðiâ, ç ðîçáîðàìè òåì, iíîäi ç íîòíèìè ïðèêëàäàìè, 
з вiдонортяни про конпозиторiв. С фьонс Полтава йшла попередс 

òàêèõ ìiñò, ÿê Ìîñêâà, Ïåòåðáóðã òà Êè¿â, äå äðóêîâàíi ïðîãðàìè ç 
ïîÿñíåííÿìè ç'ÿâèëèñÿ çíà÷íî ïiçíiøå. Ä.Â.Àõøàðóìîâ áóâ íå 

ëèøå îáäàðîâàíèì äèðèãåíòîì, à é ÷óäîâèì îðãàíiçàòîðîì. Äóæå 
ïðîãðåñèâíèì äëÿ òèõ ÷àñiâ áóâ ïîãëÿä Àõøàðóìîâà íà ïðèíöèï 

îðãàíiçàöi¿ îðêåñòðó, âèñëîâëåíèé íèì ïiä ÷àñ áåñiäè ç 
êîðåñïîäåíòîì õàðêiâñüêî¿ ãàçåòè "Þæíûé êðàé". 

Äóæå øâèäêî êîíöåðòè ïîëòàâñüêîãî ñèìôîíi÷íîãî 
îðêåñòðó íàáóëè øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñòi ñåðåä ìiñöåâî¿ 
                         
121 Касунам Л. ???тро Володинирович Aхшарснов. — К.,1971. — И.27.  
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ãðîìàäñüêîñòi. Óñïiõ, ÿêèì ñóïðîâîäæóâàâñÿ êîæåí âèñòóï öüîãî 

êîëåêòèâó, ñïðè÷èíèâñÿ äî ðîçøèðåííÿ éîãî äiÿëüíîñòi. Ñïî÷àòêó 
вимикла дснка про ртвореммя в Полтавi уiларномiймого 

òîâàðèñòâà, àëå ïiñëÿ îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ áóëî âèðiøåíî 
çàñíóâàòè ãóáåðíñüêå âiääiëåííÿ Ðîñiéñüêîãî ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà. 

Áóëî ïîðóøåíî âiäïîâiäíå êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâíîþ äèðåêöiºþ â 
Петербсрзi, яка 7 лютого 1899 рокс вимерла рпефiальмс схвалс, 

çãiäíî ç ÿêîþ â Ïîëòàâi ñòâîðþâàëîñÿ ìiñöåâå âiääiëåííÿ 
Ðîñiéñüêîãî ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà i çàòâåðäæóâàâñÿ ñêëàä éîãî 

äèðåêöi¿122. 
1 áåðåçíÿ 1899 ðîêó âiäáóëîñÿ ïåðøå çàñiäàííÿ äèðåêöi¿ 

íîâîñòâîðåíîãî âiääiëåííÿ, íà ÿêîìó áóëî ðîçãëÿíóòî îðãàíiçàöiéíi 
ïèòàííÿ, i Ïîëòàâñüêå âiääiëåííÿ Ðîñiéñüêîãî ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà 

ïî÷àëî iñíóâàòè îôiöiéíî. Êîíöåðòíà äiÿëüíiñòü íîâîãî âiääiëåííÿ 
ðîçïî÷àëàñÿ íåãàéíî ïiñëÿ éîãî îôiöiéíîãî çàòâåðäæåííÿ. Öå áóëî 

ïîðiâíÿíî íå ñêëàäíîþ ñïðàâîþ, îñêiëüêè â éîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
ïåðåéøîâ îðêåñòð "Òîâàðèñòâà ëþáèòåëiâ ñèìôîíi÷íî¿ ìóçèêè", ÿêå 

ïiñëÿ îðãàíiçàöi¿ ìiñöåâîãî âiääiëåííÿ ÐÌÒ ïåðåñòàëî iñíóâàòè. 
 

Ãàëè÷èíà 
Ïðîáóäæåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñóñïiëüíî-ïîëiòè÷íîãî æèòòÿ 

Галичими вiд рокс "верми мародiв" зародило потребс ртвореммя 
êóëüòóðíèõ îñåðåäêiâ, òàê çâàíèõ õàò-÷èòàëåíü, — ñâîºð³äíèõ 

íàðîäíîîñâiòíiõ öåíòðiâ. Íà "Ñîáîði ðóñüêèõ ó÷åíèõ" ó 1848 ð. 
Ìèêîëà Ñèíåâiäñüêèé "ðåôåðóâàâ ñïðàâó îñíóâàííÿ ÷èòàëåíü ïî 

íàøèõ ìiñòàõ i ñåëàõ, äå ëþäè ñõîäèëèñÿ áè, îáãîâîðþâàëè 
çàãàëüíi ñïðàâè, ÷èòàëè ÷àñîïèñ "Ãàëèöüêó Çîðþ" òà é ó÷èëèñü 

âçàãàëi ãðàìîòè"123. Ó ñiëüñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè íå áóëî 
òàêèõ óìîâ, ÿê ó ìiñòàõ. Òà ïîïðè âñi íåãàðàçäè ïî ñåëàõ ïî÷àëè 

àêòèâíî ñòâîðþâàòèñÿ ÷èòàëüíi, ëiòåðàòóðíî-äðàìàòè÷íi ãóðòêè, 
îðêåñòðè é àíñàìáëi. "¯õ ÷èñëî íà Çàõiäíié Óêðà¿íi ç êiíöÿ XIX — 

ïî÷àòêó XX ñòîëiòòÿ äî äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ âiéíè çðîñëî âiä êiëüêîõ 
ñîòåíü äî áiëüø ÿê òðüîõ òèñÿ÷"124. Иане оргамізафія читалемь с 80-
                         
122 Ôèíäåéçåí Ì. Î÷åðê äåÿòåëüíîñòè Ïîëòàâñêîãî (Èìïåðàòîðñêîãî) Ðóññêîãî 
ìóçûêàëüíîãî îáùåñòâà çà 1899-1915 ãîäû. — Ïîëòàâà, 1916. 
123 Шах И. Ормоваммя першої читальмi с Львовi // Життя i  змаммя. — 1930. — 
И.101.  
124 Нолл В. Жановляла нсзикс "Прорвiта" // Скраїмрька ксльтсра,1991. — N12. — 
C.30.  
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90-х рр.XIX рт. активiзсвала ксльтсрме зрортаммя прафьовитих 

ëþäåé ñåëà. Êîð÷ìè, â ÿêèõ çíàõîäèëè "ðîçðàäó" ïåðåâàæíî 
÷îëîâiêè, çìiíþâàëèñÿ íà ÷èòàëüíi i øêîëè. 

Ñòàðàííÿìè Ìèêîëè Êîòåëüíèöüêîãî ÷èòàëüíÿ â 
Ñòàðîáðîäñüêèõ Ãàÿõ 19 ëþòîãî 1881 ð. âëàøòóâàëà ìóçè÷íî-

äðàìàòè÷íèé âå÷ið, íà ÿêîìó õîð ñåëà âèêîíàâ âiäîìi ãàëèöüêi 
íàðîäíi ïiñíi "Ìèð âàì, áðàòòÿ", "Ãäå ñÿ ðóñêà ïðàâäà äiëà", "Êòî 

çà íàìè, Áîã çà íèì". Ñiëüñüêèé îðêåñòð êîëîìèéêîþ òà iíøèìè 
íàðîäíèìè ìåëîäiÿìè ñóïðîâîäæóâàâ òàíöi125. Ó 1881 ð. áóëà 

вiдкрита читальмя с Исдовiй Вишмi. Через рiк парохон рела 
I.Войтовичен бсв ртворемий хор. "Аж рерфе радсºтьря, як чоловiк 

ïðèéäå äî öåðêâè i ïî÷óº òîé êðàñíèé õîðîëüíèé ñïiâ", — 
çàõîïëåíî iíôîðìóâàâ äîïèñóâà÷126. 

Ïàì'ÿòíèì äëÿ æèòåëiâ ñ.Ñåðàôèíöi (íà Ãîðîäåíêiâùèíi) 
áóëî ñâÿòî ç íàãîäè âiäìiíè ïàíùèíè. Éîãî îðãàíiçóâàëè ÷ëåíè 

íîâîñòâîðåíî¿ ÷èòàëüíi 3 òðàâíÿ 1882 ð. Îðêåñòð ïðîõîäèâ âñiìà 
вслифяни рела, ркликаючи людей до феркви, а ввечерi грав ма 

ìàéäàíi. Öåé îðêåñòð ñëàâèâñÿ íà âñå äîâêiëëÿ i ñâî¿ òâîðè 
âèêîíóâàâ ç íîò. Ëþäè ìàñîâî ñòàâàëè ÷ëåíàìè ÷èòàëüíi é 

âèñëîâëþâàëè áàæàííÿ, ùîá òàêi âå÷îðíèöi âiäáóâàëèñÿ 
ÿêíàé÷àñòiøå. Îðêåñòð âèêîíóâàâ êîëîìèéêè, áóêîâèíñüêó äóìêó 

(äîéíó) òà iíøi íàðîäíi ìåëîäi¿, à õîð — "Äàé íàì, Áîæå, äîáðèé 
÷àñ", "Ùàñòü íàì,  Áîæå", "Ìèð âàì, áðàòòÿ", "Íàðîäíèé ãiìí" (ó 

ñóïðîâîäi îðêåñòðó")127. Àìàòîðñüêèé ãóðòîê ó Êóòàõ çðîáèâ 
приºнмiрть рво¿н одморельфян, портавивши 26 лиртопада 1882 р. 

п’єрс "Наталка Полтавка" I.Котляреврького. Незвичаймин бсло й 
òå, ùî ÷àñòèíó ïðîâiäíèõ ðîëåé âèêîíóâàëè ïîëÿêè, ÿêi "äóæå 

ïëàâíî i ÷èñòî âèñëîâëþâàëèñÿ ïî ðóñêè"128. Â Êóëèêîâi 
(Жовкiврького повiтс) рприяммяни нiрфевих рвящемикiв 

Äîöèêåâè÷à i Ãðèíåâåöüêîãî ïðîâåäåíî ìóçè÷íî-äåêëàìàòîðñüêèé 
âå÷ið çà ó÷àñòþ çàïðîøåíîãî çi Ëüâîâà õîðó "Àêàäåìi÷íîãî 

áðàòñòâà". Çà âèíÿòêîì ïiñíi "Êòî çà íàìè, Áîã çà íèì", ÿêó íå 

                         
125 Дiло. — 1882. — Ч.14.  
126 Дiло. — 1882. — Ч.24.  
127 Дiло. — 1882. — Ч.36.  
128 Дiло. — 1882. — Ч.91.  
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äîçâîëèëî æîâêiâñüêå ñòàðîñòâî, ìóçèêàíòè õîðîâîãî ãóðòêà 

"Áðàòñòâà" âèêîíàëè äåêiëüêà iíøèõ íàðîäíèõ êîìïîçèöié129. 
Ïiñëÿ êiëüêîõ ðîêiâ áåçäiÿëüíîñòi ç ïðèõîäîì iíiöiàòèâíîãî 

I.Àáðèñîâñüêîãî çàïðàöþâàëà ÷èòàëüíÿ â Òèñìåíèöi (1883 ð.). 
Îñîáëèâî óñïiøíèì áóâ âå÷ið, íà ÿêîìó ïðèáóëèé çi Ñòàíiñëàâà 

ª.Æåëåõiâñüêèé ðîçïîâiâ ïðî ïîåìó Ò.Øåâ÷åíêà "Íåîôiòè", à 
ìiñöåâà ìîëîäü âèêîíàëà òâîðè óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîðiâ  ó ñêëàäi 

äóåòó, òåðöåòó, õîðó òà îðêåñòðó. Âëàøòóâàííÿì öüîãî âå÷îðà i 
ïiäãîòîâêîþ ñïiâàêiâ çàéìàâñÿ ìiñöåâèé ñâÿùåíèê Âàñèëü Ìàòþê. 

Îòæå, ïðèêëàä Òèñìåíèöi ïåðåêîíóº, ÿêîãî ìóçè÷íîãî i 
êóëüòóðíîãî ðiâíÿ ìîæíà äîñÿãòè çàâäÿêè äîáðié îðãàíiçàöi¿ i 

áàæàííþ ïðàöþâàòè íà çàãàëüíå áëàãî. Îðãàíiçîâàíèé ïðè ÷èòàëüíi 
õîð ñêëàäàâñÿ ç 16 ñïiâàêiâ. Éîãî êåðiâíèê ß.Ãðèíüîâñüêèé 

(áîãîñëîâ ÷åòâåðòîãî ðîêó íàâ÷àííÿ ó Âiäíi) áóâ çíàíèé ÿê äîáðèé 
ñïiâàê i äèðèãåíò, äî òîãî æ ùèðèé ïàòðiîò. Ñêëàäíà ïðîãðàìà 

âèêîíàíèõ òâîðiâ íà îäíîìó ç êîíöåðòiâ ("Ãóëÿëè" 
Î.Íèæàíêiâñüêîãî, "Õîð íîðìàíiâ" À.Âàõíÿíèíà, "Çàêóâàëà òà 

ñèâà çîçóëÿ" Ï.Íiùèíñüêîãî) ñâiä÷èòü ïðî âèñîêèé âèêîíàâñüêèé 
ðiâåíü õîðó130. Ñâÿòêîâèì áóëî âiäêðèòòÿ ÷èòàëüíi â Ðîçäîëi (1 

÷åðâíÿ 1884 ð.). Ñþäè ïðè¿õàâ À.Âàõíÿíèí ç äîïîâiääþ i õîð çi 
Ñòðèÿ. Âèêîíàííÿ õîðîì "Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà", "Ùàñòü íàì, 

Áîæå" ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ñïiâîì öiëîãî çàëó. 
18 òðàâíÿ 1884 ð. íà âiäêðèòòi ÷èòàëüíi â Ñâàðè÷åâi 

(Äîëèíñüêîãî ïîâiòó) ñàìå òîðæåñòâî, áîãîñëóæiííÿ i âåëè÷íèé 
ñïiâ õîðó ç 15-òè ñïiâàêiâ ñïîâíþâàëè "îñíîâàòåëiâ i ÷ëåíiâ 

÷èòàëüíi, i âñiõ ïðèñóòíiõ ÿêîþñü íåâèñêàçàíîþ ðàäîñòåþ, 
îäóøåâëåííÿì i ãàäêàìè ïiçíàííÿ ñàìîãî ñåáå i ñâîãî æèòòÿ, i 

ïîðèâîì äî âåëèêîãî äiëà âiäðîäæåííÿ äóõîâíîãî"131. Ïîäiáíèé 
íàñòðié ïàíóâàâ i â iíøèõ ñåëàõ (Õëiâ÷àíàõ, Êàðëîâi, 

Êíÿæiâñüêîìó, ßíiâöÿõ, Áåðåçîâöi), âií äîïîâíþâàâñÿ âèêîíàííÿì 
ïiñåíü "Ùàñòü íàì, Áîæå", "Äå ºñòü ðóñêà Âiò÷èíà", "Ðîçâèâàéñÿ, 

îé òè, ñòàðèé äóáå" òà áàãàòî iíøèõ. ×àñòèìè ãîñòÿìè ñiëüñüêèõ 
âå÷îðiâ áóëè âèçíà÷íi ãðîìàäñüêi äiÿ÷i òà ñïiâàêè çi Ëüâîâà. Ó 

Ãëèíÿíàõ, íàïðèêëàä, âèñòóïèâ À.Âàõíÿíèí (ïðî Ì.Øàøêåâè÷à), 

                         
129 Дiло. — 1882. — Ч.95.  

 
130 Дiло. — 1889. — Ч.226.  
131 Дiло. — 1884. — Ч.64.  
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Ä.Òèíÿ÷êåâè÷ (iñòîðè÷íà ðîçïîâiäü ïðî Ãàëè÷, êíÿçiâ ß.Îñìîìèñëà 

і Äàíèëà), à òàêîæ õîð, äî ó÷àñòi â ÿêîìó çàëó÷àëèñÿ é ìiñöåâi 
ñïiâàêè132. 

Ç íîâîñòâîðåíèì ñåëÿíñüêèì õîðîì âèñòóïèâ ó Ïiäãàéöÿõ 
ªâãåí Ãóçàð iç Çàâàëîâà. Íà âå÷îði, ïðèñâÿ÷åíîìó ïàì'ÿòi 

Ò.Øåâ÷åíêà (26 ëþòîãî 1885 ð.), çàâàëiâñüêi ñåëÿíè âèêîíàëè 
òâîðè I.Ëàâðiâñüêîãî "Òóãà çà ðîäèíîþ", À.Âàõíÿíèíà "Íàøà 

äîëÿ"133. Äâi íîâi ÷èòàëüíi âiäêðèëèñÿ ó 1885 ð. íà Ïiäãið'¿ — ó 
Êîâàëiâöi i ñóñiäíüîìó Ñòîï÷àòîâi — çàâäÿêè î.äåêàíó Ãðàáîâè÷ó i 

â÷èòåëþ Ì.Êîâöóíÿêó. Ñâÿòî ç öüîãî ïðèâîäó ñóïðîâîäæóâàëè 
ìiñöåâi ìóçèêè ñïiâàìè i òàíöÿìè, à òàêîæ ñïiâàê ç Ìèøèíà, 

"êîòðèé òî ñâî¿, òî ç êíèæîê ïiñíi ïðî íàóêó òà òâåðåçiñòü 
ïåðåñïiâàâ"134. С читальмi р.Бiльче-Äîáðîêóò (íàä Ñåðåòîì) 

âiäáóâñÿ ìóçè÷íî-äåêëàìàòîðñüêèé âå÷ið (1886 ð.). Îðãàíiçàòîð 
÷èòàëüíi Î.Ãëiáîâåöüêèé ðàçîì iç ñåëÿíñüêèì õîðîì ïiäãîòóâàâ 

äåêiëüêà ïiñåíü ("Ìèð âàì, áðàòòÿ", "Êòî çà íàìè"). Ïðèñóòíié íà 
âå÷îði êíÿçü Ëåâ Ñàïєãà çàïèñàâñÿ â ÷ëåíè ÷èòàëüíi, æåðòâóþ÷è ¿é 

10 çëîòèõ i áàãàòî êíèæîê. Ïðîñâiòíèöüêà ðîáîòà â ÷èòàëüíÿõ 
приморила резсльтативмi плоди. Жа п'ять рокiв iрмсваммя читальмi 

в Конармi (голова Олекра Пелемрький) тст бсли ртворемі 
ìiùàíñüêèé õîð ïiä óïðàâëiííÿì Áóäжимрького та нолодiжмий 

оркертр. Хор примагiдмо радсвав рпiвон врю околифю i пiдготсвав 
ïðîãðàìó ñòðàñíèõ ïñàëìiâ äëÿ âèêîíàííÿ â îáîõ êîìàðíÿíñüêèõ 

öåðêâàõ. 
Ïðîáóäæóâàëîñÿ ìóçè÷íå æèòòÿ i íà Ëåìêiâùèíi. Ó ñ.Óñòÿ 

отефь Обсшкевич оргамiзсвав знiшамий хор, який вперше виртспив 
з комфертон в р.Жегертовi пiд чар нiрфевого рвята i богорлсжiммя. 

Êåðóâàâ õîðîì ñàì Îáóøêåâè÷, ÿêèé ìðiÿâ "âèó÷èòè õëîïöiâ â 
ñâî¿ì ñåëi ãðàòè íà ñêðèïêàõ, ùîáè òèì ñïîñîáîì âèïåðòè ç ÷àñîì 

æèäiâñüêèõ i öèãàíñüêèõ ìóçèêàíòiâ, êîòði íà íàøèõ âåñiëëÿõ i 
ïðàçíèêàõ çàðîáëÿþòü íåìàëi ãðîøi"135. Ìóçè÷íèé âå÷ið, 

ïðîâåäåíèé â áåðåçíi 1889 ð. ó ñ.Òîðêàõ (íà Ñîêàëüùèíi), 
çàñâiä÷èâ óñïiøíó ïðàöþ õîðó, îðãàíiçîâàíîãî Ãîðåöüêèì. Ñïiâàêè 

â íàðîäíèõ ñòðîÿõ, iç ñèíüî-æîâòèìè ñòði÷êàìè, ó ñóïðîâîäi 

                         
132 Дiло. — 1884. — Ч.105.  
133 Дiло. — 1885. — Ч.20.  
134 Дiло. — 1885. — Ч.120.  
135 Дiло. — 1887. — Ч.80.  
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ñiëüñüêèõ ìóçèê (ñêðèïêà, áàñ, öèìáàëè) ïiä êåðiâíèöòâîì 

Áàðàíiâñüêîãî âèêîíàëè ïiñíi "Îé ìiñÿöþ, ìiñÿ÷åíüêó", "Îé ïî¿õàâ 
Ðåâóõà", "Ùàñòü íàì, Áîæå", "Òàì, äå ßòðàíü", "Ìèð âàì, áðàòòÿ". 

Ñîëiñòêîþ âå÷îðà áóëà äðóæèíà ìiñöåâîãî â÷èòåëÿ Ïéîíòêîâñüêà. 
Âèêîíàíi íåþ ïiñíi "Ãîðå æ ìåíi, ãîðå", "Íi÷íèé ñòîðîæ" 

çàâåðøèëè ïðîãðàìó ñâÿòà. 
Íå ïîîäèíîêèìè, ïðîòå, áóëè âèïàäêè, êîëè âëàäà 

çàáîðîíÿëà ç íåâiäîìèõ ïðè÷èí ñâÿòêîâi çiáðàííÿ. Òàê, ó ði÷íèöþ 
õðåùåííÿ Ðóñi-Óêðà¿íè (28 ëèïíÿ 1889 ð.) â Òóði Âåëèêié áóëî 

îãîëîøåíî ïðîâåäåííÿ âå÷îðà, àëå Äîëèíñüêå ñòàðîñòâî çàáîðîíèëî 
éîãî, ïîãðîæóþ÷è çàêðèòè ÷èòàëüíþ, ÿêùî âå÷ið âiäáóäåòüñÿ. Äî 

ëþäåé, ÿêi çiáðàëèñÿ, çâåðíóâñÿ æàíäàðì çi ñëîâàìè: "ßêùî 
ñïîêiéíî íå ðîçiéäåòåñÿ, òî â ðàçi ïîòðåáè âæèâåìî çáðîþ"136. 

Äîêàçîì âèñîêî¿ ñâiäîìîñòi æèòåëiâ ñ.Áîãîðîä÷àíè áóâ âå÷ið 
ïàì'ÿòi Âîëîäèìèðà Áàðâiíñüêîãî, îðãàíiçîâàíèé 2 ëþòîãî1890 ð. 

çà àêòèâíî¿ äîïîìîãè Ñòàíiñëàâñüêî¿ "Ðóñüêî¿ áåñiäè". Õîðîâó 
÷àñòèíó ñêëàëè òâîðè À.Âàõíÿíèíà "Íàøà æèçíü", 

Î.Íèæàíêiâñüêîãî "Ãóëÿëè", Ì.Âåðáèöüêîãî "Öâiòè âåñíÿíi¿", "Õòî 
ç íàìè", Ï.Íiùèíñüêîãî "Çàêóâàëà òà ñèâà çîçóëÿ". Ñîëiñòàìè 

âèñòóïèëè ïiàíiñòêà Ìàðiÿ Ïà÷îâñüêà, ñïiâàêè Ïðîöèê i 
Р.Котлярчск. Илово про Барвiмрького виголорив О.Левифький. 

Âåëèêîþ ïîïóëÿðíiñòþ â Êîëîìèéñüêié îêðóçi êîðèñòóâàâñÿ 
â÷èòåëü ìóçèêè i êåðiâíèê õîðó ñ.Áàëèíöi Âàñèëü Áàðíè÷. Íà 

êîíöåðòè íà ÷åñòü Ò.Øåâ÷åíêà òà â äíi íàöiîíàëüíèõ ñâÿò 
ç'¿æäæàëîñÿ áàãàòî ãîñòåé ç Êîëîìè¿ i íàâêîëèøíiõ ñië. Ó ëþòîìó 

1899 ð. òóò áóëà ïðåäñòàâëåíà îðàòîðiÿ ó ÷îòèðüîõ äiÿõ 
"Âiôëåºìñüêà íi÷" (I.Ëóöèêà — Ì.Êîïêà). Ñóïðîâîäæóâàâ âèñòàâó  

îðêåñòð iç Ãâiçäöÿ. Îñîáëèâî âiäçíà÷èâñÿ ãðîþ òà ñïiâîì ó÷åíü 
ïðîìèñëîâî¿ øêîëè ç Êîëîìè¿ Ëÿùóê (ó ðîëi ïàñòóøêà) i Êàðàëàø 

(ó ðîëi Iðîäà). Õîðàìè äèðèãóâàâ ñàì Â.Áàðíè÷. Âèñòàâà îðàòîði¿, 
хор i оркертр, за рловани допирсвача, “випали зманемито”137. 

Ùîðîêó äàâàëà ïðî ñåáå çíàòè âå÷îðàìè i êîíöåðòàìè 
÷èòàëüíÿ â Êàðëîâi Ñíÿòèíñüêîãî ïîâiòó (çàñíîâàíà 1884 ð.). 

Ìiñöåâèé õîð ïiä óïðàâîþ î.Iëàðiîíà Êóðïÿêà áðàâ ó÷àñòü ó âñiõ 
ñâÿòêîâèõ îáõîäàõ. Ñïðàâæíüîþ ìàíiôåñòàöiºþ ñòàëî ñåëÿíñüêå 

ñâÿòî íà ÷åñòü Ò.Øåâ÷åíêà, ïðîâåäåíå ïåðåä òåàòðîì iì. 

                         
136 Дiло. — 1889. — Ч.201.  
137 Дiло. — 1899. — Ч.43.  
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Ñ.Ìîíþøêà â Ñòàíiñëàâi, íà ÿêîìó áóëè ïðèñóтмi помад 1000 оріб. 

Çàãàëüíå âèçíàííÿ çäîáóâ ìiøàíèé ñåëÿíñüêèé õîð iç Ìàðèÿìïîëÿ, 
îðãàíiçîâàíèé i ïiäãîòîâëåíèé Âàñèëåì Ìàòþêîì. Íà äóìêó 

ðåöåíçåíòà, öåé õîð "ðîçïîðÿäæàº äóæå äîáðèìè ãîëîñàìè 
(æiíî÷èìè), òàê ùî ñìiëî ìîæíà ïîêëàñòè ºãî íà ðiâíi ç óñiìà 

íàøèìè "Áîÿíàìè"138. Ïîíàä 200 ñåëÿí Íèæíüîãî Áåðåçîâà 
çàïîâíèëè ñòîäîëó ãîñïîäàðÿ Ì.Ãîëèíñüêîãî, äå ìiñöåâà ÷èòàëüíÿ 

"Ïðîñâiòè" íà ñâÿòî Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî îðãàíiçóâàëà 
комферт, ма яконс хор пiд проводон О.В.Лсгового вiдрпiвав 

äåêiëüêà ïîïóëÿðíèõ ïiñåíü ("Îé ïóùó ÿ êîíè÷åíüêà", "Îé ëåòiëà 
ãîðëèöÿ", "Òà òóìàí ÿðîì êîòèòüñÿ", "Ñîíöå çàõîäèòü", "Áóëè â 

ïîëi òðè êðèíè÷åíüêè"). Ïîòiì âèñòóïèâ ìiøàíèé õîð ñåëÿíñüêèõ 
дiтей пiд керсваммян дяка Iвама Пригрофького з пiрмею "Раз, два, 

âïåðåä, õëîïöi". Ó êîíöåðòi áðàëè òàêîæ ó÷àñòü Ã.Âåëè÷êiâíà i 
Ìèõàéëþê (ó÷èòåëü ç Êîëîìè¿).  Âîíè âèêîíàëè äåêiëüêà ñîëüíèõ 

ïiñåíü: "Öâiòêà äðiáíàÿ", "Ïîìàðíiëà íàøà äîëÿ", "Êîëè ïî÷óºø" 
òà ií. "Íàðîä ðîçõîäèâñÿ ïðè ñïiâi "Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà", "Íå 

ïîðà", "Êîëè Óêðà¿íà áîðáó ðîçïî÷àëà", ïiäíåñåíèé íà äóñi òà 
çàîõî÷åíèé äî ëþáîâè ñâîº¿ ðiäíî¿ ïiñíi i ñâîãî ðiäíîãî ñëîâà", — 

ïèñàëà ãàçåòà139. 
Народме рвято в пан'ять Шевчемка рвятксвали 4 червмя 

1906 ð. óïåðøå â ñ.Âîëîäèìèðöÿõ Æèäà÷iâñüêîãî ïîâiòó. Éîãî 
îðãàíiçóâàâ ìiñöåâèé ïàðîõ É.Ëîãèíñüêèé, ÿêèé ðîçïîâiâ ïðî 

æèòòÿ òà çíà÷åííÿ Øåâ÷åíêà. Õîð ìiñöåâî¿ ÷èòàëüíi "Ïðîñâiòè" 
âèêîíàâ äåêiëüêà íàðîäíèõ ïiñåíü ("Íå ïîðà", "Ùå íå âìåðëà 

Óêðà¿íà"). Íàðîäíi âå÷îðíèöi íà ÷åñòü Ò.Øåâ÷åíêà âïåðøå 
âëàñíèìè ñèëàìè âëàøòóâàëè ñåëÿíè Ïóêîâà i Çàëóæà íà 

Ðîãàòèíùèíi. Õîð ïiäãîòóâàëè Äiäè÷ i ñòóäåíò Âîðîáåöü. Êîíöåðò 
âiäáóâñÿ 11 æîâòíÿ 1908 ð. â Ðîãàòèíi, êóäè õîðèñòiâ íà âëàñíèõ 

ôiðàõ ïðèâåçëè ìiñöåâi ñåëÿíè. Êîíöåðò, ïðîâåäåíèé ó 
Ìèêóëè÷èíi, âiäáóâñÿ çàâäÿêè äîïîìîçi äèðèãåíòà "Ëüâiâñüêîãî 

Áîÿíà" Ì.Âîëîøèíà, ÿêèé çà êîðîòêèé ÷àñ çóìiâ îðãàíiçóâàòè 
÷îëîâi÷èé õîð i ïiäãîòóâàòè âiäïîâiäíó ïðîãðàìó. Êóëüìiíàöiºþ 

êîíöåðòó áóëè ñîëîñïiâè Ì.Âîëîøèíà (òåíîð) i Ãàðàñåâè÷à 
(áàðèòîí). "Îáà ãîëîñè äóæå ìèëi, çâó÷íi, ïîâíi òîíiâ, ãîëîâíî ä-

ðà Âîëîøèíà, êîòðîãî ãîëîñ ïî ïîâîðîòi ç Âiäíÿ çíà÷íî ïðèáðàâ íà 

                         
138 Дiло. — 1903. — Ч.148.  
139 Дiло. — 1903. — Ч.193.  
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ñèëi i ïîâíîòi..."140. Êðiì öüîãî, âèñòóïèëî iíñòðóìåíòàëüíå òðiî ó 

ñêëàäi Áîáèêåâè÷à (âiîëîí÷åëü), Áîáèêåâè÷iâíî¿ (ôîðòåïiàíî) i 
Êàëèò÷óêà (ñêðèïêà). 

Íà çàïðîøåííÿ ÷èòàëüíi "Ïðîñâiòè" äî Êàìiíêè 
Ñòðóìèëîâî¿ ïðèáóâ iç êîíöåðòîì õîð ëüâiâñüêèõ áîãîñëîâiâ. 

Âèêîíàíi íèì òâîðè "Ïðîìåòåé" Ê.Ñòåöåíêà, ïñàëîì "Ãîñïîäè, 
ñèëîþ òâîºþ" Ä.Áîðòíÿíñüêîãî, "Êîñàð" Ñ.Ëþäêåâè÷à, "Ãåé, íà 

áié" À.Âàõíÿíèíà, "Äiâ÷èíà i ðóòà" Ô.Êîëåññè "âèéøëè äîáðå, 
ìîãó÷î, à ó ìiñöÿõ íàâiòü ç ïðåöèçèºþ"141. Äèðèãóâàâ õîðîì 

Ò.Âèííèöüêèé. Íà iíøîìó êîíöåðòi âèñòóïèëè ïiàíiñòêà 
Â.Áîæåéêiâíà ("Ïîåìà" Â.Êîñåíêà, "Ãðàþ÷à ñêðèïêà" Å.Çàóåðà, 

Äâàíàäöÿòà ðàïñîäiÿ Ô.Ëiñòà) òà ñêðèïàëü ªâãåí Öåãåëüñüêèé 
("Êàíöîíåòòà" Ï.×àéêîâñüêîãî, "Ãóìîðåñêà" i "Ëåãåíäà" 

À.Äâîðæàêà, "Iñïàíñüêèé òàíåöü" Ã.Âåíÿâñüêîãî). Îòæå, ìóçè÷íi 
ãóðòêè, ñòâîðåíi íà áàçi ïåðâèííèõ îðãàíiçàöié "Ïðîñâiòè", 

âèñòóïàëи в ормовмонс перед рво¿ни одморельфяни. Також 
çàïðîøóâàëèñÿ äî ó÷àñòi â êîíöåðòàõ âiäîìi âèêîíàâöi é õîðîâi 

êîëåêòèâè. 
Êåðiâíèêè ìóçè÷íèõ ãóðòêiâ ïðè ñiëüñüêèõ ÷èòàëüíÿõ 

ïðàöþâàëè íà äîáðîâiëüíèõ çàñàäàõ. Ó÷àñòü ó íèõ ñïiâàêiâ i 
ìóçèêàíòiâ ââàæàëàñÿ ïî÷åñíèì i ïðåñòèæíèì çàíÿòòÿì. Äèðèãåíòè 

õîðiâ i îðêåñòðiâ ÷àñòêîâî áóëè ñàìîóêàìè, àëå áiëüøiñòü iç íèõ 
вчиларь с приватмих школах рпiвс, ма рпефiальмих ксррах, 

îðãàíiçîâàíèõ "Ïðîñâiòîþ" ó ìiñòàõ Ãàëè÷èíè. ßê ñâiä÷àòü íàâåäåíi 
âèùå ÷èñëåííi ïðèêëàäè, óñïiõ ìóçè÷íîãî êîëåêòèâó ÷èòàëüíi 

ïðÿìî çàëåæàâ âiä éîãî êåðiâíèêà. Ñàìå ¿ì ìè çàâäÿ÷óºìî òèì, ùî 
ìóçè÷íå æèòòÿ íà ñåëi ðîçâèíóëîñÿ i íå çãàñëî â 30-òi ðð. XX ñò., 

êîëè öåíçóðà ïîëüñüêî¿ âëàäè ñòàëà íåñòåðïíîþ. Âåëèêîþ 
ïîïóëÿðíiñòþ êîðèñòóâàëèñÿ iíñòðóìåíòàëüíi àíñàìáëi, ÿêi ãðàëè 

ма рiзмих мародмих i рiнеймих забавах та вечормифях, ¿хмій 
ðåïåðòóàð ñòàíîâèëè ïåðåâàæíî íàðîäíi ïiñåííi i òàíöþâàëüíi 

ìåëîäi¿, âèêîíóâàíi â iíäèâiäóàëüíié iíòåðïðåòàöi¿ êîæíîãî 
ìóçèêàíòà. Çíà÷íó äîïîìîãó ñiëüñüêèì ìóçè÷íèì êîëåêòèâàì 

íàäàâàëè ôàõîâi ìóçèêàíòè, ñàìîäiÿëüíi i ïðîôåñiéíi êîìïîçèòîðè, 
ôîëüêëîðèñòè. Òâîð÷i êîíòàêòè ìiæ ìiñòîì i ñåëîì çàáåçïå÷óâàëè 

                         
140 Дiло. — 1910. — Ч.195.  
141 Дiло. — 1931. — Ч.212.  
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öiëåñïðÿìîâàíèé ïðîöåñ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó íàðîäó, ùî áóëî 

ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ âåëèêî¿ ñïðàâè íàöiîíàëüíîãî âiäðîäæåííÿ. 
Òàêèì ÷èíîì, ñåëî ìàëî âëàñíå áàãàòå ìóçè÷íå æèòòÿ ç 

ïðàäàâíiìè êóëüòóðíèìè òðàäèöiÿìè. ßêùî ó ìiñòàõ ìóçè÷íà 
êóëüòóðà ôóíêöiîíóâàëà â îñíîâíîìó ó ìóçè÷íèõ òà ãðîìàäñüêèõ 

îðãàíiçàöiÿõ i òîâàðèñòâàõ, òî ïðîâiäíèêàìè êóëüòóðíîãî ïîáóòó 
ñåëÿí áóëè ÷èòàëüíi "Ïðîñâiòè". Ñòâîðåíi ïðè ÷èòàëüíÿõ 

прорвiтямрькi хори бсли зразкон викомаммя рiздвямих, великодмiх, 
âåñíÿíèõ ïiñåíü, îáðîáîê íàðîäíèõ ìåëîäié, à òàêîæ îêðåìèõ 

òâîðiâ ïðîôåñiéíèõ êîìïîçèòîðiâ. Õîðîâi òà iíñòðóìåíòàëüíi 
êîëåêòèâè âàãîìî âïëèâàëè íà çàãàëüíèé ðîçâèòîê ìóçè÷íî¿ 

êóëüòóðè Ãàëè÷èíè. 
Â ðåçóëüòàòi çíà÷íîãî çðîñòàííÿ õîðîâîãî ðóõó íà ñåëi â 30-

õ ðð. ïîñòóïîâî âòiëþâàëàñü iäåÿ âëàøòóâàííÿ êîíêóðñiâ 
ïðîñâiòÿíñüêèõ õîðiâ. Âèõîâàííÿ ïîøàíè äî ðiäíî¿ ïiñíi áóëî 

îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ îðãàíiçàöié òà 
ñïiâàöüêèõ òîâàðèñòâ. Çàíåïàä íàðîäíî¿ ïiñíi çàâæäè áóâ îçíàêîþ 

çàíåïàäó íàöiîíàëüíî¿ ñâiäîìîñòi ëþäåé. Ùîá çàïîáiãòè ïîäiáíié 
мебезпефi, реконемдсвалоря завчармо пламово, рвiдоно, 

îðãàíiçàöiéíèì ñïîñîáîì ïðîòèäiÿòè âñiì øêiäëèâèì âïëèâàì, "ç 
îäíîãî áîêó, ïëåêàþ÷è é ðîçâèâàþ÷è íàðîäíó ïiñíþ, ç äðóãîãî, 

øèðþ÷è ñåðåä íàðîäíèõ ìàñ ðîçóìiííÿ é çàìèëóâàííÿ äî íå¿"142. 
Ïåðøi çìàãàííÿ õîðiâ ÷èòàëåíü "Ïðîñâiòè" âiäáóëèñÿ 3 

ëþòîãî 1935 ð. íà Ñòàíiñëàâùèíi. Ìåòîþ êîíêóðñó áóëî óáåðåãòè 
óêðà¿íñüêó ïiñíþ âiä øêiäëèâèõ ÷óæèõ âïëèâiâ, ðîçáóäèòè ó ëþäåé 

ëþáîâ äî ðiäíî¿ ìîâè òà ïiñíi. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ñòàâ õîð iç 
Ìèêèòèíåöü (äèðèãåíò Ë.Êðóøåëüíèöüêèé), äðóãå ìiñöå ïîñiâ õîð 

iз Павелче (диригемт О.I.Итеуамчск), третº — ç Ïiäïå÷àð 
(äèðèãåíò Á.Ãàíóøåâñüêèé). Öiííiñòü òèõ çìàãàíü ïîëÿãàëà â òîìó, 

ùî "âèêëèêóþòü îõîòó äî äàëüøî¿ íåâòîìíî¿ ïðàöi, äî ñóïåðíèöòâà, 
çàñòàâëÿþòü äî áîðîòüáè, ïðèâ÷àþòü çìàãàòèñÿ çà îôîðìëåííÿ 

ÿêî¿ñü ¿äå¿ òà éòè âèòðèâàëî äî ÿñíî îçíà÷åíî¿ ìåòè"143. 
Ç ìåòîþ ïiäíåñåííÿ îðãàíiçàöiéíîãî òà ìèñòåöüêîãî ðiâíÿ 

ñiëüñüêèõ õîðiâ ôiëiºþ "Ïðîñâiòè" â Ñòðèþ  â 1935 ð. áóâ 
влаштовамий комксрр. С мьонс взяв счарть 31 релямрький хор. 

                         
142 Копфюх О. Жмачiммя рiдмої пiрмi // Життя i змаммя. — 1935. — Ч.II. — C.350.  
143 Iвам И. Жнагаммя читальмямих хорiв Итамирлавiвщими //  Дiло. — 1935. — 
Ч.48.  
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Першi пренi¿ жюрi прирсдило знiшамонс хорс з Гiрмого та 

ìiøàíîìó õîðó i äèðèãåíòó ª.Ïàñiöi ç Äóëiáiâ, äðóãó —÷îëîâi÷îìó 
õîðó ç Êîíþõîâà, òðåòþ — ÷îëîâi÷îìó õîðó ç Äîáðÿí. Öåé 

êîíêóðñ çàñâiä÷èâ âåëèêi ìîæëèâîñòi  ñiëüñüêèõ õîðiâ. Íà äóìêó 
Ç.Ëèñüêà, "íàâiòü ïiä ÷èñòî ìèñòåöüêèì îãëÿäîì êðàùi õîðè 

(ñòðèéñüêîãî) ñåëÿíñòâà öiëêîì íå óñòóïàþòü "iíòåëiãåíòíèì 
ìiñüêèì "Áîÿíàì"144. Âîäíî÷àñ êîíêóðñ âèñâiòëèâ îêðåìi íåäîëiêè, 

ñåðåä ÿêèõ — áðàê ìóçè÷íî¿ îñâiòè ó áiëüøîñòi äèðèãåíòiâ, à òàêîæ 
äîáið íåâiäïîâiäíîãî ðåïåðòóàðó. Òîìó ìóçè÷íèé iíñòèòóò ó Ëüâîâi 

ñïiëüíî ç ôiëiÿìè îðãàíiçóâàâ êóðñè äëÿ ñiëüñüêèõ äèðèãåíòiâ. Ó 
êâiòíi 1936 ð. ñòðèéñüêà ôiëiÿ "Ïðîñâiòè" îðãàíiçóâàëà äðóãèé 

âåëèêèé êîíêóðñ õîðiâ, ùî òðèâàâ äåêiëüêà òèæíiâ. Iç ñîðîêà 
колективiв до уiмалс бсло допсщемо 15 чоловiчих, знiшамих i 

æiíî÷èõ õîðiâ. Äèðèãóâàëè ïåðåâàæíî ñåëÿíè òà äÿêè. Ðåïåðòóàð 
ñâiä÷èâ ïðî çðîñòàííÿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè íà ñåëi. Ñåðåä òâîðiâ 

äîìiíóâàëè îáðîáêè íàðîäíèõ ïiñåíü Ì.Ëåîíòîâè÷à, Ì.Ëèñåíêà, 
Ê.Ñòåöåíêà, Ô.Êîëåññè, Î.Êîøèöÿ, âèêîíàííÿ ÿêèõ ó ïåðåâàæíié 

áiëüøîñòi áóëî íà ìèñòåöüêîìó ðiâíi. Çà ñëîâàìè ðåöåíçåíòà, 
"êîíêóðñ õîðiâ ó Ñòðèþ áóâ íàãëÿäíèì äîêàçîì, ùî ìóçè÷íà 

êóëüòóðà éäå ÷èìðàç øèðøå i ãëèáøå â машi мародмi нари, ртворюº 
íà ñåëi ïîòðåáó ¿¿ ïëåêàííÿ, äîáóâàº iç ñåëà ñâiæi, íåâèñêàçàíi ùå 

äóõîâi çàñîáè òà â'ÿæå íàøå ñåëî iç ìiñòîì â îäíîöiëüíèé 
íàöiîíàëüíèé îðãàíiçì"145. 

Äî ðåïåðòóàðó õîðiâ óâiéøëè çäåáiëüøîãî íàðîäíi òà 
ñòðiëåöüêi ïiñíi â îáðîáöi Ì.Ëèñåíêà, Ô.Êîëåññè, Î.Êîøèöÿ, 

Ì.Ëåîíòîâè÷à, ª.Êóï÷èíñüêîãî, Ã.Äàâèäîâñüêîãî, ß.ßðîñëàâåíêà, 
Ä.Êîòêà, Ï.Äåìóöüêîãî, à òàêîæ ñîëîñïiâè ç òâîðiâ Ì.Ëèñåíêà i 

Â.Çàðåìáè. Çàãàëîì óñi õîðè áåç âèíÿòêó ïîêàçàëè çðàçêîâó 
äèñöèïëiíó, ïðàãíåííÿ äî âèêîíàâñüêî¿ êóëüòóðè. Íà äóìêó 

Á.Êóäðèêà, äëÿ õîðiâ ÷èòàëåíü iäåàëüíèì âèáîðîì ðåïåðòóàðó º 
íàñàìïåðåä íàðîäíà ïiñíÿ, à òàêîæ öåðêîâíèé ñïiâ. Äèðèãåíòàì 

íåîáõiäíî íàâ÷èòèñÿ âiäðiçíÿòè "ïðàâäèâî-óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íèé 
ïåðâåíü âiä éîãî ñóðîãàòó â ðîäi ðîñiéñüêèõ ðîìàíñiâ"146. Âií 

вважав, що уаховi конпозитори повиммi подбати про репертсар 
äóõîâèõ îðêåñòðiâ i äàòè ãàðíî îïðàöüîâàíi ñòàði ìàðøîâi ïiñíi, ÿêi 

                         
144 Лирько Ж. Иелямрький нсзичмий уертиваль с Итрию // Дiло. — 1935. — Ч.54.  
145 Дiло. — 1936. — Ч.78.  
146 Ксдрик Б. Ивято пiрмi в Бсрштимi // Дiло. —1935. — Ч.222.  
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á íàãàäóâàëè ïðî ñëàâíå ìèíóëå íàðîäó. Áàæàíî òàêîæ ïðèäáàòè 

äëÿ ÷èòàëåíü ñòàðîãàëèöüêó õîðîâó òà ñöåíi÷íó ëiòåðàòóðó 
Ì.Âåðáèöüêîãî, I.Ëàâðiâñüêîãî, Â.Ìàòþêà, À.Âàõíÿíèíà. 

Ç âiäêðèòòÿì ó ãðóäíi 1939 ð. Áóäèíêó íàðîäíî¿ òâîð÷îñòi 
(ÁÍÒ) ó Ëüâîâi àêòèâíîãî ðîçâèòêó íàáóëà õóäîæíÿ ñàìîäiëüíiñòü. 

ÁÍÒ çàéìàâñÿ ìåòîäè÷íèì êåðiâíèöòâîì ñàìîäiÿëüíèõ ãóðòêiâ. 
Îáëàñíèì âiääiëåííÿì ÁÍÒ áóëà ïðîâåäåíà ïåðøà ìiñüêà îëiìïiàäà 

ãóðòêiâ õóäîæíüî¿ ñàìîäiÿëüíîñòi. Ïåðøó ïðåìiþ îòðèìàâ õîð 
ïîëiòåõíi÷íîãî iíñòèòóòó, à òàêîæ ñèìôîíi÷íèé îðêåñòð ÁÍÒ. 

Ñåðåä ïåðåìîæöiâ — õîðîâi êîëåêòèâè âåòåðèíàðíîãî iíñòèòóòó, 
Ïàëàöó êóëüòóðè çàëiçíè÷íèêiâ òà óíiâåðñèòåòó. Â 

iíñòðóìåíòàëüíîìó æàíði — îðêåñòð íàðîäíèõ iíñòðóìåíòiâ ïiä 
керiвмифтвон Еплера i оркертр транваймого трертс. На базi кращих 

ñàìîäiÿëüíèõ êîëåêòèâiâ ïðè ÁÍÒ  îðãàíiçîâàíî õîðîâó êàïåëó, 
îðêåñòð íàðîäíèõ iíñòðóìåíòiâ, àíñàìáëü áàíäóðèñòiâ ïiä 

êåðiâíèöòâîì Þ.Ñiíãàëåâè÷à147. Дбаючи про розвиток скра¿мрько¿ 
ïiñíi òà ïðî ïiäíåñåííÿ óêðà¿íñüêèõ õîðiâ, ó ëèïíi 1941 ð. áóëà 

ñòâîðåíà íîâà êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà óñòàíîâà — Iíñòèòóò íàðîäíî¿ 
òâîð÷îñòi. Ç íàãîäè 100 — рiччя з дмя мароджеммя Р.Лиремка 

ñïiâðîáiòíèêè iíñòèòóòó îðãàíiçóâàëè êðàéîâèé êîíêóðñ õîðiâ, ó 
ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ñïiâî÷i òîâàðèñòâà, õîðîâi ãóðòêè ìiñò i ñië 

Ãàëè÷èíè ïðè ÷èòàëüíÿõ, öåðêâàõ òà iíøèõ óñòàíîâàõ. 
Êîíêóðñ õîðiâ ìàâ, íåçâàæàþ÷è íà âîºííèé ÷àñ, âåëèêå 

çàãàëüíîêóëüòóðíå i âèõîâíå çíà÷åííÿ. Ìiñöåâi (ïîâiòîâi òà 
îêðóæíi) êîíêóðñè, ïðîâåäåíi â Ãàëè÷èíi ïåðåä êðàéîâèì ó Ëüâîâi, 

об'ºдмали рпiвочi гсртки рпiльмини завдаммяни, мадали ¿хмій 
äiÿëüíîñòi öiëåñïðÿìîâàíîãî õàðàêòåðó. I âîäíî÷àñ êîíêóðñ ñòàâ 

ïiäñóìêîì ïðàöi íåäàâíî ñòâîðåíîãî Іíñòèòóòó íàðîäíî¿ òâîð÷îñòi. 
А точмiше, марлiдкон маполегливо¿, "ркоордимовамо¿ прафi його 

îðãàíiçàòîðiâ, äåñÿòêiâ äèðèãåíòiâ òà öiëèõ ñîòåíü áåçiìåííî¿ ìàñè 
õîðèñòiâ ç óñiõ óñþä Ãàëè÷èíè, Ïîñÿííÿ é Õîëìùèíè, ùî íå 

øêîäóâàëè íi ÷àñó íi ïðàöi, ùîá ãiäíî i âåëè÷àâî âiäñâÿòêóâàòè 
100-ði÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ áàòüêà óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè 

Ì.Ëèñåíêà148. 
Äî ó÷àñòi ó êðàéîâîìó ñâÿòi-êîíêóðñi áóëî äîïóùåíî 26 

íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ õîðiâ ç Ãàëè÷èíè, Ëåìêiâùèíè i Ïîñÿííÿ. 

                         
147 Вiльма Скраїма. — 1939-1941.  
148 Альнамах Першого краєвого комксррс с Галичимi.. — Львiв, 1943. — И.13.  
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Ïîçà êîíêóðñîì ó çàêëþ÷íîìó ñâÿòi óêðà¿íñüêî¿ ïiñíi áðàëè ó÷àñòü 

Äðîãîáèöüêèé òà Ñòàíiñëàâñüêèé "Áîÿíè", "Äóìêà" i "Ñóðìà". 
Óêðà¿íñüêi хори, окрiн iмдивiдсальмо підібрамого репертсарс, 

âèêîíóâàëè òðè îáîâ'ÿçêîâi êîìïîçèöi¿ Ì.Ëèñåíêà "Îé äiáðîâî, 
òåìíèé ãàþ", "Îé ãàé, ìàòè" i "×àñ äîäîìó, ÷àñ"149. Ïåðåìîæöÿìè 

êîíêóðñó ñòàëè õîðîâi êîëåêòèâè: ñåðåä ñiëüñüêèõ — Îñòðîâà, 
Ïå÷åíiæèíà, Íàêîíå÷íîãî, ìiñòå÷êîâèõ — ßâîðîâà, Êîñîâà, 

Ñÿíîêà; âåëèêîìiñüêèõ - "Дрогобифького Бояма", львiврько¿ 
"Ñóðìè", ñòàíiñëàâñüêî¿ "Äóìêè", âiäçíà÷åíî äèðèãåíòiâ Á.ßêóá'ÿêà 

(Ïå÷åíiæèí), Ñ.Ïðîêîï'ÿêà (Õîäîðiâ), Ì.Êîëåññó (Ëüâiâ). Âñi 
íàçâàíi ïåðåìîæöi òà õîðè ç Êðèíèöi òà Çàëiùèêiâ óçÿëè ó÷àñòü ó 

уертивалi скра¿мрько¿ пiрмi (2 рерпмя 1942 р. с Львовi)150. Äî 
счартi с дрсгонс крайовонс комксррi Iмртитстс мародмо¿ творчортi 

çàïðîøóâàëèñÿ ñîëiñòè (ñïiâàêè i âèêîíàâöi íà ðiçíèõ ìóçè÷íèõ 
iíñòðóìåíòàõ), àíñàìáëi (òðî¿ñòi ìóçèêè, êâàðòåòè, îðêåñòðè òîùî). 

Íå ìîãëè áðàòè ó÷àñòü ïðîôåñiéíi âèêîíàâöi, äëÿ ÿêèõ ìóçèêà º 
ôàõîâèì íàâ÷àííÿì àáî ïðîôåñiºþ, â òîìó ÷èñëi äæàçîâi òà iíøi 

ïðîôåñiéíi îðêåñòðè151. Êðàéîâèé êîíêóðñ âiäáóâñÿ ó Ëüâîâi 16 
òðàâíÿ 1943 ð. i ñòàâ ñâîºðiäíèì îãëÿäîì ñàìîäiÿëüíèõ ñîëiñòiâ 

Ãàëè÷èíè ó ðiçíèõ æàíðàõ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Ñåðåä ñîëiñòiâ 
бсло чинало першорядмих рпiвакiв, якi володiли багатин 

ïðèðîäíèì ãîëîñîâèì ìàòåðiàëîì. Êðiì öüîãî, áiëüøiñòü 
âèêîíàâöiâ âідзмачала техмiчма найртермiрть, нсзичмо-iíòåëiãåíòíå 

âèêîíàííÿ, äîáðà äèêöiÿ152. Ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ñòàëè: ñåðåä 
æiíîê — Ï.Äóäà (ñîïðàíî, ì.Êàëóø), Þ.Õàíàñ (ñîïðàíî, 

ì.Ñàìáið), Ñ.Äðåâíèöüêà (ñîïðàíî, ì.Çîëî÷iâ), ÷îëîâiêiâ — 
Ã.Ëóêiâ (òåíîð ì.Ëüâiâ), Ð.Êîêîò (áàðèòîí, ì.Ëüâiâ), Þ.ßðèìîâè÷ 

(бар, н.Термопiль). 
Öiêàвин бсв iмртрснемтальмий розділ комксррс, де 

ïåðåìîãó çäîáóâ Þ.Ãðàáîâåöüêèé ç Ïå÷åíiæèíà — âiðòóîçíèé 
âèêîíàâåöü íà ôðåëi (âèä ñîïiëêè). Äðóãå ìiñöå ïîñiâ Â.Ãàáðèä iç 

Ïàñi÷íî¿ íà Ñòàíiñëàâùèíi çàâäÿêè âëàñíîìó ñïîñîáó ãðè íà 
öèìáàëàõ (äîòîðêóþ÷èñü ëèøå ïàëüöÿìè äî ñòðóí, ïîäiáíî äî 

öèòðè). Äî ÷èñëà ïåðåìîæöiâ óâiéøëè: Â.Êiìàê (ñîïiëêà, 

                         
149 Тан рано. — И.22.  
150 Тан рано. — И.29.  
151 Львiврькi вiртi. — 1942. — Ч.288.  
152 Львiврькi вiртi. — 1943. — Ч.109, 110.  
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ì.Ñÿíîê), ß.Áàáóíèê (áàíäóðà, ì.Ëüâiâ), Ì.Ëàáà (ëiðà, ì.Ëüâiâ). 

Ñåðåä iíñòðóìåíòàëüíèõ àíñàìáëiâ ïåðåìîæöåì ñòàâ ìàíäîëiíîâèé 
îðêåñòð iç Ïå÷åíiæèíà (êåðiâíèê Â.ßêóá'ÿê), çà ÿêèì áóëè òðî¿ñòi 

ìóçèêè ç Âîðîíè (Ñòàíiñëàâùèíà), äóåò öèìáàë i ñîïiëêè ç 
Îðèøêîâåöü (Òåðíîïiëüùèíà). Êîíêóðñè õîðiâ ÷àñòî 

ðîçïî÷èíàëèñÿ i çàâåðøóâàëèñÿ óðî÷èñòèìè ñâÿòêóâàííÿìè. Òàê, 
íàïðèêëàä, ó Êàìiíöi Ñòðóìèëîâié ñâÿòî ïiñíi (18 òðàâíÿ 1939 ð.) 

áóëî ïåðøèì êîíöåðòîì õîðiâ ÷èòàëåíü "Ïðîñâiòè". Çðàíêó 
âiäïðàâëåíî Ñëóæáó Áîæó çà ó÷àñòþ áëèçüêî ï'ÿòè òèñÿ÷ ïðîñâiòÿí 

òà õîðîâèõ êîëåêòèâiâ, à â äðóãié ïîëîâèíi äíÿ â çàëi Íàðîäíîãî 
Äîìó âiäáóëàñÿ ñâÿòêîâà àêàäåìiÿ. Ðîçìiùåíi íà ñöåíi îá'ºäíàíi 

õîðè ÷èòàëåíü ó êiëüêîñòi 423-х орiб пiд керсваммян Л.Гiжеврького 
âèêîíàëè "Çàïîâiò" Ò.Øåâ÷åíêà. Ðåôåðàò ïðî ðîçâèòîê, ïëåêàííÿ 

хорових гсрткiв виголорив А.Вахмямим зi Львова153. 
Одмин iз майвеличміших рвят пiрмi бсло вiдзмачеммя 

ñòîði÷íîãî þâiëåþ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ì.Ëèñåíêà. Ëüâiâñüêå ðàäiî 
ïîñòiéíî ïåðåäàâàëî íèçêó êîíöåðòiâ, ùî ïîïóëÿðèçóâàëè òâîð÷iñòü 

êîìïîçèòîðà. Þâiëåéíèé êîìiòåò ïiäãîòóâàâ âèñòàâêó äðóêîâàíèõ 
òâîðiâ Ì.Ëèñåíêà, éîãî ôîòîãðàôié, ðóêîïèñiâ òà iíøèõ öiííèõ 

äîêóìåíòiâ. 24 òà 26 êâiòíÿ 1942 ð. çi ñöåíè Ëüâiâñüêîãî îïåðíîãî 
òåàòðó ëóíàëà ìóçèêà Ì.Ëèñåíêà. Ó ïðîãðàìi áóëè ïðåäñòàâëåíi 

óñi æàíðè áàãàòî¿ òâîð÷îñòi êîìïîçèòîðà: ñîëîñïiâè, ôîðòåïiàííi òà 
õîðîâi òâîðè, ñèìôîíi÷íà óâåðòþðà äî îïåðè "Ðiçäâÿíà íi÷" òà 

ñèìôîíi÷íà êàíòàòà-îðàòîðiÿ "Ðàäóéñÿ, íèâî". Âñòóïíå ñëîâî ïðî 
íàöiîíàëüíî-ïîëiòè÷íå çíà÷åííÿ Ì.Ëèñåíêà â åâîëþöi¿ 

óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî âiäðîäæåííÿ âèãîëîñèâ Â.Âèòâèöüêèé. 
Ó öüîìó ïàì'ÿòíîìó êîíöåðòi âèñòóïèëè îðêåñòð 

Ëüâiâñüêîãî îïåðíîãî òåàòðó (êåðiâíèê Ë.Òóðêåâè÷), ñîëiñòè 
Ä.Éîõà, Ì.Ñàáàò-Ñâiðñüêà, ïiàíiñò Ð.Ñàâèöüêèé, ÷îëîâi÷èé õîð 

"Исрна" (керiвмик О.Плешкевич), знiшамий хор "Боям" (керiвмик 
ª.Êîçàê) iç ñîëiñòêîþ Ñ.Ãàâðèùóê. Ôîðòåïiàííèé ñóïðîâiä âiâ 

В.Барвимрький. И.Людкевич вiдзмачав, що скра¿мрька псблiка 
âèõîäèëà ç êîíöåðòiâ íàòõíåííà òà ç ïiäíåñåíèì íàñòðîºì, õî÷ ¿õ 

"äîâîäèëîñü ñïîâíÿòè ó òàê âàæêèõ æèòòºâèõ óìîâèíàõ"154. Òàêèì 
÷èíîì, îðãàíiçàöiÿ êîíêóðñiâ óêðà¿íñüêî¿ ïiñíi òà ìóçèêè ìàëà 

                         
153 Дiло. — 1939. — Ч.120.  
154 Людкевич И. Ювiлей Риколи Лиремка с Львовi // Львiврькi вiртi. — 1942. — 
Ч.91.   
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âåëèêèé âïëèâ íà çðîñòàííÿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ÿê â ìiñòi, òàê i íà 

релi. ¯хмє ïðîâåäåííÿ ñïðèÿëî âèõîâàííþ ðîçóìiííÿ i ëþáîâi äî 
óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïiñíi, ñòâîðåííþ íîâèõ ñïiâàöüêèõ ãóðòêiâ, 

õîðiâ òà iíñòðóìåíòàëüíèõ àíñàìáëiâ, ÿêi ñâîºþ ïðàöåþ çàëó÷àëè 
щоразс бiльше людей. 

Ðiçíîái÷íà äiÿëüíiñòü ÷èñëåííèõ ìóçè÷íèõ ãóðòêiâ i 
òîâàðèñòâ — ìóçè÷íî-àðòèñòè÷íèõ i ñïiâàöüêèõ — ñòàº îäíiºþ ç 

ñâîºðiäíèõ ðèñ ìóçè÷íîãî æèòòÿ Ãàëè÷èíè êiíöÿ XIX  —ïî÷àòêó 
XX рт.рт.155.  Ó 1891 ð. ç ÷èñëåííèõ ðîçïîðîøåíèõ ñïiâàöüêèõ 

ãóðòêiâ (ùî ñêëàäàëèñÿ ïåðåâàæíî ç ìîëîäi) ïðè àêòèâíié 
äiÿëüíîñòi À.Âàõíÿíèíà i Â.Øóõåâè÷à ñòâîðþºòüñÿ òîâàðèñòâî 

"Áîÿí" ç ìóçè÷íèì âèäàâíèöòâîì ïðè íüîìó. 
Ñïðîáà îá'ºäíàííÿ õîðîâèõ êîëåêòèâiâ Ãàëè÷èíè â îäíå 

ìóçè÷íå òîâàðèñòâî áóëà çðîáëåíà íà ïî÷àòêó 1900-õ ðð. Ó çâ'ÿçêó 
з дерятирічмин  ювiлеºн "Львiврького Бояма" 29 червмя 1901 р. 

âiäáóâñÿ ç'¿çä ãàëèöüêèõ "Áîÿíiâ" з нетою ¿хмього об’єдмаммя в 
îäíå êðàéîâå òîâàðèñòâî, îðãàíiçàöi¿ ñïðàâè âèäàâíèöòâà, 

êîíêóðñiâ, ùîði÷íèõ ç'¿çäiâ òà ií. Ó íàðàäàõ, êðiì ïðàâëiííÿ 
"Ëüâiâñüêîãî Áîÿíà", âçÿëè ó÷àñòü âiä Áóêîâèíñüêîãî — 

Î.Ïîïîâè÷ i Â.Ñiìîâè÷, âiä Ïåðåìèøëüñüêîãî — Ò.Êîðìîø i 
Î.ßðåìà, âiä Ñòðèéñüêîãî — Î.Íèæàíêiâñüêèé i Ô.Êîëåññà, âiä 

Ñòàíiñëàâñüêîãî — Ì.Ìîðîç i ª.ßêóáîâè÷, âiä Êîëîìèéñüêîãî — 
Ò.Êóðïÿê i Ñ.Ìèõàéëþê, âiä Òåðíîïiëüñüêîãî — Î.Òåðëåöüêèé i 

ß.Ìèêîëàºâè÷. 
Ïiñëÿ òðèâàëèõ íàðàä i ÷èñëåííèõ ïðîïîçèöié áiëüøiñòþ 

ãîëîñiâ áóëà ïiäòðèìàíà âèñëîâëåíà Ò.Êîðìîøåì äóìêà ïðî 
óòâîðåííÿ "Ñîþçó Áîÿíiâ". Äî êîìiòåòó ïî ïiäãîòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºäíàíîãî òîâàðèñòâà óâiéøëè Â.Øóõåâè÷, Ñ.Ôåäàê, 
Î.Íèæàíêiâñüêèé, ß.Âiòîøèíñüêèé, Ô.Êîëåññà òà Ñ.Ëþäêåâè÷. 

Ïåðøi çàãàëüíi çáîðè "Ñîþçó óêðà¿íñüêèõ ñïiâàöüêèõ i ìóçè÷íèõ 
òîâàðèñòâ" (òàê âií ñòàâ íàçèâàòèñÿ) âiäáóëèñÿ 28 ÷åðâíÿ 1903 ð. 

Íà íèõ áóâ çàïðîïîíîâàíèé ïðîåêò þâiëåéíîãî ñâÿòêóâàííÿ 35-
ði÷íî¿ äiÿëüíîñòi Ìèêîëè Ëèñåíêà, ùî ïåðåäáà÷àâ âëàøòóâàííÿ 

âåëèêîãî êîíöåðòó ó Ëüâîâi ñèëàìè âñiõ "Áîÿíiâ",  ñïiâàêiâ êðàþ, 
âèäàííÿ æèòòºïèñó Ì.Ëèñåíêà, þâiëåéíå âèäàííÿ àíòîëîãi¿ òâîðiâ 

                         
155 Çàãàéêåâè÷ Ì. Ìóçè÷íå æèòòÿ Çàõiäíî¿ Óêðà¿íè äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX ñò. — Ê., 
1960; ×åðåïàíèí Ì. Ìóçè÷íà êóëüòóðà Ãàëè÷èíè (äðóãà ïîëîâèíà XIX — ïåðøà 
ïîëîâèíà XX ñòîëiòòÿ). — Ê.: ????, 1997. — ?.328.  



140 

 

Ì.Ëèñåíêà, ïîiìåíóâàííÿ Ì.Ëèñåíêà ïåðøèì ïî÷åñíèì ÷ëåíîì 

"Ñîþçó"; ó÷àñòü ãàëè÷àí ó þâiëåéíîìó ñâÿòêóâàííi â Êèºâi. Çáîðè 
òàêîæ óõâàëèëè ç íàñòóïíîãî ðîêó çàïðîâàäèòè íàéíèæ÷èé êóðñ 

ìóçè÷íî¿ øêîëè, çìiíèòè ñòàòóò "Ñîþçó" ç ïðàâîì âiäêðèòòÿ 
êîíñåðâàòîði¿, ïðèñòóïèòè äî âèäàííÿ ìóçè÷íîãî ÷àñîïèñó. 

ßê äîâiâ ÷àñ, öå òîâàðèñòâî ñâîº¿ ãîëîâíî¿ ìåòè (îá'ºäíàííÿ 
ñïiâàöüêèõ i ìóçè÷íèõ òîâàðèñòâ, ïiäòðèìêà iñíóþ÷èõ i 

çàñíóâàíííÿ íîâèõ) òà iíøèõ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü âèêîíàòè íå 
çìîãëî. Ïðîòå óõâàëåíó íà çáîðàõ ïðîïîçèöiþçàñíóâàííÿ i âåäåííÿ 

ìóçè÷íî¿ øêîëè âäàëîñÿ âòiëèòè â æèòòÿ. Âàæëèâèì ðåãóëÿòîðîì 
ðîáîòè òîâàðèñòâà ñòàëî çàñíóâàííÿ ïðîâiäíîãî íàâ÷àëüíîãî 

çàêëàäó — Âèùîãî ìóçè÷íîãî iíñòèòóòó ó Ëüâîâi, ïåðøèì 
äèðåêòîðîì ÿêîãî ñòàâ À.Âàõíÿíèí. Ùîði÷íi âèñòóïè ó÷íiâ 

iíñòèòóòó ñâiä÷èëè ïðî óñïiøíó ïðàöþ ïåäàãîãi÷íîãî êîëåêòèâó. Öi 
обртавими рпомскали обраме ма зборах (1907 р.) правлiммя 

òîâàðèñòâà çâåðíóòè ãîëîâíó óâàãó ñàìå íà ðîçâèòîê ìóçè÷íîãî 
iíñòèòóòó. Ç öiºþ ìåòîþ áóëî âèðiøåíî çìiíèòè íàçâó òîâàðèñòâà 

íà òàêó, ÿêà á âiäïîâiäàëà äiéñíié éîãî ïðàöi, "à ðiâíî÷àñíî áóëà 
âèðàçîì âåëèêî¿ ïî÷åñòè äëÿ íàéáiëüøîãî íàøîãî ìóçèêà-

ïàòðiîòà"156. 
Çàãàëüíi íàäçâè÷àéíi çáîðè "Ñîþçó ñïiâàöüêèõ i ìóçè÷íèõ 

òîâàðèñòâ" 6 ÷åðâíÿ 1907 ð. çàòâåðäèëè íîâó íàçâó îðãàíiçàöi¿ — 
"Ìóçè÷íå òîâàðèñòâî iì.Ìèêîëè Ëèñåíêà"157. Éîãî ïðàâëiííÿ 

ñïiëüíî ç äèðåêöiºþ i êîëåêòèâîì ìóçè÷íîãî iíñòèòóòó 
çîáîâ'ÿçàëèñÿ äîêëàñòè óñiõ çóñèëü, ùîá "ïîâåñòè iíñòèòóò i íàóêó 

йонс повiремих юлºвiâ äî ðåçóëüòàòiâ, ÿêi áè äîðiâíþâàëè 
íèíiøíîìó ñòàíîâè ìóçèêè ó äðóãèõ êóëüòóðíèõ íàðîäiâ"158. 

Êðiì ìóçè÷íîãî iíñòèòóòó, òîâàðèñòâî çàéìàëîñÿ òàêîæ 
êîíöåðòíîþ äiÿëüíiñòþ, ïiêëóâàëîñÿ ïðî îðãàíiçàöiéíi òà 

àäìiíiñòðàòèâíi ñïðàâè. 18 ëèïíÿ 1913 ð. áóëî óõâàëåíî 
ïðèñòóïèòè äî ñïîðóäæåííÿ áóäèíêó òîâàðèñòâà i çàâåðøèòè éîãî â 

ñåðïíi 1914 ð. Áóëî çàêóïëåíî ïëîùó, i 13 âåðåñíÿ 1913 ð. 
âiäáóëèñÿ çàêëàäèíè áóäèíêó Ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà iì. 

Ì.Ëèñåíêà. 

                         
156 Äiëî. — 1907. — ×.190.  
157 Ìóçè÷íå òîâàðèñòâî iì.Ì.Ëèñåíêà ó Ëüâîâi // Íàøà êóëüòóðà (Âàðøàâà), 
1935. — Êí.4. — Ñ.247.  
158 Äiëî. — 1907. — ×.190.  
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Âiéíà çàâàäèëà çàâåðøåííþ áóäiâíèöòâà, i ëèøå 12 ÷åðâíÿ 

1916 ð. âiäáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîñâÿ÷åííÿ íîâîãî áóäèíêó ïî âóëèöi 
Øàøêåâè÷à, 5. 13 ÷åðâíÿ ó âåëèêîìó çàëi âëàñíîãî áóäèíêó 

Ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà iì. Ì.Ëèñåíêà âiäáóâñÿ êîíöåðò, ïðîãðàìà 
ÿêîãî ñêëàäàëàñÿ ç âиртспiв двох знiшамих хорiв товариртва 

"Áîÿí" òà îêðåìèõ âèêîíàâöiâ159. Иоло викомсвали В.Барвимрький 
(ôîðòåïiàíî), Î.Ñåìåíiâ (ñïiâàê-òåíîð), ª.Ïåðôåöüêèé (ñêðèïêà), 

Î.Ïàðàõîíÿêiâíà (ñîïðàíî), Á.Áåðåæíèöüêèé (âiîëîí÷åëü). 
22 ÷åðâíÿ ó âåëèêîìó çàëi òîâàðèñòâà áóëî âëàøòîâàíî 

øåâ÷åíêiâñüêèé êîíöåðò, íà ÿêîìó "Ëüâiâñüêèé Áîÿí" âïåðøå 
портавив ма рфемi "Скра¿мрьке верiлля" В.Барвимрького. Йя 

íàðîäíî-нсзичма картима  с двох чартимах бсла мовин рловон в 
îïðàöþâàííі нелодiй, запирамих с нiртечкс Ромартирище 

Êè¿âñüêî¿ ãóá. âiä ìiñöåâèõ ñåëÿí160. 
Îòæå, íåçâàæàþ÷è íà âîºííèé ñòàí, Ìóçè÷íå òîâàðèñòâî 

iн.Р.Лиремка дорягло змачмих српiхiв. Вдалоря завершити 
áóäiâíèöòâî ïðèìiùåííÿ òîâàðèñòâà, ñòèëüîâå íàðîäíå îôîðìëåííÿ 

âåëèêîãî i ìàëîãî çàëів яке викомав хсдожмик Родерт Иореíêî. 
Êiëüêiñòü ó÷íiâ iíñòèòóòó ó 1916-1917 íàâ÷àëüíîìó ðîöi áóëà 

äîâåäåíà äî íåáóâàëîãî ÷èñëà (ïîíàä 120). Ç êîæíèì ðîêîì 
збiльшсваларя кількірть члемiв товариртва. До ркладс правлiммя 

âõîäèëè Ì.Âîëîøèí, I.Êîïà÷, Ô.Êîëåññà, I.Ãðèíåâåöüêèé, 
I.Îõðèìîâè÷, Íåñòîð Íèæàíêiâñüêèé, Î.Öiïàíîâñüêà, I.Ïðèéìîâà, 

À.Âàõíÿíèí. 
Çàõîäàìè Ñ.Ëþäêåâè÷à áóëî çàñíîâàíî äåâ'ÿòü ôiëié 

ìóçè÷íîãî iíñòèòóòó òîâàðèñòâà ó ðiçíèõ ìiñòàõ Ãàëè÷èíè: 
Ïåðåìèøëi, Ñòàíiñëàâi, Ñòðèþ, Äðîãîáè÷i, Êîëîìè¿, Òåðíîïîëi, 

Çîëî÷åâi, ßâîðîâi òà Áîðèñëàâi. 
 

Áóêîâèíà 
Ó ïîøèðåííi óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè ñåðåä øèðîêèõ êië 

марелеммя чиналс роль вiдiграли хори, що вимикали в 90-õ ðîêàõ ó 
áàãàòüîõ ìiñòå÷êàõ i ñåëàõ êðàþ. Ïðàâäà, ñïiâàëè âîíè i ïiä ÷àñ 

áîãîñëóæіííÿ òà ðiçíèõ öåðêîâíèõ ñâÿò — àäæå î÷îëþâàëè ¿õ 
íåðiäêî ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà. Àëå íå öåðêîâíèì ñïiâîì, à 

                         
159 Ìóçè÷íå òîâàðèñòâî iì.Ì.Ëèñåíêà ó Ëüâîâi // Íàøà êóëüòóðà (Âàðøàâà), 
1935. — Êí.4. — Ñ.247.  
160 Ä³ëî. — 1916. — ×.155. 
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òàëàíîâèòèì âèêîíàííÿì óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ïiñåíü çàëèøèëèñÿ 

âîíè â ïàì'ÿòi ëþäñüêié. Äî ðå÷i, 1891 ðîêó íà âå÷îði ñïiâàöüêîãî 
êîëåêòèâó ÷åðíiâåöüêî¿ "Ìiùàíñüêî¿ ÷èòàëüíi" ç âåëèêèì óñïiõîì 

óïåðøå âèñòóïèëà áóêîâèíêà Ôiëîìåíà Êðàâ÷óêiâíà, âiäîìà çãîäîì 
ÿê îïåðíà ñïiâà÷êà Ôiëîìåíà Ëîïàòèíñüêà, âèêîíàâøè ðÿä 

óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ïiñåíü161. Äèòÿ÷èé õîðîâèé êîëåêòèâ iç ñåëà 
Áàíèëiâ ïiä êåðóâàííÿì Îëåêñàíäðà Ìîíàñòèðñüêîãî íå ðàç ñïiâàâ 

íå ëèøå ó ñóñiäíiõ ñåëàõ, àëå é ó ìiñòàõ Áóêîâèíè. Â 1890 ðîöi þíi 
ñïiâàêè ïîáóâàëè i â ×åðíiâöÿõ, äå âçÿëè ó÷àñòü ó âîêàëüíî-

äåêëàìàöiéíîìó âå÷îði, âëàøòîâàíîìó íà ÷åñòü Ò.Øåâ÷åíêà, 
Ì.Øàøêåâè÷à i Þ.Ôåäüêîâè÷à. 

Â 1899 ðîöi ÷åðíiâ÷àíè, çà ïðèêëàäîì ãàëèöüêèõ ñóñiäiâ, 
ñòâîðèëè íà áàçi "Ðóñüêîãî ëiòåðàòóðíî-äðàìàòè÷íîãî òîâàðèñòâà" 

ñâié "Áóêîâèíñüêèé Áîÿí". Çàñíóâàíÿ öüîãî òîâàðèñòâà áóëî 
фiлкон рвоºчармин: в анаторрьких гсртках сже виховалоря чинало 

обдаровамих рпiвакiв та нсзикамтiв. Вже ма перший рiк с хорi 
"Áîÿíà" áóëî 24 óêðà¿íñüêèõ ñïiâàêè. Òîäi æ âîíè âïåðøå âè¿çäèëè 

äî Âèæíèöi i Êiöìàíÿ, äå âèñòóïàëè ç âåëèêèì êîíöåðòîì, 
ïðîãðàна якого включала такi вокальмi твори, як "Ой псщс я 

êîíè÷åíüêà", "Íà áåðiæêó" Ì.Ëèñåíêà, "Ñèíi î÷i", "Íàä Ïðóòîì" 
Ñ.Âîðîáêåâè÷à, "×îì òàê ñêðèòî" Â.Ìàòþêà òà ií. 

Ïîðÿä ç "Áóêîâèíñüêèì Áîÿíîì" äiÿëè i ïåðèôåðiéíi 
òîâàðèñòâà, ÿêi âèíèêëè ó 1904 -1909 ðð. â Êiöìàíi, Âàøêiâöÿõ, 

Жартавмi, Иадгорi та Вижмифi. Жавдаммя ¿хмi бсли одмаковi. Иеред 
íèõ íàéáiëüøå âèäiëÿëèñÿ ìèñòåöüêîþ àêòèâíiñòþ êiöìàíñüêèé òà 

зартавмiфький "Боями". С кiфнамрьконс, окрiн хорового рпiвс, 
вiдбсвалиря виртави дрангсртка та вечори тамфiв. ×àñòî 

влаштовсвав комферти та вечори розваг i зартавмiфький "Боям". 
Позитивмин в ¿хмій дiяльмортi бсло те, що воми згсртовсвали 

íàâêîëî ñåáå îáäàðîâàíó óêðà¿íñüêó ìîëîäü, çàîõî÷óâàëè ¿¿ äî 
ïðîôåñіймого нсзиксваммя. 

Початок ХХ ртолiття бсв початкон мового ïiäíåñåííÿ 
óêðà¿íñüêî¿ ïiñíi íà Áóêîâèíi. Ó Ðåâíi, Ñòðiëåöüêîìó Êóòi, â 

Ãëèííèöi ÷è ÿêîìóñü iíøîìó ñåëi ñõîäèëèñÿ ëþäè ó ñâÿòêîâi äíi 
ïîñëóõàòè âæå íå ïðè¿æäæèé, à ñâié ñàìîäiÿëüíèé õîð. Íàé÷àñòiøå 

êîíöåðòè âiäáóâàëèñÿ íà ÷åñòü Øåâ÷åíêîâèõ þâiëå¿â àáî iíøèõ 
âèçíà÷íèõ äàò. ßê ïðàâèëî, ðåïåðòóàð àìàòîðñüêèõ âèñòóïiâ 
                         
161 Áóêîâèíà. — 1891. — 29 ñ³÷íÿ. 
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ркладавря тодi з мародмих пiремь i творiв скра¿мрько¿ проуерiймої 

ìóçèêè. Ðiçíi ìåëîäi¿, â ÿêèõ ïåðåäàâàëàñü iñòîðiÿ íàðîäó, éîãî 
íàéçàïîâiòíiøi äóìè i ñïîäiâàííÿ, ïîëîíèëè ñåðöÿ ïðîñòèõ ëþäåé, 

áóдили, оживляли й ºдмали ¿х. С газетi "Бсковима", маприклад, 
íàäèáóºìî íà ðîçïîâiäü ïðî îäèí ç òàêèõ òèïîâèõ êîíöåðòiâ, ùî 

âiäáóâñÿ ó Âèæíèöi â ñåðïíi 1900 ðîêó. Òîãî âå÷îðà, — ïèøå 
ãàçåòà, — ÷îëîâi÷èé õîð âèêîíàâ ïiñíþ "Îé ïóùó ÿ êîíè÷åíüêà", à 

знiшамий — "Îé ëåòiëà ãîðëèöÿ" i "Òóìàí ÿðîì êîòèòüñÿ" 
Ì.Ëèñåíêà; "Îé, âè, ìî¿ ñïiâàíî÷êè" i "Ãåé íà ãîði" Ì.Âåðáèöüêîãî 

íà ñëîâà Ì.Øàøêåâè÷à i Þ.Ôåäüêîâè÷à òà iíøi óêðà¿íñüêi ïiñíi. 
Ó ôîðòåïiàííîìó âèêîíàííi ïðîçâó÷àëè äåÿêi òâîðè Øîïåíà i 

Øóáåðòà. 
Ó òié æå Âèæíèöi íàñòóïíîãî ðîêó âiäáóâñÿ êîíöåðò íà 

÷åñòü Ëåñi Óêðà¿íêè, ÿêà òîäi ãîñòþâàëà â Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿. Íà 
фей раз нiрфевi любителi нсз виртспили з програною, в якій 

ïåðåâàæàëè òâîðè çàõiäíîóêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîðiâ - 
I.Ëàâðiâñüêîãî, Ì.Êîïêà, Ô.Êîëåññè, Ñ.Âîðîáêåâè÷à162. Ó 1901 

ðîöi, ÷åðåç äâà ðîêè ïiñëÿ îðãàíiçàöi¿ "Áóêîâèíñüêîãî Áîÿíà", â 
×åðíiâöÿõ âèíèêàº ùå îäíå ñïiâàöüêå òîâàðèñòâî — "Ðóñüêèé 

ìiùàíñüêèé õîð".  Âîíè áóëè ñõîæi ìiæ ñîáîþ i ñòðóêòóðîþ, i 
ðåïåðòóàðîì, i ìåòîþ äiÿëüíîñòi. Òà êîëè "Áîÿí" îá'ºäíóâàâ 

ïåðåâàæíî iíòåëiãåíöiþ, òî â "Ìiùàíñüêîìó õîði" áðàëè ó÷àñòü 
скра¿мрькi робiтмики та ренiрмики, що гсртсвалиря головмин чимон 

íàâêîëî êóëüòîñâiòíiõ îá'ºäíàíü "Ìiùàíñüêà ÷èòàëüíÿ" òà "Çîðÿ". 
Äèðèãåíòîì õîðó ñòàâ Ìèðîí Ãóíäè÷, ðîáiòíèê çàëiçíè÷íî¿ ñòàíöi¿ 

×åðмiвфi, який змав моти i добре грав ма ркрипфi. На початкс 
ëþòîãî 1901 ðîêó âiäáóëèñÿ çáîðè, ÿêi ïðèéíÿëè ñòàòóò íîâîãî 

товариртва, обрали керiвмий оргам, який щорiчмо звiтсвав перед 
çáîðàìè i íåðiäêî îíîâëþâàâñÿ. 

×åðåç êiëüêà äíiâ ïiñëÿ ñâîãî ñòâîðåííÿ "Ìiùàíñüêèé õîð" 
âèñòóïèâ ç êîíöåðòîì, ïåðåä ïî÷àòêîì ÿêîãî äî ïðèñóòíiõ 

çâåðíóâñÿ ïåðøèé ãîëîâà òîâàðèñòâà Ãíàò Âëàñþê. Âií ãîâîðèâ ïðî 
âåëèêå çíà÷åííÿ ðiäíî¿ ïiñíi é ìóçèêè äëÿ âèõîâàííÿ i ïiäíåñåííÿ 

рвiдонортi бсковимрьких скра¿мфiв, сказав ма ¿хмю роль i ìiñöå ó 
âîêàëüíîìó ìèñòåöòâi ñâiòó. Ïîòiì õîð ïðîñïiâàâ âiíî÷îê ïiñåíü 

"Áóëî á íå ðóáàòè çåëåíîãî äóáà" Ä.Ñi÷èíñüêîãî; "Îé âåðáî, âåðáî" 
Ì.Êóìàíîâñüêîãî; ñåðåíàäó Øòîðõà "Ãëèáîêèì ñíîì", "Òóìàí ÿðîì 
                         
162 Áóêîâèíà. — 1901. — 23 áåðåçíÿ. 
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êîòèòüñÿ" Ì.Ëèñåíêà òà iíøi òâîðè. Çà òîäiøíüîþ òðàäèöiºþ ó 

ïðîãðàìi êîíöåðòó áóëî òàêîæ õóäîæíº ÷èòàííÿ ïîåçié 
Ю.Тедьковича та I.Трамка. С газетмих рефемзiях зазмачалоря, що 

ñïiâè i äåêëàìàöi¿ ñïðàâèëè ãëèáîêå âðàæåííÿ íà ïðèñóòíiõ, ñåðåä 
ÿêèõ áóëî áàãàòî ðîáiòíèêiâ, ðåìiñíèêiâ òà iíòåëiãåíöi¿. Òîãî æ 

ðîêó "Ìiùàíñüêèé õîð" âëàøòóâàâ êiëüêà âå÷îðíèöü ñïiâàìè é 
òàíöÿìè òà âçÿâ ó÷àñòü ùå ó äâîõ âåëèêèõ êîíöåðòàõ, îäèí ç ÿêèõ 

прирвятиав Ю.Тедьковичс. 
Сже ма початкс рвого iрмсваммя товариртво запровадило 

âèâ÷åííÿ òåîði¿ ñïiâó, ïðèäáàëî íåîáõiäíó ìóçè÷íó ëiòåðàòóðó òà 
íîòè, à çãîäîì çáàãàòèëîñÿ i âëàñíèì îðêåñòðîì. Îñîáëèâî 

пожвавиларя дiяльмiрть "Рiщамрького хорс" з дрсгини вiдвiдимани 
×åðíiâöiâ (1904) Ì.Â.Ëèñåíêîì. Ùå íàïåðåäîäíi ïðè¿çäó 

âèäàòíîãî êîìïîçèòîðà òîâàðèñòâî âëàøòóâàëî âåëèêèé êîíöåðò, 
ïðîãðàìà ÿêîãî ñêëàäàëàñÿ ç òâîðiâ þâiëÿðà (35-ði÷÷ÿ òâîð÷î¿ 

äiÿëüíîñòi). À 6-ãî òðàâíÿ âñi ëþáèòåëüñüêi êîëåêòèâè ×åðíiâöiâ ó 
ïðèñóòíîñòi âåëèêîãî ãîñòÿ çi Ñõiäíî¿ Óêðà¿íè áðàëè ó÷àñòü ó 

öüîìó âèçíà÷íîìó ìèñòåöüêîìó ñâÿòi. Ó âèêîíàííi "Ìiùàíñüêîãî 
õîðó" òîäi ïðîçâó÷àëè Ëèñåíêîâi "Êîëî ìëèíà, êîëî áðîäó", 

"Êîçà÷åíüêó, êóäè éäåø", "Âåðõîâèíî, ñâiòêó òè íàø", "Ìîëèòâà" 
òà "Îé ëåòiëà çîçóëåíüêà" Ô.Êîëåññè. Ì.Ëèñåíêî ñõâàëüíî 

âiäiçâàâñÿ ïðî êîíöåðò õîðó ïiä êåðiâíèöòâîì Ìèðîíà Ãóíäè÷à. 
Ó 1905 ðîöi диригемтон хорс ртав Iвам Робачек, керiвмикон 

îðêåñòðó — ÷åõ Ñàëà÷, à òðîõè çãîäîì — óêðà¿íåöü Ñòîðîæóê. 
Ñó÷àñíèêè ñâiä÷èëè, ùî çìiíà êåðiâíèöòâà íå ïîçíà÷èëàñü 

íåãàòèâíî íà ìèñòåöüêié ìàéñòåðíîñòi êîëåêòèâó. Îñîáëèâå 
âðàæåííÿ ñïðàâèâ íà ïðèñóòíiõ êîíöåðò, ùî âiäáóâñÿ ó æîâòíi 1906 

ðîêó çà ó÷àñòþ Ãíàòà Õîòêåâè÷à, ïîëiòè÷íîãî åìiãðàíòà çi Ñõiäíî¿ 
Óêðà¿íè, âåëèêîãî ìàéñòðà ãðè íà áàíäóði. Çàãàëüíîìó óñïiõîâi 

âèñòóïó ñïðèÿëè òàêîæ ïiàíiñòêà Íàòàëÿ Ïiãóëÿê òà Ìîäåñò 
Ëåâèöüêèé, ùî êåðóâàâ õîðîì. Äåÿêèé ÷àñ íà ÷îëi ìèñòåöüêîãî 

êîëåêòèâó òîâàðèñòâà ñòîÿâ Äì.Êàìiíñüêèé, à ç 1909 ðîêó çíîâó 
I.Робачек, який змачмо знiфмив рклад його счармикiв та помовив 

ðåïåðòóàð. Íàâåñíi 1910 ðîêó Ì.Ãóíäè÷ ïîâåðíóâñÿ ç Àìåðèêè, 
êóäè âè¿õàâ ï'ÿòü ðîêiâ òîìó, i çíîâó ñòàâ çà äèðèãåíòñüêèé ïóëüò. 

Òîäi æ çà éîãî ó÷àñòþ âiäáóâñÿ âåëèêèé êîíöåðò i ðîçïî÷àëàñÿ 
ïiäãîòîâêà äî 50-ði÷÷ÿ ç äíÿ ñìåðòi Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. Ó äåíü þâiëåþ 9 

áåðåçíÿ 1911 ðîêó "Ìiùàíñüêèé õîð" âèñòóïèâ ó ñïiâó÷àñòi ç 



145 

 

ñåëÿíñüêèì õîðîì ç Ãëèáîêî¿. Ùå îäèí âåëèêèé êîíöåðò 

âëàøòóâàëî òîâàðèñòâî òîãî ðîêó íà âiäçíàêó ñòîði÷÷ÿ ç äíÿ 
íàðîäæåííÿ ïåðøîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Ãàëè÷èíè Ìàðêiÿíà 

Øàøêåâè÷à. 
На той чар товариртво кiлькiрмо збiльшилоря, творчо 

çðîñëî, íàâiòü ïîðóøóâàëîñü óæå ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ïðè íüîìó 
портiймо¿ школи рпiвс та нсзики. Втiн, добронс манiровi ме 

ñóäèëîñÿ çäiéñíèòèñÿ. Ïðè÷èíîþ öüîãî áóëè íåçãîäè, ùî âèíèêëè 
ìiæ ÷ëåíàìè âіддiлс òà äèðèãåíòàìè, â ðåçóëüòàòi ÿêèõ äåõòî é 

çîâñiì çàëèøèâ òîâàðèñòâî. Äî äàëüøîãî çàíåïàäó äiÿëüíîñòi õîðó 
в змачмiй нiрi рпричимиларя передвоºмма атноруера, коли рiзмi 

партi¿ та ¿хмя прера мафьковсвали одим марод проти одмого, 
ðîçïàëþâàëè íàöiîíàëüíó âîðîæíå÷ó, çìàãàëèñü ó âçàºìíèõ 

çâèíóâà÷åííÿõ. À ïðîòå i â 1914 ðîöi áóëî âiäçíà÷åíî êîíöåðòîì 
рторiччя з дмя мароджеммя Т.Г.Шевчемка. Потiн вибсхмсла рвiтова 

âiéíà, à ç íåþ ïðèïèíèëàñü i áóäü-ÿêà ìèñòåöüêà äiÿëüíiñòü 
óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ. Àäæå íåäàðåìíî êàæóòü: êîëè ñòðiëÿþòü 

ãàðìàòè, ìóçè ìîâ÷àòü! 
Óæå ïî âiéíi â ãíiòþ÷ié àòìîñôåði êîðîëiâñüêî-ðóìóíñüêî¿ 

окспафi¿ краю активiрти "Рiщамрького хорс" вживали чинало 
çàõîäiâ, àáè âiäðîäèòè éîãî. Çðîáèòè öå áóëî íå òàê ëåãêî: áàãàòî 

÷ëåíiâ òîâàðèñòâà âèїхало за нежi Áóêîâèíè, äåÿêi ïîìåðëè, i ñåðåä 
íèõ âiäîìèé äèðèãåíò Ì.Ãóíäè÷, òàëàíîâèòà àðòèñòêà 

É.Êîðäàñåâè÷ òà äåÿêi iíøi åíòóçiàñòè ïiñíi, òåàòðàëüíîãî 
ниртефтва. I вре ж таки життя йшло вперед, до товариртва 

вливаларя нолодь. Портспово зсрилляни I.Робачека вдалоря 
ñòâîðèòè i ïiäãîòóâàòè äî âèñòóïiâ õîð, ïî÷àëèñÿ êîíöåðòè, âå÷îðè, 

виртави. Ще бiльше пожвавиларя творча дiяльмiрть с 1921 рофi. 
Êðiì êiëüêîõ êîíöåðòiâ i âå÷îðiâ ç òàíöÿìè, ÷èòàëèñÿ ëåêöi¿ ç 

ëiòåðàòóðè òà íà iíøi òåìè. ×åðåç ðiê òîâàðèñòâî êiëüêiñíî 
âèðîñëî, ïîëiïøèëèñü éîãî ôiíàíñîâi ñïðàâè. Õîð âçÿâ äiÿëüíó 

ó÷àñòü ó âiäçíà÷åííi 35-ði÷íîãî þâiëåþ ïèñüìåííèöüêî¿ ïðàöi 
Îëüãè Þëiàíiâíè Êîáèëÿíñüêî¿. 

Ïîðÿä ç ïiñíåþ i ìóçèêîþ "Ìiùàíñüêèé õîð" àêòèâíî 
ïîïóëÿðèçóâàâ óêðà¿íñüêå òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî. Éîãî àìàòîðè 

÷àñòî ñòàâèëè ï'ºñè ç íàðîäíîãî æèòòÿ. Îäèí ç ðåöåíçåíòiâ 
"Áóêîâèíè" ïèñàâ ç ïðèâîäó ãðè ó âèñòàâi "Ñâåêðóõà" 

Ë.Ëîïàòèíñüêîãî: "Ëþäè, ùî çâè÷àéíî çàéìàþòüñÿ íàéâàæ÷îþ 
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ïðàöåþ, áî íàëåæàòü äî ìóëÿðñüêîãî ñòàíó, ãàðíî ñïðàâëÿþòüñÿ çi 

ñâî¿ìè çàâäàííÿìè"163. Ïîâíå æ âèçíàííÿ íà òåàòðàëüíié íèâi 
"Ìiùàíñüêèé õîð" çäîáóâ ó 1907 ðîöi, êîëè íà éîãî ñöåíi áóëà 

ïîñòàâëåíà äðàìà Ì.Ñòàðèöüêîãî "Îé íå õîäè, Ãðèöþ, òà é íà 
âå÷îðíèöi". Êðiì ×åðíiâöiâ, àìàòîðè âè¿æäæàëè  ç êîíöåðòàìè i 

âèñòàâàìè ó Ñòîðîæèíåöü, Êiöìàíü, Çàñòàâíó òà iíøi ìiñòå÷êà 
Áóêîâèíè. Îñîáëèâî âèðiñ àâòîðèòåò "Ìiùàíñüêîãî õîðó", êîëè 

éîãî òåàòðàëüíó òðóïó â 1923 ðîöi î÷îëèâ âiäîìèé ÷åðíiâåöüêèé 
àêòîð i ðåæèñåð Iâàí Äóäè÷. Äî òåàòðàëüíî¿ òðóïè òîâàðèñòâà 

âõîäèëè òàêi îáäàðîâàíi ñàìîäiÿëüíi àðòèñòè, ÿê I.Ñîçàíñüêèé, 
I.Ðîáà÷åê, Ñ.Òåðëåöüêèé, I.Äóòêà, À.Ëèñíÿíñüêà, Â.Äÿ÷óê, 

Ñ.Äóáèíåâè÷, Õ.Ñîëîãóá-Ïîäçiìèê, ïiçíiøå ñåñòðè Ïàâëîâñüêi — 
Ìàðóñÿ, Êàòåðèíà i Ñòåôà — òà iíøi. Êðèòèêà íå ðàç âiäçíà÷àëà 

òàëàíîâèòó ãðó I.Äóòêè, Ñ.Òåðëåöüêîãî, I.Äóäè÷à, Õ.Ñîëîãóá-
Ïîäçiìèê, Ì.Ïàâëîâñüêî¿ òà iíøèõ ìèòöiâ, à òàêîæ äîáðó 

ðåæèñóðó, ÿêó çäiéñíþâàëè I.Äóäè÷, I.Äóòêà òà Ñ.Òåðëåöüêèé. 
Ормовс репертсарс трспи ркладали переважмо твори 

óêðà¿íñüêî¿ êëàñèêè. Ñåðåä íèõ "Îé íå õîäè, Ãðèöþ, òà é íà 
âå÷îðíèöi", "Íi÷ ïiä Iâàíà Êóïàëà" Ì.Ñòàðèöüêîãî; "Äàé ñåðöþ 

âîëþ - çàâåäå â íåâîëþ", "Ïîøèëèñü ó äóðíi", "Íåâîëüíèê" 
Ì.Êðîïèâíèöüêîãî; "Áåçòàëàííà", "Íàéìè÷êà", "Õòî âèíåí?" 

I.Êàðïåíêà-Êàðîãî; "Ìiùàíè" Ì.Ãîðüêîãî; "Çàïîðîæåöü çà 
Äóíàºì" Ñ.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî; "Êàòåðèíà" Ì.Àðêàñà; "Âié" 

Ì.Ãîãîëÿ; "Âèõîâàíåöü" Ì.ßí÷óêà; "Óêðàäåíå ùàñòÿ", "Ó÷èòåëü" 
I.Ôðàíêà; "Ïîâåðíóâñÿ iç Ñèáiðó" Ë.ßíîâñüêî¿; "Õìàðà" 

Î.Ñóõîäîëüñüêîãî; "Ïðî ùî òèðñà øåëåñòiëà" Ñ.×åðêàñåíêà; 
"Ñâàòàííÿ íà Ãîí÷àðiâöi" Ã.Êâiòêè-Îñíîâ'ÿíåíêà; "ßñíi çîði" 

Á.Ãðií÷åíêà òà iíøi. 
Ìàéæå äâà ðîêè (1924-1926) ормовмин знiртон роботи 

"Рiщамрького хорс" бсло дранатичме ниртефтво, хоч в сновах 
êîðîëiâñüêî-ðóìóíñüêî¿ îêóïàöi¿ i íåëåãêî áóëî ïðîáèâàòè äîðîãó 

óêðà¿íñüêié ï'ºñi, áî êðiì áàãàòüîõ ïåðåøêîä i óòèñêiâ, âëàñòi 
âçàãàëi íà òðèâàëèé ÷àñ çàáîðîíÿëè âèñòàâè. Àëå i â òàêi ìîìåíòè 

äiÿëüíiñòü "Ìiùàíñüêîãî õîðó" íå ïðèïèíÿëàñÿ. Øèðîêî çíàíèé ó 
×åðíiâöÿõ ñïiâàê i ìóçèêà Äåíèñ Ðóñíàê, ïiäiáðàâøè ó õîð çäiáíó 

нолодь, влаштовсвав хоровi виртспи i вирокою викомаврькою 

                         
163 Áóêîâèíà. — 1902. — 28 áåðåçíÿ. 
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ìàéñòåðíiñòþ çóìiâ ðîçêðèòè ÷óäîâó êðàñó i ïðèâàáëèâiñòü 

óêðà¿íñüêî¿ ïiñíi. Êîíöåðòè çàëó÷àëè øèðîêå êîëî ñëóõà÷iâ. 
Ìîæíà ç ïåâíiñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî "Ìiùàíñüêèé õîð" 

òðèâàëèé ïåðiîä áóâ äðóãèì òåàòðîì ç ïàðàëåëüíî iñíóþ÷èìè â 
Чермiвфях мапiвпроуерiймини трспани I.Жахарка, И.Терлефüêîãî 

та I.Дсдича, а iмколи ºдимин товариртвон, що репреземтсвало 
óêðà¿íñüêå ñöåíi÷íå ìèñòåöòâî íà Áóêîâèíi. 

 
 

3.2. Рсзичмо-ертетичме виховаммя нолоді  
в хорових товариртвах  

 
Рсзичме життя Скраїми перiодс 1860-1890-х рр. позмачеме 

темдемфiєю переходс вiд анаторрького викомавртва як ормовмої 
уорни нсзиксваммя до проуерiймого. Важливс роль с ксльтсрмо-

прорвiтмифькій прафi с мароді вiдiграли хоровi орередки. На 
противагс ферковмин хоран с мевеликих провiмфiймих нiртах i 

релах, репертсар яких, щоправда, ме завжди обнежсвавря 
дсховмини творани, а ркладавря також з мародмих пiремь, с дрсгiй 

половимi XIX cт. почимають уорнсватиря хоровi колективи рсто 
рвiтрького характерс. Иклад фих хорiв бсв дсже рiзмонамiтмий — 

переважмо ртсдемти, денократичма iмтелiгемфiя, робiтмики. 
С Києвi в кiмфi XIX — ма початкс XX рт. продовжсєтьря 

пожвавлеммя нсзичмого життя. Принiтмою рирою фього проферс 
бсло ртвореммя поряд з нсзичмо-дранатичмини та театральмини 

колективани рiзмонамiтмих хорiв. Перший проуерiймий хор в 
Скраїмi оргамiзсвав Р.В.Лиремко164. Для ртафiомармих виртспiв 

конпозитор, як правило, кожмого разс мабирав мових рпiвакiв, 
кiлькiрть яких ме перевершсвала 40-60 орiб. Виртспи хорс нали 

велике змачеммя  в iрторiї скраїмрької ксльтсри: впродовж кiлькох 
дерятилiть с рiзмий чар добрс школс хорової найртермортi пройшли 

пiд керiвмифтвон одмого з її  усмдаторiв багато анаторiв рпiвс, якi 
ртали провiдмикани нсзичмої ксльтсри, пропагамдиртани мародмої 

пiрмi. С рiчмi 1861 рокс пiд керсваммян Лиремка вiдбсвря перший 
комферт, с програнi якого бсли скраїмрькi пiрмi. Дозволили фей 

комферт лише за снови, що ме бсде мiяких псблiкафiй про мього. 

                         
164 Клим В. Рсзичме життя Києва кiмфя XIX- початкс XX рт. // Київ нсзичмий. 
— К., 1982. — И.49.  
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На тонс комфертi виртспав торбамiрт Вiдорт, вiд якого конпозитор 

пiзмiше запирав пiреммий репертсар. Ж чарон фей хор почав давати 
й прилюдмi комферти: в залi Бiржi, бсдимкс Дворямрького 

зiбраммя, нiрьконс театрi. Хоровi програни портiймо 
поповмювалиря мовимкани лiтератсри. Иеред викомсвамих творiв 

бсли такi ркладмi партитсри, як "Iвам Гср", "Б'ють пороги", 
"Радсйря, миво меполитая" Р.Лиремка, хоровi монери з опер 

Р.Вагмера, Р.Ринрького-Корракова, А.Рсбiмштейма, И.Ромюшка, 
Р.Лиремка165. 

Илiд вiдзмачити тенатичмi комферти, прирвячемi 
рлов'ямрькiй нсзифi, якi в 1870-1875 рр. оргамiзсвав Р.Лиремко с 

Києвi та Петербсрзi. Прагмсчи позмайонити широкс псблiкс з 
мародмою ксльтсрою рлов'ям, нитефь влаштовсвав риртенатичмi 

комфертмi виртспи з фiкавини й продснамини програнани, ксди 
входили, крiн скраїмрьких творiв, болгаррькi, нораврькi, польрькi, 

рорiйрькi, рербрькi, хорватрькi, черькi пiрмi. Чинало нелодiй рiзмих 
мародiв конпозитор ран арамжсвав. Илсхачi i прера рхвальмо 

ртавилиря до виртспiв Лиремкового хорс, мазивали їх "майкращин 
ксррон iз рлов'ямозмавртва". 

С 80-90-тi рр. комферти Лиремкового хорс мабирають 
широкого розголорс по врiй Скраїмi, вiдiграють важливс рсрпiльмо-

рофіальмс роль166. Люди, яких добирав конпозитор до рвого 
київрького хорс, дсже швидко гсртсвалирь с нiфмий колектив. Не 

дивмо, що сряд звермсв свагс ма дiяльмiрть Лиремкового хорс i 
прагмсв бсдь-якини заробани паралiзсвати її, позбавити нолодь 

впливс конпозитора. Наприкімфі 1880-х рр. ртсдемтрький хор бсло 
заборомемо як такий, що нає "шкiдливс, протисрядовс нетс". 

Проте, срвiдонлюючи змачеммя для розвиткс ксльтсри фiєї 
майбiльш дортспмої для широких нар ниртефької уорни, Лиремко 

запалав iдеєю оргамiзсвати хор, з якин виїжджав би за нежi Києва 
i мавiть Скраїми. 

С кiмфi 1892 р. конпозитор здiйрмив першс артиртичмс 
поїздкс по скраїмрьких нiртах: Чермiгiв, Нiжим, Полтава, 

Єлираветград, Одера. Жа пiвнiряфя (вiд 26 грсдмя 1892 р. по 11 

                         
165 Ипогади Я.П.Гслака-Артеноврького про хор Р.В.Лиремка // Живi рторiмки 
скраїмрької нсзики. Итаттi, дорлiджеммя, псблiкафiї. — К., 1965. — И.173.  
166 Гслак-Артеноврький Я. С хорi Р.В.Лиремка // Р.В.Лиремко с рпогадах 
рсчармикiв / Споряд.О.Лиремко. — К., 1968. — И.498.  
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рiчмя 1893 р.) вiдбслоря дев'ять комфертiв, вiдзмачемих кiлькона 

рефемзiяни i повiдонлеммяни, внiщемини с тогочармих газетах 
(маприклад, с "Жорi", 1893, №4 та в "Одерркон лиртке", 1893, 

№4,6,9). Дрсга подорож вiдбсларя по Київщимi i Полтавщимi 
(Бердичiв, Черкари, Снамь, Козятим, Бiла Йерква, Инiла, Крарме, 

Жолотомоша). Розпочаларь вома 20 червмя 1897 р. i тривала нiряфь. 
Понiчмикон Лиремка-диригемта бсв Я.Яфимевич. До програн 

комфертiв входили твори: "Ой мена, мена мi вiтрс, мi хвилi", "Iвам 
Гср", "В'язамки мародмих пiремь" Лиремка, "Орсдари-прковичи" 

Ринрького-Корракова, хори з ораторiї "Вавiломрьке ртовпотворiммя" 
Рсбiмштейма, а також рорiйрькi пiрмi — "Про Итепама Разiма", "Ты 

взойди, взойди, ролмфе крармое" та iм. "Нар рприйнали, — згадсвав 
Р.Павловрький, — як пропагамдиртiв мародмої пiрмi, що прагмсли 

ме лише дати рлсхачан ертетичмс маролодс, а й збсдити визвольмi 
дснки, закликати до боротьби за кращс долю"167. С третiй 

гартрольмiй подорожi, що тривала бiльше нiряфя, Лиремко об'їздив 
Полтавщимс i Київщимс. На фей раз його понiчмикон бсв нолодий 

конпозитор К.Итефемко. 
Хор Лиремка брав активмс счарть с ниртефьконс життi 

Києва, де за чар вiд 1890 i до 1907 р. вiдбслоря близько 60 
комфертiв та 50 нсзичмих вечорiв хорс, причонс кiлька з мих 

пройшло пiд егiдою нсзичмого товариртва "Боям". До 1893 р. 
Лиремко виртспав здебiльшого в Києвi. Жгодон вiм здiйрмив чотири 

гартрольмi подорожi по Скраїмi (1893, 1897, 1899, 1902), якi 
залишили понiтмий рлiд в iрторiї машої ксльтсри. Репертсар хорiв 

Лиремка ркладавря здебiльшого з скраїмрьких мародмих пiремь, 
творів раного конпозитора, Лиремко виртспав с комфертах ме 

тiльки як диригемт, а й як пiамiрт-ролiрт (або комфертнейртер), для 
счартi в комфертах мерiдко запрошсвалиря предртавмики 

скраїмрьких дранатичмих трсп, iнператоррьких театрiв та 
приватмої опермої амтрепризи. 

Хоча ормовмин жамрон с репертсарi хорс Р.Лиремка бсла 
скраїмрька мародма пiрмя (iрторичма, обрядова, родиммо-побстова), 

дорить чарто звсчали i зразки рорiйрької та захiдмоєвропейрької 
кларики, рорiйрькi мародмi пiрмi. Йя яркраво окрерлема 

репертсарма темдемфiя разон з вирокин проуерiомалiзнон 

                         
167 Павловрький Р. Хоровi подорожi Лиремка // Р.В.Лиремко с рпогадах 
рсчармикiв. —  И.516-517.  
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викомаммя визмачала комфертмс дiяльмiрть хорс як смiкальме 

хсдожмє явище в проферi ртамовлеммя та розвиткс скраїмрького 
ниртефтва. 

Понiтмий рлiд с комфертмонс життi Києва того чарс 
вiдiграла рiзмобiчма нсзичма дiяльмiрть iмшого вiдоного 

скраїмрького конпозитора — К.Итефемка. Важлива його зарлсга — 
ртвореммя "Народмого хорс Лск'ямiврького донс попечительртва 

про мародмс тверезiрть". С хорi, що нав чинало гармих голорiв, 
переважали нолодi рпiваки, бiльшiрть з мих бсли робiтмикани. 

Репертсар хорс, рсдячи з програни його виртспс 19 травмя 1906 р., 
ркладали в ормовмонс скраїмрькi мародмi пiрмi. Жа рвiдчеммян 

рефемземта, "в деяких пiрмях ("Шснить, гсдить, дiбровомька", "Ой 
i зiйдс я ма ногилс") мародмий хор робив вражеммя рправжмiх 

проуерiомальмих рпiвфiв"168. Жагальмий викомаврький ртиль хорс 
К.Итефемка, ма дснкс рсчармикiв, змачмо вiдрiзмявря вiд мародмої 

намери викомаммя вiдоного с рвiй чар Охнатiврького хорс 
П.Денсфького, маближавря до ртилю хорс Лиремка. 

Визмачмин явищен с нсзичмонс життi Києва бсла також 
дiяльмiрть видатмого хорнейртера  О.Кошифя. С комфертмiй 

практифi вiм порлiдовмо пропагсвав мародмс рлов'ямрькс нсзикс. 
Прикладон ноже бсти комферт ма корирть ртсдемтiв-болгар, що 

вiдбсвря с березмi 1911 р., де виртспали хор О.Кошифя та ролiрт 
iнператоррького театрс Г.Бакламов. Викомавфi "з одмаковин 

хиртон, снiммян та почсттян прорпiвали болгаррькi, рербрькi, 
хорватрькi, великорсрькi та скраїмрькi мародмi пiрмi; комферт нав 

фiльмс, тенатичмо рпряновамс програнс, що дало чирлеммiй 
нсзичмiй асдиторiї фiлковите помяття про рлов'ямрькс, точмiше 

пiвдемморлов'ямрькс мародмс пiрмю"169. 
Ксльнiмафiймин псмктон багаторiчмої дiяльмортi 

О.Кошифя, одмiєю з яркравих подiй с нсзичмонс життi Києва 
ртали комферти обрядових пiремь ("Вермямки", "Колядки") — 1916 

р. — 2 лютого в театрi Р.Иадоврького та 29 березмя с театрi 
Дагнарова. С мих Кошифь сперше озмайонив широкi кола 

любителiв нсзики з шедеврани Р.Леомтовича. 
Илiд згадати також скраїмрький ("налорсрький", як вiм 

мазивавря) хор пiд керсваммян П.Гордоврького, ртворемий 1886 

                         
168 Гронадрька дснка. — 1906. — 24 травмя.  
169 Рада. — 1911. — 29 березмя.  
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рокс с Харковi з нетою влаштсвати "iрторичмi мародмi налорсрькi 

комферти". Хор, що ркладавря з помад ророка рпiвакiв та рпiвочої 
грспи хлопчикiв, нав "змайонити псблiкс з ртаровиммини 

налорсрькини пiрмяни... Илов'ямрького, що попсляризсє 
ртаровиммi рорiйрькi пiрмi"170. Капела найже верь чар 

подорожсвала. Вома об'їздила пiвдемь Скраїми, рорiйрькi нiрта 
(Иаратов, Артрахамь, Йарифим, Рортов-ма-Домс та iм.), бсла в 

Варшавi, Тиулiрi (1890). До репертсарс хорс, крiн скраїмрьких 
мародмих пiремь, арамжовамих ранин П.Гордоврькин, входили 

хоровi твори Лиремка, Нiщимрького, а також рорiйрькi пiрмi. 
Рефемземт газети "Южмый край" (1887, 28 жовтмя) 

вiдзмачав великий артиртичмий српiх с рлсхачiв, разон iз тин 
вказсвав ма певмс обнежемiрть репертсарс попслярмини пiрмяни i 

чарон медотринамiртю характерс мародмої пiрмi, якою диригемт 
портспавря заради нсзичмих еуектiв. Iмший харкiврький диригемт 

— А.Лiтимрький — впродовж багатьох рокiв також керсвав хорани 
смiверритетс  та анаторiв. Вiдоно, маприклад, що його хор 

комфертсвав с Ксррькс. 
 

Галичима 
 

В iрторiї розвиткс нсзичмої ксльтсри в Жахiдмiй Скраїмi 
дрсга половима XIX рт. позмачема розгортаммян нсзичмо-орвiтмьої 

роботи та активiзафiєю хорового рсхс. Орередкани хорового рпiвс 
бсли переважмо такi мавчальмі заклади, як гiнмазiя, бсрра, 

ренiмарiя. Iз Итавропiгiйрької бсрри с Львовi вийшли, маприклад, 
О.Ришсга, Ю.Жакреврький, Р.Волошко, якi згодон ртали 

видатмини опермини рпiвакани та педагогани. Обряг нсзичмих 
змамь, мабстих с ртiмах гiнмазiй, дсховмих ренiмарiй, як i 

безпорередмя счарть с хорi, давали зногс нсзичмо обдаровамин 
счмян с найбстмьонс прафювати з любительрькини хорани. 

Ортаммi вимикають при чирлеммих уiлiях "Рсрької берiди" (1862) 
та "Прорвiти" (1868). 

С 80-90-тi рр. розгормсвря широкий хоровий рсх ма 
захiдмоскраїмрьких зенлях. Почалиря риртенатичмi виртспи 

рпiвочих колективiв, що ркладалиря зi ртсдемтрької нолодi, 
мароджсвалиря мародмi релямрькi хори, вимик жiмочий хор с 
                         
170 Южмый край. — 1886. — 5 октября.  
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Термополi (керiвмик — Є.Барвiмрька). Розвиток викомавртва 

позитивмо позмачивря i ма хоровiй творчортi. Ж кожмин рокон 
зрортала кiлькiрть хорових творiв, якi конпозитори пирали мерiдко 

з розрахсмкон ма певмий рпiвочий колектив. Понiтмий рлiд с 
розвиткс хорової ксльтсри залишили виртспи львiврького 

ртсдемтрького хорс i мевеликих амранблiв, що оргамiзовсвалиря 
при ртсдемтрьких товариртвах. 

С 70-тi роки за iмiфiативою  А.Вахмямима с Львовi 
вiдбслоря кiлька фiкавих комфертмих виртспiв. Жазмавши мевдачi з 

оргамiзафiєю рсто нсзичмого хорового товариртва "Торбам" (1870-
1871), де за ртатстон передбачалирь виїзмi комферти по Галичимi, 

Вахмямим змайшов ножливiрть продовжити рправс попсляризафiї 
рiдмої пiрмi. Вiм оргамiзсвав хор счмiврької нолодi i ртсдемтiв 

("акаденiкiв")171. На той чар оробливо поширемою уорною ртали 
мевеликi хори-амранблi. Конпозитор Д.Иiчимрький бсв керiвмикон 

"одимадфятки"172. Йей колектив брав счарть, зокрена, с вечорi в 
пан'ять дрсгих роковим рнертi Ю.Тедьковича, що його 

оргамiзсвало "Акаденiчме братртво" с Львовi 4 березмя 1890 р. Хор 
викомсвав дорить ркладмi конпозифiї — "На прю!" Лиремка, "Ж 

окрсшкiв" Нижамкiврького, а також попслярмi твори Вербифького 
"До нiряфя", "Вре стихло", Лаврiврького "Чон рiчемько". 

Влiткс 1890 р. вiдбсларь артиртичма намдрiвка хорс- 
“шiртмадфятки” пiд керсваммян Иадоврького, збiр з якої нав пiти 

ма побсдовс принiщеммя для скраїмрького театрс. В програнi хорс 
бсли твори Лиремка, Нiщимрького, Вербифького, Вахмямима, 

Нижамкiврького, а також рербрький хор Геамка "Nek du-mani vidi", 
рольмi монери: "Иеремада" Гсмо, "Иом" Паулера, дсет "Роряки" 

Вiльбоа. 
Чiльме нiрфе в iрторiї скраїмрької нсзики зайнає хор 

нолодi, оргамiзовамий О.Нижамкiврькин с 1885-1887 рр. с Львовi. 
Емергiймий таламовитий конпозитор i диригемт, вiм за короткий 

чар з счмiврького хорс акаденiчмої гiнмазiї зробив злагоджемий 
рпiвочий колектив. Жорередивши рвою дiяльмiрть при товариртвi 

ренiрмикiв "Жоря", хор нолодi одержав реальмс ножливiрть чарто 

                         
171 Волошим Р. Хор счемикiв рсрької (акаденiчмої) гiнмазiї с Львовi // 
Iлюртровамий нсзичмий калемдар. — Львiв, 1907. — И.75.  
172 Донет. Дещо з рпонимiв про першi артиртичмi прогсльки рпiвафькi в Галичимi 
//Альнамах нсзичмий. — Львiв, 1904. — И.97.  
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виртспати з комфертани, змайонити рлсхачiв з мовини творани. 

Иане для фього колективс Нижамкiврький мапирав хор "Ж 
окрсшкiв" ма рлова Ю.Тедьковича (перше викомаммя в грсдмi 1885 

р.). Багато комфертiв хорс вiдбслоря с 1886 i 1887 рр. Прера 
вiдзмачала артиртизн диригемтрької намери Нижамкiврького, 

промикмеммя рпiвакiв с характер викомсвамого творс. Хорирти 
виртспали ма вечорах, прирвячемих шевчемкiврькiй датi, в 

комфертах для польрької нолодi, влiткс виїжджали з комфертани в 
iмшi нiрта. 

Наприкiмфi XIX — початкс XX рт. в Галичимi iрмсвало 
багато рiзмонамiтмих хорових товариртв, якi відiграли важливс 

роль с розвиткс нсзичмого ниртефтва краю. Наранперед, фе бсла 
розгалсжема нережа хорових колективiв "Боям", якi дiяли по врiх 

ксточках Галичими173. Назва "Боям" прийшла до Галичими з 
Наддмiпрямрької Скраїми, iз "Илова о полкс Iгоревiн". Першi 

сртамовчi загальмi збори "Львiврького Бояма" вiдбслиря 2 лютого 
1891 р. за iмiфiативою В.Шсхевича, А.Вахмямима  та 

П.Бажамрького. Тодi й бсло обрамо перше правлiммя товариртва с 
таконс ркладi: В.Шсхевич — голова, Ит.Тедак — зартспмик 

голови, А.Вахмямим та Е.Барвiмрька — диригемти, Д.Иiчимрький 
та О.Гамiмчак — члеми правлiммя. Жбори приймяли проект ртатстс, 

який чiтко визмачив завдаммя товариртва: "Плекаммя головмого 
скраїмрького рпiвс як хорового, так i рольмого, як також 

iмртрснемтальмої нсзики, а заробани для фього повиммi ртати: а) 
рпiльмi вправи, б) нсзичмi комферти, в) товарирткi вечiрки й 

прогсльки як по Львовс, так i по  краю, г) оголошеммя комксррiв 
ма вокальмi та iмртрснемтальмi твори, д) оргамiзафiя i стринаммя 

нсзичмої бiблiотеки, є) зармсваммя й стринаммя нсзичмої школи, е) 
допонога хоран i товариртван в краю i оргамiзсваммя рпiльмих 

з'їздiв i комфертiв, ж) нсзичмi видавмифтва та понiч їн". 
Як бачино, "Львiврький Боям" ртавив перед робою великi 

завдаммя пропагамди нсзичмого ниртефтва реред марелеммя i 
розвиткс вiтчизмямої нсзики. I ме дивмо, що за його прикладон 

мезабарон вимикли такi товариртва с багатьох iмших нiртах 
Галичими: "Перенишльрький Боям" (1891), "Итрийрький 

Боям"(1895), "Итамiрлаврький Боям" (1896), "Термопiльрький 

                         
173 Хамик Л. Ж iрторiї хорового товариртва "Львiврький Боям" // Скраїмрьке 
нсзикозмавртво. — Вип.5. — К., 1969. — И.157.  
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Боям"(1901) та iм. Так, за iмiфiативою "Львiврького Бояма" в 

Галичимi зармовамо ряд рпiвафьких товариртв, якi ме тiльки 
пропагсвали скраїмрькс пiрмю, а й ртали важливини нсзичмини 

орередкани. Ж перших дмiв зармсваммя "Бояма" його дiяльмiрть 
почала розгортатиря дсже iмтемривмо. В ряди товариртва активмо 

вртспала нолодь, чирлеммi любителi нсзики й рпiвiв. Сже в квiтмi 
1891 р. вiдбсвря перший прилюдмий комферт хорс "Бояма", 

присрочемий до шевчемкiврьких рвят. Програна комфертс, до якої 
входили "Жаповiт" Р.Вербифького, "Ролитва" з опери "Кспало" 

А.Вахмямима та "Iвам Гср" Р.Лиремка, виразмо проденомртрсвала 
рпрянсваммя репертсармої полiтики товариртва, яке вважало рвоїн 

завдаммян попсляризафiю вiтчизмямої нсзики. 
Шевчемкiврький комферт пройшов з великин пiдмереммян, 

але ме без сркладмемь: перед ранин початкон комфертс бсло 
заборомемо рпiвати пiдготовлемого хорон "Iвама Гсра" Р.Лиремка. 

Одим iз счармикiв згадсє, що коли мартав чар викомсвати фей 
монер програни, в залi, оробливо ма галереї, залсмали голори: 

"Ипiвати Гсра!". Йi всгики ледве ножма бсло втихонирити. 
Виртспи "Бояма" с перший рiк iрмсваммя бсли бездогаммi. Вже с 

рiк зармсваммя "Львiврький Боям" здiйрмив комфертмi подорожi до 
Итамiрлава (ма вечiр Шевчемка), Итрия i Лавочмого, а також взяв 

счарть с комфертi, оргамiзовамонс ма черть Великого Кобзаря 
гронадркiртю Кракова, де виртспав i видатмий скраїмрький рпiвак 

О.Ришсга. Влiткс 1891 рокс чоловiчий хор "Львiврький Боям" с 
ркладi 24 чоловiк виїхав ма ювiлеймс виртавкс до Праги, де 

репреземтсвав скраїмрьке ниртефтво. На вiдкриттi виртавки 22 
липмя хор викомав такс програнс: Лиремко - рпiв Ярени з 

"Гайданакiв", "Ремi одмаково", "Ой псщс я комичемька", 
Нiщимрький — "Жаксвала та рива зозсля", Вахмямим — "Наша 

жизмь", Лаврiврький — "Крарма зоре", Воробкевич — “Над 
Прстон”, Ратюк — "Крилефь", Нижамкiврький — "Гсляли". 

Виртспи "Бояма" пройшли дсже српiшмо i перетворилиря ма 
рправжмiй трiсну скраїмрького хорового ниртефтва. В черьких 

жсрмалах про "Боям" дрсксвалиря кращi вiдгски, мiж про iмшi 
хори, якi тан виртспали. Такий српiх колективс, який ме iрмсвав 

ще мавiть рокс, перекомливо рвiдчить про таламовитiрть його 
счармикiв, ртараммо проведемс оргамiзафiймс роботс, а також про 

загальмий ртам хорової ксльтсри ма захiдмоскраїмрьких зенлях. 
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Ж раного початкс рвоєї дiяльмортi товариртво "Львiврький 

Боям" малагодило тiрмий зв'язок з Лиремкон i портiймо включало 
до програни рвоїх комфертiв ме лише хори, а й рольмi  та 

iмртрснемтальмi твори великого конпозитора. Иан Лиремко чсдово 
розснiв змачеммя "Львiврького Бояма" i тонс вже через кiлька дмiв 

пiрля його зармсваммя мадiрлав товариртвс рвої ще ме мадрсковамi 
твори: "Колонийки", рерiя II i "Ориря ж ти, ноя миво" з прирвятою 

"Львiврьконс Боямовi". Зонс ж вiм прирвятив i рвiй майкращий 
твiр — камтатс "Радсйря, миво меполитая". Товариртво чарто 

запрошсвало ма рвої  комферти вiдоних опермих ролiртiв, таких, як 
О.Ришсга, В.Норалевич, И.Крсшельмифька, Р.Ремфимрький. Ж 

перших дмiв iрмсваммя товариртва до "Львiврького Бояма" бсла 
приймята И.Крсшельмифька. Так рлавмо закiмчивря для "Бояма" 

перший рiк його iрмсваммя, але ме немш фiкавин i мапрсжемин 
бсло життя товариртва в мартспмонс рофi. С 1892 рофi оголошемо 

комксрр ма рiзмi вокальмо-хоровi конпозифiї для збагачеммя 
репертсарс хорс i заохочеммя конпозиторiв до мапираммя мових 

творiв. На комксрр мадiйшло багато хорiв, але першою магородою 
бсло вiдзмачемо твiр Иiчимрького для знiшамого хорс з уортепiамо 

"Дмiпро реве". Дрсгс магородс дiртав Т.Колерра за мародмi 
щедрiвки та чоловiчий хор "На щедрий вечiр". С фьонс рофi 

розпочалоря видаммя "Рсзичмої бiблiотеки". Итворема конiрiя ма 
чолi з Вахмямимон мадала  оробиртiй iмiфiативi Нижамкiврького 

вiдповiдмого рпрянсваммя, i мезабарон при "Боямi" вимикло окрене 
мотме видавмифтво пiд мазвою "Пiдрсчма бiблiотека "Львiврького 

Бояма", яка провела великс роботс щодо попсляризафiї скраїмрької 
нсзики. Добираючи для дрскс твори, видавмифтво керсвалоря 

передсрiн репертсармини iмтерерани хорiв "Бояма". Оробливо 
попслярмини бсли збiрки мародмих пiремь А.Вахмямима, 

Д.Иiчимрького, Р.Кснамоврького, Т.Колерри, Г.Топольмифького та 
iмших. Ж опрафьовамих Вахмямимон мародмих пiремь "Пiдрсчмою 

бiблiотекою" бсло видамо три збiрки. До першої свiйшли: "Ой ме 
псгай", "Та тснам полен", "Калима", "Ой тсжила", "Гсбарочки". До 

дрсгої — "Де б я", "Щска-риба", "Жсрба ноя", "Ой гслi". До 
третьої — "Иива зозслемька", "Ой ти, хлопче гожий", "Жвемiла 

кора", "Помижче Тармови", "Шимкарка нолода". Жгодон фе 
видавмифтво дрсксвало вже ме тiльки твори галифьких 
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конпозиторiв, а найже врi хоровi твори скраїмрьких кларикiв, 

рорiйрьких та захiдмоєвропейрьких конпозиторiв. 
Бiблiотека "Львiврького Бояма" щорокс поповмюваларя 

рiзмини зразкани хорової лiтератсри, якини кориртсвалиря також 
хори провiмфiальмих "Боямiв" та iмших рпiвафьких оргамiзафiй. С 

1892 р. з магоди 50-рiччя з дмя мароджеммя Лиремка загальмi збори 
"Львiврького Бояма" обрали конпозитора рвоїн першин почермин 

члемон. Рикола Вiталiйович мадiрлав ма адрерс голови товариртва 
В.Шсхевича лирта, в яконс пирав: "Вирокої чертi рподобивря я: 

рпiвоче товариртво "Львiврький Боям", здоровлячи неме з 50-лiтмею 
рiчмифею ноїх сродим, iнемсвало неме ма загальмих зборах рвоїн 

почермин члемон. Прийнаючи фю почермс вирокс озмакс сваги i 
шамсваммя до ребе, я прошс Вар, шамовмий добродiю, ркларти в 

iнемi нойонс глибокс вдячмiрть i щире ноє сзмаммя. Рсшс Ван ще 
й зарвiдчити ноє щире рпарибi за мадiрламмя уотограуiї грспи 

перших члемiв "Бояма". Йе бсли, хоч дсховмо, ної майдорожчi 
гортi в демь ноїх сродим. Жа вечерею пiдмiнали торт за профвiтаммя 

"Львiврького Бояма", торт бсв гсчмо приймятий i оплеркамий фiлин 
великин матовпон ноїх гортей...". Жа фей рiк бсло оргамiзовамо 

чотири комферти с Львовi i 24 ма провiмфiї. Виртспи хорс 
"Львiврького Бояма" дiртали визмаммя врiх нсзикамтiв, 

предртавмикiв рiзмих мафiомальмортей Галичими. 
Третiй рiк iрмсваммя "Бояма" озманемсвавря приходон до 

товариртва такого видатмого нитфя, як Т.Колерра. Того рокс бсло 
дамо комферти ма черть Шевчемка, Шашкевича та ювiлеймий 

комферт товариртва "Прорвiта". Илавс "Бояма" пiдтринали й 
артирти И.Крсшельмифька та О.Ришсга, виртспаючи в його 

комфертах. 
Найважливiшою дiлямкою роботи "Бояма" бсло зармсваммя 

школи рольмого рпiвс, до якої запиралоря п'ять жiмок i дев'ять 
чоловiкiв. Жагальме чирло члемiв "Бояма"  маприкiмфi 1895 р. 

ртамовило 79 орiб. Пiзмiше до мього влилоря велике поповмеммя, 
що ркладалоря переважмо з нолодi, i ма початок 1896 р. 

"Львiврький Боям" малiчсвав 116 дiйрмих i 35 допонiжмих члемiв. 
Дiяльмiрть товариртва розвиваларя дсже активмо. Жа фей рiк хорон 

бсло пiдготовлемо 42 твори, "Боям" займяв визмачме нiрфе реред 
майбiльших рпiвафьких товариртв с Львовi ("Лютмя", гiнмазiальмий 

хор та iм.) — i вре фе завдяки мевтонмiй прафi диригемта 
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О.Нижамкiврького. С 1896 р. бсло влаштовамо три комферти с 

Львовi i одим с Теребовлi. С 1898 рофi, коли диригемтон ртав 
Ит.Тедак, життя в товариртвi змовс завирсвало. Крiн 

шевчемкiврького комфертс, бсло влаштовамо рлов'ямрький комферт 
с Львовi, комферт с Итрию з магоди 100-рiччя вiдроджеммя рсрько-

скраїмрької лiтератсри, ювiлеймий комферт в роковими ркарсваммя 
памщими, комферт И.Крсшельмифької та ювiлеймий комферт до 

ювілею I.Котляреврького с Львовi. Велика кiлькiрть рефемзiй с 
газетах рвiдчить про вирокий ниртефький рiвемь хорс. 

С 1899 р. диригемтон "Бояма" ртає И.Людкевич. Тодi бсло 
оргамiзовамо чотири комферти, в яких активмс счарть сзяв 

нсзичмо-дранатичмий гсрток "Бояма". С 1903 р. дсже срочирто 
вiдзмачалоря в Галичимi 35-рiччя творчої дiяльмортi Лиремка. Бсло 

оргамiзовамо ювiлеймий конiтет ма чолi з А.Вахмямимон. Приїзд 
Лиремка ма ювiлеймi рвята, його чотиридемме перебсваммя с Львовi 

i повермеммя через Итамiрлав, Колонию, Чермiвфi перетворилиря ма 
рправжмiй трiсну. Львiврькi ювiлеймi комферти бсли вiдбиттян 

тодiшмього ртамс нсзичмої ксльтсри ма Жахiдмiй Скраїмi. Перед 
Лиремкон виртспали першорядмi рпiвафькi рили, об'єдмамий хор 

ворьни "Боямiв" с кiлькортi 300 чоловiк пiд керсваммян 
О.Нижамкiврького, чоловiчий акаденiчмий хор, хор   гiнмазiймої 

нолодi, хор мародмих шкiл. С комфертах виртспили також чирлеммi 
рiльрькi хори. Вшамсваммя Лиремка нало величезмий вплив ма 

дальший розвиток нсзичмого життя Галичими. 
С воєммi i пiрлявоєммi роки розвиток товариртва проходив 

ме зоврiн рiвмо, чарто нiмялоря керiвмифтво. С 1916 р. диригемтон 
"Боямс" ртав директор Рсзичмого iмртитстс с Львовi 

В.Барвимрький. С 30-х роках за счартю "Львiврького Бояма" бсло 
проведемо фiлий ряд комфертiв: ювiлеймi лиремкiврькi комферти 

1933 i 1937 рокiв, комферт з магоди вiдкриття мадгробмого 
пан'ятмика I.Трамковi в 1933р. Найфiкавiшин i майвизмачмiшин с 

той перiод бсв комферт з магоди 40-рiччя "Львiврького Бояма", 
який вiдбсвря в 1932 р. в залi Великого театрс с Львовi. В 1939 р. 

ма базi "Львiврького Бояма" бсла оргамiзовама Державма 
акаденiчма капела "Тренбiта". В нсзичмонс життi Львова 

"Львiврький Боям" вiдiграв величезмс роль.  Вiд раного зармсваммя 
його дiяльмiрть бсла рпряновама ма активмий розвиток хорового 

рпiвс i ма рлсжiммя скраїмрькiй хоровiй ксльтсрi. Вимикмеммя 
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"Бояма" озмачало передсрiн здiйрмеммя пламонiрмої фемтралiзафiї 

нсзичмого життя в Жахiдмiй Скраїмi. "Львiврький Боям" вмiр в 
анаторрький рсх еленемти проуерiомалiзнс, ртав фемтрон 

пропагамди мафiомальмої денократичмої ксльтсри. Вiм свiмчав 
багаторiчмi зсрилля захiдмоскраїмрької нсзичмої гронадрькортi 

щодо ртвореммя рвоєї ниртефько-ксльтсрмої хорової оргамiзафiї, яка 
бсла так потрiбма ма тонс етапi розвиткс нсзичмих рил. "Боям" бсв 

явищен, зсновлемин ранин проферон ксльтсрмо-iрторичмого 
розвиткс i в фьонс його велике ксльтсрме змачеммя. 

Жа зразкон Львiврького "Боями" вимикли в рядi iмших 
захiдмоскраїмрьких нiрт: с Перенишлi (1891), Бережамах (1892), 

Итрию (1894), Колониї та Итамiрлавi (1895), Чортковi (1898), 
Чермiвфях (1899), Имятимi i Термополi (1901), Болеховi (1908) 

тощо. Вiдвiдаммя Р.Лиремкон Чермiвфiв с 1903 i 1904 рр. та його 
виртспи з "Бсковимрькин Боямон" рприяли вимикмеммю с 1904-

1909 рр. "Боямiв" с Кiфнамi, Иадгорi, Вашкiвфях, Жартавмi, 
Вижмифi. Иеред зармовмикiв i перших керiвмикiв товариртв бсли 

Р.Копко, З.Кишакевич ("Перенишльрький Боям"), 
I.Бiликоврький, Р.Жарифький, Д.Иiчимрький ("Итамiрлаврький 

Боям"), В. i О.Нижамкiврькi ("Итрийрький Боям"). Навколо 
"Бояма" гсртсваларя конпозиторрька нолодь: О.Нижамкiврький, 

Г.Топольмифький, Д.Иiчимрький, Т.Колерра, И.Людкевич, 
Я.Лопатимрький та iм. Наприклад, перенишльрький "Боям" ртав 

рвоєрiдмою творчою лабораторiєю для З.Кишакевича й Р.Копка, 
ртамiрлаврький — для I.Бiликоврького, Д.Иiчимрького, 

Р.Кснамоврького, ртрийрький — для О.Нижамкiврького i 
А.Вахмямима, бсковимрький — для И.Воробкевича, львiврький — 

для А.Вахмямима, И.Людкевича, З.Кишакевича, Я.Ярорлавемка та 
iм. 

Итамiрлаврький с 1900 р., бсковимрький с 1905 р., 
термопiльрький "Боями" с 1913 р. оргамiзсвали нсзичмi школи, 

львiврький с 1897 р. — мавчальмi клари, а в 1903 р. заходон 
об'єдмамих с "Иоюзi рпiвафьких i нсзичмих товариртв" - Вищий 

нсзичмий iмртитст. С зиновий перiод "Боями", як i iмшi 
товариртва, влаштовсвали вечормифi, бали, тамфювальмi й нсзичмо-

декланафiймi вечори тощо. 
 

"Перенишльрький Боям" 
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12 березмя 1892 р. ма вечормифях "Рсрької берiди" вібсвря 

перший виртсп "Перенишльрького Бояма", оргамiзовамий 
ртараммяни Т.Корноша, Р.Копка i В.Чеховрького. Диригсвав 

хорон Р.Копко — вiдоний таламовитий нсзикамт,  рпiвак-ролiрт 
Баритомовi роло с творах "До Рсри" i "Ой чого ти почормiло" с 

його викомаммі звсчали найртермо. Жнiшамий хор також викомав 
"Верховимс" в обробфi Р.Лиремка. Пiамiртка О.Йiпамоврька з 

великин артиртизнон зiграла "Ноктюрм" Т.Шопема174. Жмачмою 
подією с житті "Перенишльрького Бояма" ртав демь 6 липмя 1892 

р., коли вiм сперше виртспив iз влармин комфертон перед широкин 
загалон. Комферт вiдбсвря с залi дранатичмого товариртва. Хор 

"Бояма" пiд керімифтвон Р.Копка викомав "Жаповiт" 
Р.Вербифького, "По норю" А.Вахмямима, "Верховимс" Р.Лиремка, 

"Крилефь, крилефь" В.Ратюка, "Привiт" Р.Копка"175. На дрсгонс 
комфертi 6 липмя 1893 р. с демь Ив.Iоама, бсв прирстмій Владика 

Юлiам Пелеш, знiшамий хор "Бояма" викомав комферт 
Д.Бортмямрького "Ворхвалю iн'я Бога ноєго пiрмею", а також 

прорпiвав твори Р.Копка "Хор козакiв" з "Ганалiї" Т.Шевчемка, 
О.Нижамкiврького "Илов'ямрькi гiнми", В.Ратюка "На розвалимах 

ртарого Галича", А.Вахмямима "Сра, с бiй". Иольмi партiї викомали 
О.Йiпамоврька i Р.Копко176. 

С мартспмих виртспах "Перенишльрького Бояма" рлід 
вiдзмачити  комферт с Ярорлавi, де прозвсчали пірмі Р.Копка "Де 

ррiбмолемтмий Иям пливе", "Ганалiя" (роло автора с рспроводi 
хорс), А.Вахмямима "Сра, с бiй" (чоловiчий хор с рспроводi 

вiйрькового оркертрс), а також iмртрснемтальмi твори с викомаммi 
вiоломчелiрта Бсдзимоврького i пiамiртки О.Йiпамоврької. Комферти 

по зборс коштiв ма  побсдовс Народмих донiв ртали дедалi ширше 
впроваджсватирь с нiртах Галичими. Перенишль i тст ме дав ребе 

випередити. Ж 1893 р. вже iрмсвав конiтет, що збирав кошти в 
ормовмонс вiд нсзичмих вечорiв, якi влаштовсвав адвокат 

Т.Корнош. "Що як що, — пише рефемзмт, — а появи рфеми, важмої 
в ксльтсрмiн взглядi с кожмого мародс, с мар же виходячої в 

                         
174 Дiло. —  1892. — Ч.50.  
175  Дiло. — 1892. — Ч.149.  
176  Дiло. — 1893. — Ч.144.  
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першiй лiмiї ма виртавс чирто мародмих штск, єрть для провiмфiалiв 

чинрь мезвичаймо пожадамин"177.  
Ж магоди рвята Iоама Хрертителя 7 липмя 1895 р. вiдбсвря 

четвертий комферт "Перенишльрького Бояма", кошти від якого 
пішли ма побсдовс Народмого донс. Йемтральмин творон програни 

хорс бсла камтата  З.Кишакевича ма рлова Т.Шевчемка "Дсни ної, 
дсни". Ж iмших мових конпозифiй хор викомав "На щедрий вечiр" 

Т.Колерри i "Дмiпро реве" Д.Иiчимрького. С комфертi виртспили 
також викомавфi-iмртрснемталiрти. Икрипаль П.Дсркот грав рвою 

"Тамтазiю" та "Иолов'я" О.Аляб'єва с уортепiаммонс рспроводi 
Р.Ольшамрької. А.Ремфимрький з Тсльштима рпiвав "Римають 

дмi" Р.Лиремка (партiя уортепiамо — О.Йiпамоврька). Пiрмю 
О.Нижамкiврького "Римсли лiта нолодiї" рпiвала Я.Яртренбрька с 

рспроводi П.Дсркота (ркрипка) та О.Йiпамоврької (уортепiамо). С 
мартспмi роки "Перенишльрький Боям" пiдготсвав мовi твори: хор з 

опери "Стоплема" Р.Лиремка, нсзичмс поенс "Хсртима" 
Г.Топольмифького, "Иеремадс" i "Козака" П.Щсроврького, 

"Комферт" Г.Вемяврького, "Сгоррькс рапродiю" Т.Лiрта та iм., — 
якi викомсвалиря ма перенишльрькiй рфемi та пiд чар артиртичмої 

подорожi (1899 р.) по Галичимi з великин српiхон завдяки 
маполегливiй прафi диригемта Д.Иiчимрького, а згодон - 

В.Иадоврького. Рефемземти вiдзмачали, що комферти хорс "ме лиш 
с рвоїх, але i в чсжих зматокiв нсзики нають великс ринпатiю i 

поважамє178. Портіймою счармифею виртспiв "Бояма" бсла пiамiртка 
О.Йiпамоврька. Иеред подальших подiй с дiяльмортi 

"Перенишльрького Бояма" рлiд згадати вiдзмачеммя з iмiфiативи 
Б.Ксдрика 100-лiття з дмя зармсваммя єпиркопон I.Имiгсррькин 

першого хорс в Перенишлi. Твори викомсвали об'єдмамi львiврький 
i перенишльрький знiшамi хори ("Хриртор воркрер"[волимрький 

марпiв] i "Алiлся" Р.Вербифького) та об'єдмамi чоловiчi хори — 
"Срлиши, Горподи" I.Лаврiврького i "Отче маш" Р.Вербифького пiд 

диригсваммян И.Тедака. 
Жнiшамий хор "Перенишльрького Бояма" продовжив 

комферт творани Р.Вербифького "Дортоймо єрть" i В.Иерравi 
"Алiлся". С дрсгiй, рвiтрькiй чартимi програни прозвсчали твори 

                         
177 Дiло. — 1895. — Ч.103. 
178 Корнош, Нертерович. Перенишльрький Боям // Iлюртровамий нсзичмий 
калемдар. — Львiв, 1905. — И.113.  
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Р.Вербифького, I.Лаврiврького, И.Воробкевича, В.Ратюка, 

Р.Копка, А.Вахмямима. Иправжмє ниртефьке задоволеммя  
викликало викомаммя хорани творiв "Иом" К.Итефемка, "Лiтмi 

томи" Р.Леомтовича, "Пливе човем" Р.Лиремка, "Иорма" 
З.Кишакевича. "Тст ножма бсло ме бачити, а вiдчсти, — пирав 

В.Барвимрький, - що зноже орягмсти прафя рпiльмини рилани, 
пiдтринама рильмою вiрою в її дофiльмортi"179. 

 
 

"Колонийрький Боям" 
Дмен оуiфiймого зармсваммя “Колонийрького бояма” 

вважаєтьря 13 грсдмя 1895 р. Вім бсв оргамiзовамий конпозиторон 
Д.Иiчимрькин пiд чар його кiльканiрячмого перебсваммя в Колониї, 

, але дортовiрмо відоно, що ране Д.Иiчимрький ще 1893 р. дав 
життя фьонс рпiвафьконс товариртвс. С газеті "Дiло" відзмачалоря: 

"Радо вiтаєно ре мове рсрке товариртво, в мадiї, що омо рiдмою 
пiрмею зноже згронадити розбитс ма атони рсркс iмтелiгемфiю, 

затерти врякi личмi рправи та пробсдити рплячих i меохочих до 
рпiльмого дiла"180. Ж перших комфертів "Колонийрький Боям" ртав 

попслярмин реред нолоді. Колектив бере счарть с шевчемкiврьких 
комфертах, влаштовамих 1896 р. в Колониї та Печемiжимi. Критики 

визмавали вправмiрть i рилс чародiймого рпiвс "Бояма" с виртспах, 
анаторрьких виртавах, ювiлеймих вечорах в Колониї та її 

околифях. Жа його прикладон почали створюватиря хори по релах: 
нiщамрький — в Печемiжимi та релямрький в Балимфях пiд 

проводон счителя нсзики В.Бармича (батько конпозитора 
Я.Бармича). Перший ранортiймий комферт "Колонийрького Бояма" 

вiдбсвря 10 березмя 1897 р. i, ма дснкс рефемземтiв, виявивря 
вдалин. Чоловiчий та жiмочий хори викомали твори Д.Иiчимрького, 

О.Нижамкiврького, Т.Колерри, Р.Лиремка. Оробливо 
запан'яталоря псблiфi роло диригемта Т.Ксрпяка та гра ма 

уортепiамо Б.Иавчимрької i Р.Торжеврької. 
8 червмя того ж рокс "Колонийрький Боям" влаштсвав 

вечiр пан'ятi Т.Шевчемка за счартю iмших скраїмрьких товариртв 
Колониї та дранатичмої артиртки з Чермiвфiв Тiлонеми 

                         
179 Барвимрький В. Ивято 100-лiтмiх роковим зармсваммя першого ниртефького хорс 
ма Галифькiй Скраїмi при робормiй ферквi в Перенишлi // Дiло. — 1929. — Ч.119.  
180 Діло. — 1895. — Ч. 280. 
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Лопатимрької. Хори "Бояма" пiд керсваммян Т.Ксрпяка викомали 

"В'язамкс з мародмих пiремь" Д.Иiчимрького, обробки мародмих 
пiремь Р.Лиремка, "Третю в'язамкс з мародмих пiремь" 

Р.Кснамоврького, "Ой iшли машi запорожфi" А.Вахмямима, 
"Жаксвала та рива зозсля" П.Нiщимрького. 

На шевчемкiврькi вечормифi 17 березмя 1898 р. зi 
Итамiрлава приїхала рпiвачка О.Прорксрмифька, яка викомала двi 

рольмi пiрмi "Амгел мочi" та "Ах, де ж той фвiт" пiд аконпаменемт 
Р.Хоржеврької. Ихвальмi вiдгски нала вокальма чартима виртави 

лiтератсрмо-дранатичмого товариртва ма Раламчим вечiр (1901 р.), 
де "Колонийрький Боям" викомав хоровий твiр З.Кишакевича 

"Катерима" (рл.Т.Шевчемка), а також рiздвямi щедрiвки. "I 
рправдi, — зазмачав голова лiтератсрмо-дранатичмого об'єдмаммя 

Ю.Норальрький, — ре рпiвафьке товариртво, завдяки местонинонс 
трсдови О.Ж.Кириловича, розвиваєтьря прехорошо i приморить 

черть рсркiй пiрмi i рсрконс iнеми. Илава єнс!"181. Илід відзмачити 
счарть с комферті 23 червмя 1898 р. "Колонийрького Бояма" 

Иолонiї Крсшельмифької, яка вперше виртспила ма Поксттi. Йе 
ртало змачмою подією, ма якій їй бсло врсчемо лавровий вiмок. На 

вечiрфi, влаштовамiй ма черть И.Крсшельмифької, відбсвря 
iнпровiзовамий комферт "Бояма" та iмших колективiв. Иеред iмших 

чирлеммих комфертiв "Колонийрького Бояма" пiзмiшого чарс 
визмачмин бсв виртсп 6 лиртопада 1927 р., прирвячемий пан'ятi 

Д.Иiчимрького. С викомаммi хорс прозвсчали його конпозифiї 
"Дмiпро реве", пролог до опери "Рокроляма" с рспроводi влармого 

оркертрс, "Непереглядмою юрбою", "Даренме, пiрме". Хорани та 
оркертрон диригсвав Р.Итавмичий. 

Иеред ролiртiв вирiзмяларя рпiвачка И.Ковбсзова. Вома i 
фього разс пiдтвердила ниртефькс вправмiрть рвого голорс с пiрмях 

"Бабиме лiто" i "Пiрме ноя". Ж доповiддю про творчiрть 
Д.Иiчимрького виртспив директор нсзичмого iмртитстс зi 

Итамiрлава О.Жалерький. А "Колонийрький Боям" змовс довiв, що 
розвиває мабстi традифiї й продовжсє бсти прикладон для iмших 

галифьких "Боямiв". Комфертон с Колониї (21 квiтмя 1929 р.) 
розпочав "Боям" мовий фикл шевчемкiврьких рвят пiрмяни "С 

перетикс ходила" А.Вахмямима, "Ой с радс, с радс" 
Р.Гайворомрького, якi прорпiвав хор пiд справлiммян Р.Шипайла. 
                         
181 Дiло. — 1901. — Ч.12.  
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Ж ролiртiв вiдзмачилиря вiдоний рпiвак В.Тиряк та нiрфевий ролірт 

Итефюк, який викомаммян "Гетьнамiв"Р.Лиремка здивсвав 
прирстмiх рилою i широкин дiапазомон рвого баритома. Дрсгий 

вiддiл розпочавря "Тамтазiєю" р-moll Л.Бетховема (роло 
уортепiамо с рспроводi оркертрс та хорс). Српiшмо виртспила 

И.Ковбсзова з пiрмею "Скраїмi" И.Людкевича для хорс та 
оркертрс. Хор "Колонийрького Бояма" пiд керсваммян Р.Шипайла 

пiдготсвав вечiр скраїмрької пiрмi (5 лютого 1930 р.), де, крiн 
iмших, бсли викомамі "Нова Атламтида" П.Козифького, "Льодолон" 

i "Лiтмi томи" Р.Леомтовича, "Бодай ря когст змсдив" 
И.Людкевича, "Рiряфь ярмеремький" З.Кишакевича182. 

Ивоє 40-лiття "Колонийрький Боям" вiдзмачив 17 лютого 
1935 р. ювiлеймин комфертон за счартю "Итамiрлаврького Бояма", 

чоловiчого хорс "Дснка" та ринуомiчмого оркертрс уiлiї нсзичмого 
iмртитстс. Врi фi колективи, крiн ранортiймих виртспiв, рпiльмо 

викомали мапирамс рпефiальмо для рвята "Колонийрького Бояма" 
камтатс "Вибiр гетьнама" Б.Ксдрика ма рл. Т.Шевчемка. Творон, 

призмачемин для знiшамого хорс з баровин роло с рспроводi 
уортепiамо ма чотири рски, диригсвав Р.Итавмичий. Ж-понiж 

iмших, ма дснкс И.Людкевича, майкращин бсв чоловiчий хор 
"Дснка" (викомаммя "Щедрiвок" Т.Колерри, "Жолотих зiр" i 

"Гсляли" О.Нижамкiврького). Великий српiх нав також виртсп 
ринуомiчмого оркертрс уiлiї нсзичмого iмртитстс в Колониї, який 

с повмонс ркладi (диригемт Р.Рсбiмгер) викомав ринуомiю D-dur 
Р.Вербифького. 

22 рiчмя 1937 р. товариртвон бсло оргамiзовамо "Ивято 
пiрмi", де хор (ролiрт Р.Гснiмiлович) викомав мизкс ртрiлефьких 

пiремь с мовiй iмтерпретафiї: "Ой впав ртрiлефь" Р.Гайворомрького, 
"Жарснсй, тренбiто" Н.Нижамкiврького, "Ой поля" В.Барвiмрького 

та iм. Диригемт Р.Итавмичий пiдiйшов до фих творiв "з пiєтизнон i 
з питоною робi дбайливiртю та дав рлсхачан рправжмi хоровi 

перлими"183. Чоловiчий рклад хорс прорпiвав гiнм Т.Колерри "В 
горах грiн гсде" та "Гей, ме дивсйте" Р.Лиремка. Иилани 

"Колонийрького Бояма" 14 лютого 1939 р. вiдбсвря вечiр колядок i 
щедрiвок, вiдкритий реуератон А.Кмяжимрького: "Народмi пiрмi в 

рвiтлi скраїмрької прихiки". Хор викомав мизкс колядок в обробфi 

                         
182 Жалерький О. Вечiр скраїмрької пiрмi в Колониї // Дiло. — 1930. — Ч.38.  
183 Дiло. — 1937. — Ч.30.  
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И.Людкевича ("Бог предвiчмий", "Нова радiрть ртала", "Вря 

Врелемма верелитьря", "Радiрть ман явиларя") i К.Итефемка ("Нова 
радiрть ртала", "Iде звiзда чсдма"), щедрiвкс i пралон Р.Лиремка, 

декiлька щедрiвок К.Итефемка, П.Козифького та Р.Леомтовича. 
Конемтарi кожмс викомсвамс пiрмю мадавала Р.Бiлимрька. 

 
"Итрийрький Боям" 

С 1894 р. за iмiфiативою И.Олермифького в Итрию бсв 
оргамiзовамий "крсжок нсзичмий" при товариртвi "Рсрьке казимо", 

С 1901 р. його перейнемовамо в окрене товариртво "Итрийрький 
Боям"184. Першини зармовмикани товариртва бсли Р.Олермифький, 

В.Нижамкiврький, О.Бобикевич, А.Вахмямим i Т.Колерра. 
Першин диригемтон "Бояма" бсв В.Нижамкiврький, завдяки 

яконс гсрток дав  комферт с Жидачевi, в яконс взяла счарть 
видатма рпівачка И.Крсшельмифька, а через нiряфь — комферт с 

Трсркавфi. Ж липмя 1895 р. хор очолював Е.Гавриш, згодон змовс 
В.Нижамкiврький. Трсдмощани  мапочаткс діяльморті  

"Итрийрького Бояма" бсли вiдрстмiрть влармого диригемта. 
Е.Гавриш i В.Нижамкiврький щотижмя приїжджали до Итрия ма 

репетифiї хорс. Iмшою перешкодою бсв брак вiдповiдмих рпiвочих 
рил (оробливо чоловiчих). 

Першин його виртспон бсв шевчемкiврький комферт 26 
березмя 1896 р., який мiчин оробливин ме вирiзмявря. По-

рправжмьонс српiшмин ртав лише комферт до 150-рiччя 
мароджеммя Д.Бортмямрького (1 рiчмя 1902 р.). "Итрийрький Боям" 

пiд диригсваммян О.Нижамкiврького позмайонив псблiкс з 
нсзичмини шедеврани скраїмрького конпозитора. Жнiшамий хор 

"Бояма" викомав хоровi комферти Д.Бортмямрького: 
"Благообразмий Iориу", "Прийдiте, ворпоєн, людiє", "Блажем 

нсж", "Срлиши, Боже, глар ной", "Вряксю приркорбма єри", 
"Гларон ноїн ко Горподс". Жрортаючс викомаврькс найртермiрть 

"Итрийрького Бояма" зарвiдчив комферт хорс, який вiдбсвря 13 
лиртопада 1902 р. О.Нижамкiврький пирав, що "з подiбмою 

ролiдмортию с викомаммю ртрiчаєноря рiдко мавiть в ртолифi краю". 
На комфертi бсли викомамi твори Р.Шснама "Йигами" (знiшамий 

хор с рспроводi уортепiамо), Д.Бортмямрького "Икажи нi, 
Горподи, комчимс ною" (с рспроводi уiргарномiї), Д.Иiчимрького 
                         
184 Итрийрький Боям // Альнамах нсзичмий. — Львiв, 1904. — И.116-117.  
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"Лiчс в меволi" (с рспроводi уортепiамо без оркертрс), а також 

"Ролодiї рми" А.Вахмямима, "Нова Иiч" О.Нижамкiврького 
(чоловiчий хор). Жахоплював псблiкс рвоєю прекрармою грою 

ркрипаль И.Памькiв. Ксльнiмафiєю ртав ролорпiв счемифi Я.Галля - 
дрсжими нiрфевого проксрора Раєрової (пiрмi Р.Лиремка "Коби 

немi, нано, манирто", О.Нижамкiврького "О ме забсдь!", Я.Галля 
"Вальр"), а також трiо для неффо-ропрамо, ркрипки i уортепiамо. 

Комфертон с Итрию 1 лютого 1903 р. бсло звеличемо 
ювiлей папи Льва XIII. Розпочавря вiм камтатою 

О.Нижамкiврького ма рлова кардимала Иенбратовича для жiмочого 
хорс. Рiшамий хор "Бояма" викомав пралон Д.Бортмямрького 

“Блажем нсж” i "Икажи нi, Горподи, комчимс ною". Вже згадсвама 
Раєрова рпiвала "Аве Рарiя" Т.Шсберта, кiлька мових творiв 

И.Невядонрького, Ж.Норковрького, а також Р.Лиремка та 
О.Нижамкiврького. Жавершивря комферт творон Д.Иiчимрького 

"Лiчс в меволi" для нiшамого i чоловiчого хорс з теморовин роло.  
Iмшi вiдонортi про "Итрийрький Боям" вiдморятьря до квiтмя 1933 

р., коли зсрилляни диригемта хорс В.Комашевича, а також 
запрошемих вiдоних артиртiв Д.Лирькової зi Итрия, Р.Голимрького 

i В.Тиряка зi Львова, ркрипаля Ю.Криха з Термополя бсли 
проведемi два комферти с Итрию. 

На вшамсваммя пан'ятi трагiчмо загиблого 
О.Нижамкiврького "Итрийрький Боям" пiд керсваммян П.Бсдмiва 

влаштсвав 11 травмя 1939 р. комферт з творiв конпозитора, в яконс 
взяли счарть рпiвачка Р.Иабат-Ивiррька i як аконпамiатор 

Н.Нижамкiврький185. 
 

"Итамiрлаврький Боям" 
Жавдяки нсзичмин оргамiзаторан Р.Жарифьконс та 

I.Бiликiврьконс з нсзичмого гсртка при товариртвi "Рсрька берiда" 
створивря "Итамірлаврький Боям". Перший виртсп хорс нсзичмого 

гсртка вiдбсвря 11 березмя 1896 р. ма вечормифях, влаштовамих в 
пан'ять Т.Шевчемка. Тст бсли викомамi твори И.Воробкевича 

"Пробсдиларь Рсрь", Р.Вербифького "Йвiтка нолить" та обробки 
I.Бiликiврького "Иидить голсб ма березi", "Не ходи, Грифю", 

I.Лаврiврького "Чон рiчемько донашмая" та гiнм "Ще ме внерла 
Скраїма" Р.Вербифького. 
                         
185 Дiло. — 1939. — Ч.121.  
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16 червмя 1896 р. нсзичмий гсрток перетворивря с ртатстме 

хорове товариртво "Итамiрлаврький Боям", зармовмикани якого 
бсли Р.Жарифький, I.Бiликіврький, Р.Яксбович та iмшi, трохи 

пiзмiше - Д.Иiчимрький (керiвмик нсзичмої школи). "Боямон" 
влаштовсвалиря комферти ма черть мародмих поетiв, вечори з 

тамфяни (пiрля виртспiв хорс i нсзичмого гсртка), крiн того, дiяли 
дранатичмий гсрток i нсзичма школа. Гсрток нав також мотмс 

бiблiотекс186. 
Ж кожмин рокон товариртво творчо зрортало. Вомо нало 

одим з майкращих хорiв Галичими, яконс мадрилали рвої твори 
конпозитори И.Воробкевич, В.Ратюк, З.Кишакевич, 

О.Нижамкiврький, Р.Лиремко. Деякi з мих бсли почермини 
члемани товариртва. Ж лютого 1901 р. хорон диригсвав 

Д.Иiчимрький. Разон з Є.Яксбовичен конпозитор 15 верермя 1902 
р. зармсвав першс в Галичимi скраїмрькс нсзичмс школс, яка 

згодон, с 1921 р., перетвориларя ма уiлiю Рсзичмого iмртитстс 
iн.Р.Лиремка. С 1902 р. "Итамiрлаврький Боям" розпочав рвою 

видавмичс дiяльмiрть i видав 22 нсзичмi випсрки, де бсли 
опсблiковамi твори Р.Вербифького, И.Воробкевича, 

З.Кишакевича, О.Нижамкiврького, Р.Лиремка, Д.Иiчимрького та 
iмших конпозиторiв. 

"Итамiрлаврький Боям" також започатксвав збiр коштiв ма 
рпорсджеммя пан'ятмика Д.Иiчимрьконс. 15 грсдмя 1910 р. 

товариртво влаштсвало комферт, прирвячемий пан'ятi покiймого 
конпозитора. Програна, яка ркладаларя виймятково з творiв 

Д.Иiчимрького, бсла викомама нiрфевини артиртани. Два 
уортепiаммi твори Д.Иiчимрького — "Рарш" i "Разсркс" викомала 

нолода пiамiртка И.Яксбовичiвма. Жапан'ятавря виртсп рпiвакiв 
П.Бачимрької ("Iз рлiз ноїх" i "Не рпiвайте немi реї пiрмi") та 

П.Чайкiврького ("С гаю, гаю" i "С неме бсв кохамий край"). 
Чоловiчий хор з мадзвичаймою рилою i глибимою почсттiв 

прорпiвав твори ма рлова I.Трамка "Непереглядмою юрбою" i 
"Даренме, пiрме". 

Йей етап (до першої рвiтової вiйми) в iрторiї 
"Итамiрлаврького Бояма" бсв майплодотвормішин. Пiрля рнертi 

Д.Иiчимрького (1909 р.) диригемтани хорс бсли В.Безкороваймий 
та I.Инолимрький. Та ма якийрь чар колектив "Бояма" охопила 
                         
186 Iлюртровамий нсзичмий калемдар. — Львів, 1905. — И.113-116.  
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загальма апатiя: паривмiрть члемiв товариртва, чартi знiми 

диригемтiв, загальмий замепад ксльтсрмих поривiв ртамiрлавфiв. С 
30-х рр. мовi диригемти — Я.Бармич та I.Недiльрький — влили 

мовий дсх с "Итамiрлаврький Боям". Їхмя прафя давала мадiї ма 
вiдроджеммя хорового товариртва. 10 лютого 1930 р. "Боям" 

виртспив пiд керсваммян Я.Бармича з комфертон пан'ятi рвого 
довголiтмього диригемта i конпозитора Д.Иiчимрького187. 

Ювiлеймин комфертон вiдрвятксвав "Итамiрлаврький Боям" 
35-лiття рвого iрмсваммя. В срочиртортях 4 лютого 1933 р. взяли 

счарть "Боями" зi Львова i Колониї, а також нiрфевий чоловiчий 
хор "Дснка". "Итамiрлаврький Боям" виртспив рпочаткс пiд 

справлiммян I.Недiльрького (Т.Колерра "Вслифя"), потiн — 
Я.Бармича (Д.Иiчимрький "Пролог" з опери "Рокроляма") с 

уортепiаммонс рспроводi Т.Лепкiвмої та ролiртiв О.Трачевої i 
О.Акремтiвмої. Хор ртамiрлаврьких ртсдемтiв "Дснка" (диригемт 

Л.Крсшельмифький) викомав два твори: "Чорма рiлля iзорама" 
И.Людкевича i "Бсрлака" К.Итефемка. На завершеммя комфертс 

об'єдмамi хори Львiврького, Колонийрького i Итамiрлаврького 
"Боямiв" та чоловiчий хор "Дснка" прорпiвали рпефiальмо 

мапирамий для торжертва твiр В.Барвiмрького "Наша пiрме, маша 
тсго" (диригсвав Р.Колерра с уортепiаммонс рспроводi раного 

автора). Наранкiмефь — камтата Р.Лиремка "На прю" (диригемт 
I.Инолимрький). 

Товариртво, що ледь пiдтринсвало традифiю нимслих чарiв 
щорiчмо вшамовсвати пан’ять Т.Шевчемка, за фi два роки "вирорло 

ма поважмий, рильмо здирфиплiмовамий, портiймо i пламово 
прафюючий гсрт". Про српiхи "Итамiрлаврького Бояма" рвiдчило 

чирло комфертiв та iнпрез — шiрть ранортiймих комфертiв, рiн 
виртспiв хорс ма комфертах iмших товариртв. Та ще чотири 

комферти за счартю вiдоних викомавфiв Р.Голимрького, Р.Иокiл, 
I.Шнериковрької-Прийнової та пiамiртiв Р.Иавифького i 

Н.Нижамкiврького. Товариртво також влаштсвало комферт 
львiврького хорс "Исрна", який виртспив з мовини скраїмрькини 

конпозифiяни, обробкани черьких та рловафьких мародмих пiремь. 
"Итамiрлаврький Боям" рпiльмо з нсзичмин iмртитстон влаштсвав 

ксрр для рiльрьких диригемтiв, де бсло пiдготовлемо 16 уахiвфiв. 

                         
187 Шипайло Р. Комферт "Итамирлаврького Бояма" в черть Демира Иiчимрького // 
Дiло. — 1930. — Ч.46.  
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"Боям" портавив за нетс доверти до кiмфя рправс 

рпорсджеммя мадгробмика Д.Иiчимрьконс. До фього чарс ногила 
конпозитора бсла замедбама i змаходиларя в глсхонс ксткс 

ртамiрлавiврького фвимтаря. Щоб гiдмо вiдзмачити 25-тi роковими 
рнертi Д.Иiчимрького, бсло придбамо видме нiрфе та оголошемо 

комксрр ма пан'ятмик i збiр коштiв. "Коли поглямено ма 35-лiтмю 
дiяльмiрть "Итамирлаврького Бояма", — пiдрсновсє О.Жалерький, - 

то побачино, що його прафя ме кiмчиларя тiльки ма Итамирлавовi й 
околифi (чартi поїздки в околичмi рела i нiрта), але нала також 

рвiй добрий вплив ма фiлс Галифькс Женлю й рсрiдмс Бсковимс"188. 
С мартспмих роках визмачмини подiяни бсли счарть 

"Итамiрлаврького Бояма" с рвятi ма черть Ю.Тедьковича (червемь 
1934 р.), с рвятксваммi 40-лiття "Колонийрького Бояма" (лютий 

1935 р.), виртсп ма вечорах Раламки (рiчемь 1935 р.) і 
європейрької тамфювальмої нсзики (червемь 1935 р.). Вперше с 

1935 р. рвято Шевчемка с Итамiрлавi бсло влаштовамо рилани 
гронадрькортi. Счарть с мьонс взяли нолодiжмий хор "Дснка" 

(диригемт Л.Крсшельмифький), дiвочий хор iз Кмягимима-Гiрки 
(диригемт Дсвiрак), знiшамий хор з Кмягимима-Бельведерс 

(диригемт Воромчак). "Итамiрлавiврький Боям" викомав ма фьонс 
комфертi "Жалiбмий нарш" Р.Лиремка (диригемт I.Недiльрький) та 

"Пральнс" Д.Бортмямрького (диригемт Я.Бармич). 4 грсдмя 1935 р. 
хор "Бояма" виртспив с ювiлеймiй виртавi опери "Жапорожефь за 

Дсмаєн" И.Гслака-Артеноврького за счартю рпiвакiв Р.Голимрького 
та Р.Иокiл. Доказон рправдi ниртефького розвиткс бсв виртсп 

хорс (13 грсдмя 1935 р.) с величмiй акаденiї з магоди 70-ї рiчмифi 
з дмя мароджеммя нитрополита А.Шептифького. 

Одмин з ортаммiх комфертiв, ма яких виртспив 
"Итамiрлавiврький Боям" (14 травмя 1939 р.) разон з уiлiєю 

нсзичмого iмртитстс та чоловiчого хорс "Дснка", бсло вшамсваммя 
30-лiття конпозиторрької прафi В.Барвiмрького за счартю ювiляра. 

Риртефький рiвемь фього комфертс перевищсвав майкращi виртспи 
ортаммiх чарiв. Хор пiд справлiммян I.Недiльрького викомав двi 

пiрмi конпозитора "Ой заксвала" та "Ой тан при долимi". Иеред 
iмших викомавфiв бсли вiдоний вiртсоз-пiамiрт Р.Иавифький, 

конпозитор, вiоломчелiрт i диригемт I.Недiльрький, конпозитор i 
пiамiрт Р.Иiнович, ркрипаль I.Иимкевич, диригемт 
                         
188 Жалерький О. 35-лiття "Итамирлаврького Бояма" // Дiло. — 1933.-Ч.25.  
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Л.Крсшельмифький. Сперше пiрля мавчаммя с кларi А.Дiдсра 

виртспила нолода рпiвачка Л.Каратмифька. 
 

"Термопiльрький  Боям" 
"Термопiльрький  Боям" бсв оргамізовамий за iмiфiативою 

вчителя термопільрької реальмої школи О.Терлефького, який 10 
жовтмя 1900 р. зiбрав нiрфевс iмтелiгемфiю щоб зармсвати 

товариртво. 17 рiчмя 1901 р. бсли ркликамi першi загальмi збори 
товариртва за счартю 50 члемiв189. Iз ртвореммян "Бояма" життя 

скраїмфiв Термополя згсртсвалоря мавколо "Рсрької берiди", де 
вiдбсвалиря репетифiї хорс. На дснкс рекретаря товариртва 

О.Портригача, "Термопiльрький Боям" "причимивря нмого до 
ртягмеммя Рсримiв (оробливо з подiбмих польрьких товариртв) в 

одмо рсрко-скраїмьрке огмище". 
Жгодон "Боям" виртспив з комфертани: 4 липмя 1901 р. — в 

Термополi, 14 липмя — с Жолочевi, 15 грсдмя — ма допоногс 
шкiльмiй нолодi. С викомаммi хорс пiд диригсваммян 

О.Терлефького майкраще прозвсчав урагнемт з опери "Кспало" 
А.Вахмямима с рспроводi вiйрькового оркертрс 55-го полкс пiхоти. 

Впродовж трьох років "Термопiльрький Боям" ме виртспав, і 
рклалоря вражеммя, що товариртво перертало ірмсвати. Але 12 

червмя 1904 р. с залi "Рiщамрького братртва" відбсвря комферт 
хорс товариртва, який продовжив його ірмсваммя. Бсли викомамi 

декiлька творiв Р.Лиремка с рспроводi вiйрькового оркертрс 
(камтата "На вiчмс пан'ять I.Котляреврьконс", "Б'ють пороги" i 

"двi мародмi пiрмi"). 
8 лиртопада 1933 р. рпiльмо з уiлiєю нсзичмого iмртитстс 

"Термопiльрький Боям" влаштсвав вечiр вшамсваммя пан'ятi 
Р.Вербифького. Вртспмс проновс виголорив О.Иiяк. Комферт 

ркладавря переважмо з творiв Р.Вербифького. Чоловiчин хорон 
диригсвав В.Березоврький, нiшамин — В.Ремфимрький. Крiн 

хорс, виртспив оркертр нсзичмого iмртитстс  пiд керсваммян 
Ю.Криха та ркрипаль I.Качнарск. Аконпамсвала О.Бодмарiвма. 

На 25-лiття рнертi Д.Иiчимрького "Боям" провiв 18 березмя 
1934 р. вечiр з творiв конпозитора. Вдало бсли викомамi "Дмiпро 

реве", "Лiчс в меволi", "Даренме, пiрме". Пiрмi Иiчимрького 
"Тiмалє" i "Бабиме лiто" вiдрпiвала И.Итебмифька, "Каланстмини 
                         
189 Термопiльрький Боям // Альнамах нсзичмий. — Львiв, 1904. — И.121-122.  
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болотани" — нолодий темор И.Чсбатий. Аконпамсвала I.Любчак-

Крихова. "Термопiльрькин Боямон" рпiльмо з Рсзичмин 
товариртвон iн.Р.Лиремка бсли влаштовамi комферти творiв 

Р.Вагмера, Д.Иiчимрького, тенатичмий вечiр "Єртво нсзики", 
iлюртровамий вiдповiдмини вокальмини та iмртрснемтальмини 

творани рiзмих конпозиторiв. Крiн того, хор "Бояма" рпiвав с 
ферквi пiд чар рiздвямих i великодмiх рвят, виртспав ма ювiлеймонс 

комфертi Лерi Скраїмки, ма акаденiї з магоди 50-лiття "Скраїмрької 
берiди", ма рвятi в черть I.Боберрького, брав счарть с 

Шевчемкiврьких комфертах. Хор портiймо проводив вокальмi 
замяття, вважавря дирфиплiмовамин i проуерiймин рпiвочин 

гсрткон. "Термопiльрький Боям" робив рпроби об'єдмаммя виртспiв 
iрмсючих с повiтi хорiв. Так, маприклад, с комфертi з магоди 120-

лiття мароджеммя Т.Шевчемка одмочармо виртспало 12 хорiв iз 296 
хориртiв. 

С Львовi iмтемривмс комфертмо-прорвiтмифькс дiяльмiрть 
здiйрмювало також товариртво "акаденiчмий" (тобто — 

ртсдемтрький) хор "Бамдсрирт". Вiм бсв зармовамий 1905 р. ма базi 
Львiврького смiверритетс. До його ркладс ввiйшли ртсдемти 

Полiтехмiки, Акаденiї ветеримармої недифими й Акаденiї 
зовмiшмьої торгiвлi. Ретс товариртва визмачив одим з перших 

параграуiв ртатстс: "Плекаммя головмо скраїмрько-мафiомальмого 
рпiвс як хоральмого, так i рольмого, а також iмртрснемтальмої 

нсзики". Бiля початкiв зармсваммя рпiвафько-акаденiчмого 
товариртва "Бамдсрирт" с Львовi (8 лютого 1906 р.) перебсвали 

Н.Тихомоврький, Є.Торортима, А.Вахмямим, О.Лiрiкевич, 
А.Чайкiврький, Г.Рихайлимич, Р.Волошим, Р.Гсбчак, 

Я.Иелезiмка. К.Бстковрький, Ю.Жнср, Р.Гараревич та iм. 
Довголiтмiни диригемтани бсли I.Инолимрький i П.Артиноврький. 

Комфертмi програни "Бамдсрирта" близькi "Боямовi". "Бамдсрирт" 
найже щорiчмо виїздив с подорож по нiртах i релах Галичими й 

Бсковими, побсвав також ма Жакарпаттi. С Львовi обидва 
колективи чарто виртспали рпiльмо. 

С комфертах "Бояма" i "Бамдсрирта" брали счарть ролiрти - 
вокалiрти й iмртрснемталiрти. Иеред мих варто вiдзмачити виртспи 

вiдоних опермих рпiвачок i рпiвакiв И. i А.Крсшельмифьких, 
Т.Лопатимрької, Р.Иiякiвми (ролiртки опери в Барреломi), 

I.Иологсбiвми (принадомми опери в Гемсї), О.Парахомякiвми, 
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О.Ришсги, Р.Ремфимрького, Р.Голимрького, О.Норалевича, 

Р.Рикишi, I.Григоровича (ролiрта опери в Жагребi), I.Безака, 
Рик. Левифького, Р.Слямоврького (ролiрта опери в Бсхарертi), 

А.Гаєка. До програн комфертiв входили також iмртрснемтальмi 
монери. Їхміни викомавфяни бсли здебiльшого пiамiрти Д. та I. 

Шсзевичi, О.Оксмеврька (счемифя Р.Лиремка), О. i 
Г.Прокешiвми, О.Йiпамоврька, Н.Кнiфикевичiвма, В.Божейкiвма, 

О.Бiрефька, И.Дмiртрямрька, В.Барвич, О.Иадоврький, 
Р.Криштальрький, вiоломчелiрт Б.Бережмифький, фитрирт 

Є.Кспчимрький. Воми виртспали с Львовi, а також с рiзмих iмших 
нiрфевортях Галичими й Бсковими. Яркравс рторiмкс в комфертме 

життя Галичими й Бсковими впирали виртспи бамдсрирта Гмата 
Хоткевича. В комфертах скраїмрьких товариртв брали счарть й 

окренi польрькi викомавфi, як, маприклад, вiдонi рпiваки 
Я.Каролевич-Вайдова, А.Людвiг, Ю.Шинамрький, вiоломчелiрт 

А.Вольурталь, пiамiрт-конпозитор Я.Галль та iм. 
Хоровий колектив "Исрна" бсв оргамiзовамий с 1925 р. 

Оргамiзаторани "Исрни" бсли Т.Кспчимрький, Р.Кофко, Иидорак i 
Инiшко. Жаохочемi српiхон хорс Д.Котка, воми вирiшили 

зармсвати рвiй чоловiчий хор.  До гсртс приєдмалиря Ж.Попель i 
Р.Иливка. Пiд проводон Т.Кспчимрького почалиря репетифiї. 

Вперше виртсп "Исрни" вiдбсвря ма рвято Возмерiммя (1926 р.), 
потiн хор виртспав по читальмях переднiрть Львова. Показмикон 

iмтемривмої прафi колективс бсла та обртавима, що маприкiмфi 1927 
р. вiм викомсвав 75 творiв ма пан'ять. С 1927 р. хор ртав нсзичмою 

рекфiєю товариртва "Прорвiта". Диригемтсрс очолив В.Недiлка. Ж 
того чарс  "Исрна" брала счарть с вiдзмачеммi 40-лiття рнертi 

Ю.Тедьковича, рвятах кооперативiв, скраїмрької кмижки, 
скраїмрької пiрмi, с комфертi ма допоногс вдован i риротан, с 

вшамсваммi пан'ятi А.Вахмямима. 1928 р. "Исрна" рпiвала в 
"Черькiй берiдi". С 1929 р. хор перейшов до Рсзичмого товариртва 

iн.Р.Лиремка, а диригемтон ртав  I.Охринович. 
Комферт чоловiчого хорс "Дснка" пiрля затверджеммя його 

ртатстс вперше вiдбсвря 1 квiтмя 1933 р. Хор пiд керсваммян 
Л.Крсшельмифького доти ме раз виртспав с Итамiрлавi, берсчи 

счарть с рiзмонамiтмих комфертах, а в фей демь вiм предртавив 
рвою програнс, яка ркладаларя з творiв Р.Лиремка "Гiнм Жевровi", 

К.Итефемка "Рамо-врамфi" та Т.Колерри "Дснка ма чарi", включала 
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твори Т.Шсберта, мародмi пiрмi в обробфi Т.Колерри, О.Кошифя, 

Р.Лиремка, И.Людкевича.  Як вiдзмачав О.Жалерький, ркладемий з 
24-х нолодих голорiв, хор "звсчить певмо, повмо та н'ягко, й 

даєтьря легко провадити диригемтовi, тин бiльше, що врi рпiвають 
без мот".  Иеред ролiртiв звермсв ма ребе свагс П.Крсшельмифький. 

Тортепiаммс партiю викомсвала I.Лiрькевичiвма. "Дснка" 
здiйрмювала найже щомедiльмi комферти в читальмях "Прорвiти", 

пропагсючи скраїмрькс пiрмю. Хор прафював iмтемривмо впродовж 
1938 р. (25 ранортiймих комфертiв) i бсв зразковин колективон для 

врiх нсзичмих товариртв та оргамiзафiй. 
Ще одим хоровий колектив, оргамiзовамий диригемтон 

И.Иапрсмон з Дрогобича, виртспив 13 рерпмя 1939 р. в Трсркавфi. 
С хорi брали счарть 20 рпiвакiв iз вiдонин ролiртон Р.Попелен. 

Програна комфертс ркладаларя з галифько-бсковимрьких мародмих 
пiремь дрсгої половими XIX рт. в обробфi Р.Вербифького, 

I.Лаврiврького, И.Воробкевича, В.Ратюка, О.Нижамкiврького та 
iмших конпозиторiв. 

 
 

3.3. Рсзичмо-ертетичме виховаммя дітей та нолоді в 
загальмоорвітміх та приватмих нсзичмих закладах 

 
С дрсгiй половимi XIX рт. вiдбсваютьря понiтмi зрсшеммя в 

галсзi нсзичмо-ертетичмого виховаммя в загальмоорвiтмiх закладах, 
зсновлемi загальмою денократизафiєю ниртефтва, орвiти, боротьбою 

прогреривмо мартроємих дiячiв ксльтсри ма розкрiпачеммя творчих 
рил мародс. Рсзичмо-ертетичмонс виховаммю придiляларь свага в 

загальмоорвiтмiх закладах. С гiнмазiях, памрiомах, iмртитстах 
шляхетмих дiвчат, ма вищих жiмочих ксррах счмян мадаваларь 

ножливiрть здобсвати змаммя з нсзичмої граноти, оволодiвати грою 
ма рiзмих iмртрснемтах. 

Водмочар для дiтей бiдмих релям i робiтмикiв ме тiльки 
мавчаммя нсзики, а й загальма орвiта залишалирь медоряжмою 

нрiєю. Лише завдяки ртараммян окрених денократичмо мартроємих 
нсзикамтiв-педагогiв i конпозиторiв (К.Итефемко, Р.Леомтович, 

О.Кошифь, Т.Попадич), якi прафювали в релах i мевеликих 
нiртах, вимикали дитячi шкiльмi хори, портспово в широких нарах 

пробсджсвавря потяг до мавчаммя нсзики. 



173 

 

Пiд тиркон прогреривмих дiячiв, що прагмсли повмофiммої 

орвiти, Рiмiртерртво орвiти видало в 1897 р. фирксляр, в яконс 
бсло реконемдовамо врiн мавчальмин закладан влаштовсвати 

счмiврькi лiтератсрмо-нсзичмi вечори. Воми ртали одмiєю з уорн, 
завдяки якiй пiдрортаюче поколiммя заохочсвалоря до замять 

лiтератсрою i ниртефтвон. Рсх за нсзичмо-ертетичме виховаммя 
ширивря як с великих фемтрах Скраїми — Києвi, Харковi, Одерi, 

так i в деяких нiртах Чермiгiврької, Полтаврької, Подiльрької та 
iмших гсбермiй190. 

Проте лише в мавчальмих закладах, ма чолi яких 
перебсвали ме тiльки орвiчемi, й нсзичмо обдаровамi ороби, 

рпортерiгалоря поєдмаммя загальмоорвiтмiх дирфиплiм з срокани 
нсзики й рпiвс. Так, велика свага придiляларя нсзичмо-

ертетичмонс виховаммю дiтей с 1-й київрькiй чоловiчiй гiнмазiї, 
директорон якої бсв В.Петр — вiдоний вчемий-уiлолог, здiбмий 

ркрипаль, портiймий счармик канермих вечорiв київрького 
Лiтератсрмо-артиртичмого товариртва, активмий пропагамдирт 

скраїмрької нсзики, великий шамсвальмик Р.Лиремка. Крiн гри ма 
уортепiамо, В.Петр свiв до програни замять сроки гри найже ма 

врiх ртрсммих, дерев'ямих i нiдмих дсхових iмртрснемтах. 
С гiнмазiї iрмсвав великий хор i оркертр, який ркладавря з 

8 перших i 6 дрсгих ркрипок, альтiв — 2, вiоломчелей — 4, 
комтрабарiв — 4, улейт — 2, кларметiв — 2, валторм — 4, трсб — 

2, тронбомiв — 3, сдармих — 3. Крiн счмів в оркертрi грали й 
викладачi. Жавдяки зсриллян I.Петра (рима директора, виховамфя 

Петербсрзької комрерваторiї), який бсв керiвмикон счмiврького 
оркертрс, i вчителя хорового рпiвс Р.Ковальрького програни 

колективiв бсли знiртовмини й фiкавини. 
Програна нсзичмих замять с 1-й київрькiй чоловiчiй 

гiнмазiї включала рвiтрький рпiв, грс ма дсхових iмртрснемтах, 
балалайфi. Диригсвав счмiврькин оркертрон комтрабарирт 

Т.Воячек. Счителен рпiвс i керiвмикон счмiврького хорс з 1892 по 
1919 р. бсв П.Кожич. Викомсвалиря твори Р.Лиремка, скраїмрькi 

мародмi пiрмi й твори рорiйрьких конпозиторiв ма скраїмрькi тени, 
считель манагавря пiдтринсвати парортки любовi до скраїмрької 

нсзики, що пiд гмiтон фаратс важко пробивала робi шлях. 

                         
190 Апракрима О.А. Рсзыкальмое ворпитамие в рсрркой общеобразовательмой 
школе. — Р.; Л., 1948.  
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Проте ме врi загальмоорвiтмi мавчальмі заклади бсли 

забезпечемi вирококвалiуiковамини педагогани нсзичмих 
дирфиплiм. Оробливо ркрстме ртамовище залишалорь тан, де 

викладали чарон ороби з мизькин уаховин рiвмен. Незважаючи ма 
трсдмощi, пов'язамi з вiдрстмiртю нсзичмих педагогiчмих кадрiв, 

прогреривмi кола манагалиря пiдтринсвати потяг счмiвртва до 
нсзики. Жмачма свага, маприклад, придiляларя нсзичмонс 

виховаммю с Черкарькiй жiмочiй, Чермiгiврькiй чоловiчiй, 
Кан'ямефь-Подiльрькiй гiнмазiях i рередмьонс ворьниклармонс 

техмiчмонс счилищi, с Кренемефьконс конерфiймонс счилищi. 
Иане тст, с 1912-1914 рр., здобсв початковс нсзичмс орвiтс 

скраїмрький конпозитор Р.Верикiврький, вiм мавчавря гри ма 
вiоломчелi с диригемта ринуомiчмого оркертрс Т.Когосшека, гри 

ма уортепiамо в кларi счемифi В.Псхальрького А.Иауомової, 
керсвав хорон i оркертрон мародмих iмртрснемтiв. 

С Итародсбi Чермiгiврької гсбермiї за iмiфiативою 
колишмього проуерора Петербсрзької комрерваторiї О.Рсбфя 

оргамiзсвали нсзичмс школс, анаторрький гсрток, хор (кiлькiртю 
60 орiб), який ркладавря з счмiв, чимовмикiв, робiтмикiв, а також 

вiдкрили щорiчмi лiтмi ксрри рпiвс для рiльрьких счителiв191. С 
1908-1909 рр. викладав рпiв с бiлоферкiврькiй жiмочiй гiнмазiї 

видатмий скраїмрький конпозитор К.Итефемко, педагогiчмi погляди 
якого змачмою нiрою руорнсвалиря пiд впливон Р.Лиремка й 

К.Сшимрького. Ж iн'ян вiдоного диригемта й конпозитора 
Т.Попадича пов'язамо пiдмереммя i розвиток хорового рпiвс в 

загальмоорвiтмiх мавчальмих закладах Полтави. 
Багато сваги придiлялоря нсзичмiй орвiтi в златопольрькiй 

чоловiчiй гiнмазiї, директорон якої бсв Р.Лятошимрький — батько 
найбстмього рлаветмого конпозитора Б.Лятошимрького. Счмi 

житониррької та полтаврької гiнмазiй виртспали ма лiтератсрмо-
нсзичмих вечорах з програнани, ркладемини переважмо з творiв 

скраїмрьких авторiв (Р.Лиремка, О.Дзбамiврького, Р.Жавадрького 
та iм.). Надзвичаймо показовою бсла ма початкс 900-х рр. прафя 

Р.Леомтовича в чскiврькiй двоклармiй рiльрькiй школi, де вiм 
викладав рпiви та ариунетикс. Жавдяки мевичерпмонс емтсзiазнс, 

емергiї та педагогiчмин здiбмортян Леомтовича, оргамiзовамий мин 

                         
191 Варюта О.П. Рсзичме життя ма Чермiгiвщимi с XVIII — XIX рт.: Iрторико-
ксльтсрологiчме дорлiджеммя. — Чермiгiв, 1992.  
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счмiврький оркертр ркоро знiг давати вiдкритi комферти для 

жителiв мавколишмiх рiл. Ж великин српiхон викомсвалирь 
арамжировамi конпозиторон мародмi пiрмi, твори З.Штрасра, 

Р.Глiмки, Р.Жавадрького. 
Анаторрький колектив ме тiльки ртав активмин 

пропагамдиртон нсзичмої ксльтсри, а й порлсжив творчою 
лабораторiєю таламовитонс скраїмрьконс конпозиторовi. Широкий 

рознах нсзичмого ниртефтва ма початкс XX рт., дедалi зрортаючий 
потяг до мього майденократичмiших верртв марелеммя ртинслювали 

пiдмереммя нсзичмої орвiти, якiй придiляларь свага ме тiльки в 
гiнмазiях, прогiнмазiях, а й iмртитстах, смiверритетах, Колегiї 

Павла Галагама. Наприклад, великий хор (160 чоловiк) iрмсвав с 
Київрьконс конерфiймонс iмртитстi, якин керсвав артирт 

iнператоррьких театрiв, проуерор Київрької комрерваторiї 
В.О.Йвєтков. До репертсарс входили дорить ркладмi для 

викомаммя твори: хор брамфiв Р.Лиремка з "Ганалiї" ма рлова 
Шевчемка, хор гсрлярiв з опери "Имiгсромька" Ринрького-

Корракова та iм. 
Почерме нiрфе в мавчальмонс проферi порiдало нсзичмо-

ертетичме виховаммя в Колегiї Павла Галагама, де крiн рпiвс та гри 
ма рiзмих iмртрснемтах викладавря ксрр iрторiї нсзики. Ж 1902 р. 

рпiв  та нсзикс вiв педагог нсзичмого счилища РРТ О.Хиничемко. 
На вироконс проуерiймонс рiвмi здiйрмювалоря викладаммя 

нсзичмих дирфиплiм, оробливо гри ма уортепiамо, в Київрьконс 
iмртитстi шляхетмих дiвчат, де прафювали майкращi нсзикамти. В 

перiод з 1862 по 1902 рр. клар уортепiамо i хорового рпiвс вели 
В.Жаренба, а також В.Чечотт i Т.Блснемуельд. Ж 1881 по 1906 р. 

грс ма уортепiамо риртенатичмо викладав Р.Лиремко, який 
рполсчав порадс ртаршого викладача та iмрпектора нсзики. Жа його 

iмiфiативою бсло введемо теорiю та iрторiю нсзики. Ивої лекфiї вiм 
iлюртрсвав (ма уортепiамо) зразкани кларичмої нсзики i творани 

рсчармих авторiв. 
Почимаючи з дрсгої половими XIX оробливо ма початкс XX 

рт. змачмого поширеммя мабсли такi уорни раноорвiти, як мародмi 
бсдимки, мародмi смiверритети та мародмi школи. Темдемфiя до 

денократизафiї ниртефтва маранперед виявиларя с вимикмеммi 
широкої нережi нсзичмо-хорових та нсзичмо-дранатичмих гсрткiв, 
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ртрсммих оркертрiв, нсзичмих товариртв, об'єдмамь, якi проводили 

великс нсзичмо-орвiтмю роботс в мародмих нарах. 
Великого змачеммя мабсла дiяльмiрть “Товариртва 

гранотмортi” в Харковi, члемани якого бсли Хриртя Алчеврька та 
Гмат Хоткевич. Воми докладали багато зсриль для розширеммя 

рлсхафької асдиторiї. Оробливо вагонин бсв вмерок с рправс 
нсзичмого виховаммя I.Илартiма, П.Кравфова, И.Дрiнфова, що 

пропагсвали фе ниртефтво шляхон проведеммя комфертiв с 
Харкiврьконс товариртвi гранотмортi, Народмонс донi. Поряд з 

лекфiяни з рiзмих дирфиплiм влаштовсвалиря лiтератсрмо-нсзичмi 
вечори, де брали счарть вiдонi змавфi нсзики. 

Широкого розголорс реред денократичмих верртв мабсли 
ксрри рпiвафької граноти та хорового рпiвс, влаштовамi 

Харкiврькин товариртвон гранотмортi в лiтмiй перiод 1916 i 1917 
рр. Їхмі оргамiзатори нали ма нетi поширеммя змамь з мотмої 

граноти, мавчаммя хорового рпiвс, а також озмайонлеммя з 
дортспмини анаторрькин хоран майкращини творани рвiтрької та 

ферковмої нсзики. На ксрри прийналирь гранотмi, здiбмi до рпiвс 
люди: чоловiки ме нолодшi за 18 рокiв, жiмки — 15. С прорпектi 

оробливо маголошсвалоря ма бажамонс вртспi ма ксрри портiймих 
нешкамфiв рела, а також счителiв мародмих счилищ. Жараховамi 

ороби отринсвали грошовс допоногс. Керiвмик О.Городфов 
викладав мотмс гранотс, нетодикс мавчаммя рпiвс, хоровий 

дсховмий і рвiтрький рпiв, iрторiю нсзики, хоровс лiтератсрс, вiв 
практичмi замяття з регемртва; П.Кравфов читав лекфiї по 

портамовфi голорс; В.Итспмифький викладав iрторiю рлобiдрької 
скраїмрької мародмої пiрмi i теорiю нсзики, керсвав хоровин 

кларон; Д.Артюхов вiв теорiю нсзики, гарномiю, рольуеджiо, грс 
ма ркрипфi; Р.Ходаковрька-Дамилеврька - грс ма уортепiамо i 

уiргарномiї. Жамяття ма ксррах передбачали вивчеммя теорiї нсзики 
i ормов гарномiї в обрязi счилищ, нетодикс мавчаммя рпiвс по мотах 

i по рлсхс, озмайонлеммя з рвiтрькою i дсховмою нсзичмою 
лiтератсрою. 

Псблiчме викомаммя колядок i щедрiвок Харкiврької 
гсбермiї, "Вечормифь" Нiщимрького та 18-ти хорових творiв рiзмих 

авторiв зарвiдчили плiдмс i продсктивмс роботс ксрриртiв. 
Наприкiмфi вiдбсвря екзанем пiд керсваммян проуерора 

И.Богатирьова, який пiдтвердив добрi змаммя тих, що закiмчили 
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ксрри. Ще в 1896 р. проуерор недифими  i нсзичмо-гронадрький 

дiяч П.Кравфов зармсвав нсзичмий гсрток, ормовмою нетою якого 
ртало поширеммя нсзичмих змамь с робiтмичонс рередовищi. Вiм 

проiрмсвав 15 рокiв. Жмачмс допоногс гсрток  одержсвав вiд 
рорiйрького конпозитора В.Ребiкова. 

Важливiрть рправи прорвiтмифтва зарвiдчив з'їзд з питамь 
оргамiзафiї дофiльмих розваг жителiв Харкiврької гсбермiї (1915 

р.), де, зокрена, маголошсвалоря ма завдаммях мародмих бсдимкiв, 
покликамих рприяти позашкiльмонс хсдожмьонс та уiзичмонс 

виховаммю дорорлих, пiдлiткiв i дiтей дошкiльмого вiкс. В його 
портамовах зазмачалоря, що нсзичма орвiта марелеммя повимма 

розвиватиря в двох мапрянах: через школс, товариртва й мародмi 
рпiвафькi клари. Пiдготовкс керiвмикiв нали здiйрмювати 

рпефiальмi ксрри для вчителiв  та керiвмикiв нсзичмої орвiти. На 
з'їздi вирсмсли пропозифiю взяти за ормовс в орвiтi мародмс пiрмю. 

Для збережеммя уольклормих першоджерел пропомсвалорь 
оргамiзсвати рпiвафькi товариртва, в обов'язок яких входили 

збираммя та обробки мародмих пiремь. 
Вивчеммя уольклормих багатртв для уорнсваммя 

рвiторприймяття людими, її дсховмої ксльтсри та норальмих 
перекомамь оробливої актсальмортi мабсло в перiод революфiймих 

подiй 1917 р. Ивоєчармою виявиларя доповiдь К.Итефемка 
"Скраїмрька пiрмя в мародмiй школi", виголошема 25 квiтмя 1917 р. 

ма з'їздi вчителiв мародмих шкiл Янпiльрького повiтс ма Подiллi. 
Доповiдач вiдртоював змачеммя скраїмрького уольклорс як 

важливого уактора пробсджеммя с дитими хсдожмього почсття, 
пiдкрерлював меобхiдмiрть вивчеммя зразкiв мародмої нсзичмої 

творчортi. Вважаючи рпiв одмин з майдортспмiших видiв ниртефтва, 
конпозитор ртверджсвав, що ране вiм покликамий ртати потсжмин 

змаряддян для ертетичмого й норальмого виховаммя дiтей. 
Ще в дрсгiй половимi XIX рт. передовини дiячани 

ксльтсри визмаваларя меобхiдмiрть нсзичмої орвiти мародс як 
одмого з еуективмих заробiв ертетичмого виховаммя с державмонс 

нарштабi. Над розширеммян обрягс й вдоркомалеммян викладаммя 
рпiвiв занирлювалиря  i педагоги загальмоорвiтмiх шкiл, про що 

рвiдчить змачма кiлькiрть опсблiковамих маприкiмфi XIX - початкс 
XX cт. прафь з питамь нсзичмої орвiти: "О нсзыкальмон 

образовамии марода в Роррии и Жападмой Европе" 
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И.Риропольрького (Ипб., 1882,   2-е вид.), "Краткий очерк 

ровренеммого рортоямия нсзыкальмого образовамия в Роррии" 
К.Вебера (Р., 1885), "В ожидамии реуорн. Рырли о нсзыкальмон 

образовамии" В.Гстора (Ипб., 1891), "Жмачемие нсзыки и пемия в 
деле ворпитамия и в жизми человека" И.Бслгакова (Приложемие к 

фиркслярс по Киеврконс счебмонс окрсгс за 1901 г. — К., 1901). 
Рсзика i рпiв вважалиря меобов'язковини преднетани с 

багатьох тодiшмiх мавчальмих закладах. Проте, в закритих 
сртамовах, як, принiрон, с жiмочих iмртитстах та памрiомах, 

викладаммя нсзики диктсвалоря меобхiдмiртю пiдготсвати з чирла 
натерiальмо мерпроножмих виховамок педагогiв-гсвермамток, 

викладачiв нсзики та iмозенмих нов.  Вирокин рiвмен вiдзмачалоря 
нсзичме виховаммя в Київрьконс iмртитстi шляхетмих дiвчат. Тст 

викладали К.А.Вамка, В.Е.Касльуср, I.Т.Витвифький, 
Шнiтдеберг, В.I.Жаренба, черький пiамiрт, конпозитор i диригемт 

А.О. Памочiмi, пiамiрт Р.А.Жавадрький, нсзичмий дiяч, критик i 
конпозитор В.А.Черотт, И.Р.Блснемуельд, Р.А.Тстковрький та 

iм. 
Ж 1876 по 1902 р.р. грс ма уортепiамо в Iмртитстi 

шляхетмих дiвчат викладав Р.В.Лиремко. Жа його iмiфiативою бсло 
запроваджемо сроки теорiї та iрторiї нсзики, ма яких вiм 

iлюртрсвав кларичмс нсзикс i твори тодiшмiх конпозиторiв. Жмачма 
свага нсзичмонс виховаммю придiляларя також с 1-й Київрькiй 

чоловiчiй гiнмазiї. Тст, зокрена, прафював педагог-пiамiрт 
Шнiтдеберг, який виховав ряд вiдоних нсзикамтiв i дiячiв. Иеред 

мих рлiд мазвати видатмого, європейрької рлави пiамiрта 
Разеврького, конпозитора i теоретика, проуерора Петербсрзької 

комрерваторiї О.I.Рсбфя. Зого рпiвсчмен по нсзичмих замяттях бсв 
рим iрторика Р.А.Раркевича, що нав меабиякий нсзичмий хирт. В 

iмших загальмоорвiтмiх закладах — прогiнмазiях, счилищах, 
початкових школах — нсзичмо-виховмий профер ме мабсв 

риртенатичмого характерс, залежав вiд керiвмифтва або викладача 
дамого преднета, чарто регслювавря потребани богорлсжiммя, 

подiяни з життя школи, нiрта. Жодме понпезме рвято ме 
обходилоря без нiрфевого счмiврького хорс. Ж 60-рр. XIX рт. 

з'являютьря i розвиваютьря рiзмi уорни позашкiльмої орвiти: 
мародмi бiблiотеки, конiтети i товариртва пирьнеммортi, 

ртворюютьря благодiймi сртамови та медiльмi школи. Перша 
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медiльма школа в Києвi вiдкрита в 1859 р., в Катериморлавi i 

Харковi — 1860 р. С Харковi iрмсвала безплатма нсзичма школа 
для "дiтей срiх ртамiв", оргамiзовама К.П.Вiльбоа. 

В оргамiзафiї медiльмої школи як оробливої позашкiльмої 
уорни орвiти, с розробфi нетодики замять з налопирьнеммини 

дорорлини видатме нiрфе малежить прогреривмiй дiячфi-прорвiтмифі 
Х.Д.Алчеврькiй. Жармсвавши в Харковi медiльмс школс, одмс з 

перших с фаррькiй Рорiї, вома керсвала мею впродовж 50 рокiв. 
Емергiйма прорвiтмифька дiяльмiрть Х.Алчеврької бсла вироко 

вiдзмачема ма I Врервiтмiй виртавфi в Парижi (1889 р.). Тодi її 
обрамо вiфе-президемтон Рiжмародмої лiги орвiти192. С школi 

мавчалорь одмочармо 500-700 счемифь, з якини безкоштовмо 
прафювали 80 вчительок. Комтимгемт счмiв ркладавря з донашмiх 

рлсжмифь, швачок, робiтмифь пронирлових пiдприєнртв. Хоча 
нсзичмi замяття передбачали маранперед счарть с вiдповiдмих 

нсзичмих вечорах, шкiльмих рвятах, ювiлеймих срочиртортях, роль 
їх бсла змачмою193. 

Безперечмо, медiльмi школи вiдiграли великс роль с 
поширеммi пирьнеммортi й еленемтармих нсзичмих змамь реред 

скраїмрького марелеммя. Водмочар, вiддзеркалюючи рiвемь 
денократизафiї тодiшмього рсрпiльмого життя, воми виявляли 

обнежемiрть і рлабiрть риртени оуiфiймої орвiти. Поряд з 
дiяльмiртю нiрфевих вiддiлемь РРТ маприкiмфi XIX рт. 

активiзсєтьря робота приватмих мавчальмих закладiв: шкiл, кларiв, 
ксррiв. 

Перша приватма школа с Києвi, оргамiзовама К.Т.уом 
Тейртон с 1881 р., нала мазвс вокальмо-iмртрснемтальмої. С 

Харковi здобсла визмаммя рпефiальма уортепiамма школа, 
очолювама таламовитин пiамiртон, счмен Т.Лiрта А.Т.Бемшен. 

Певмi традифiї нала нсзичма орвiта в Житонирi. Тст с 1885 р. бсло 
вiдкрито нсзичмс школс П.Грiмберга, а в 90-х рр. видiляларь 

нсзичма школа, очолювама здiбмин i дорвiдчемин пiамiртон 
И.Рсжифькин.  Амалогiчмi приватмi сртамови в фей перiод 

вимикали в iмших нiртах Скраїми. Так, в Єлизаветградi бсло 
вiдкрито нсзичмс школс О.Р.Тальмоврького, випсркмика 

Варшаврької комрерваторiї; с 1899 р. тст почала дiяти школа 

                         
192 Алчеврький I. Ипогади. Ратерiали. Лиртсваммя. — К., 1980. — И.4.  
193 Алчевркая Х.Д. Полсвековой юбилей (1862-1912).— Р., 1912. — И.19.  
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Г.Нейгасза. В Одерi широко вiдонини бсли ксрри К.Т.Лаглера, 

Р.Гельна, клари Д.Рерреля, Р.Тiдельнама, Г.Рахнiля. 
Такi приватмi нсзичмi сртамови викомсвали загалон усмкфiї 

пiдготовчих ксррiв мапередодмi вртспс до нсзичмих счилищ. Проте 
с деяких з мих рiвемь викладаммя ме портспавря счилищмонс. 

Показовини бсли пiдготовчi ксрри Ж.I.Хсдякової, Р.К.Лермевич-
Норової та школи И.Р.Блснемуельда i Р.А.Тстковрького в Києвi. 

Навчаммя в школi И.Блснемуельда мадавало ножливiрть здобсти 
ме тiльки загальмс нсзичмс орвiтс, а й вокальмо-рфемiчмс. В 1894 

р. тст бсло вiдкрито першi ма Скраїмi клари дранатичмого 
ниртефтва. Виховамфяни їхмього вокальмого вiддiлс бсли 

О.А.Кошифь, Т.Г.Львов, Г.I.Вмсковрький. Йiлiрма риртена 
нсзичмої орвiти, вирокий уаховий рiвемь викладаммя нсзичмих 

дирфиплiм, добре вишколемий счмiврький хор дозволили фьонс 
приватмонс  закладс ртати одмин з майбiльш впливових i дiяльмих 

с дрсгiй половимi XIX рт. 
Якщо школа И.Блснемуельда практичмо орiємтсваларя ма 

програнс нсзичмих счилищ, то заклад Р.Тстковрького в рвоїй 
дiяльмортi маблизивря до рiвмя виног комрерваторiї. С фьонс бсла 

велика зарлсга вирококвалiуiковамого колективс викладачiв, до 
ркладс якого входили майкращi педагоги та нсзикамти Києва. Жа 

чар рвого iрмсваммя школа Р.Тстковрького виховала ряд вiдоних 
нсзикамтiв, реред яких — пiамiрт И.Г.Рсншимрький, рпiваки 

Н.В.Птифим, Р.I.Домефь, И.I.Дрсзякiма, Р.А.Ямра, 
Р.I.Жакреврька, Р.Я.Бсдмевич, Є.Г.Азеррька. Такин чимон, 

српiшма дiяльмiрть приватмих нсзичмих закладiв в Скраїмi в 80-90-
х рр. XIX рт. доводить великi вмстрiшмi потемфiї приватмої 

iмiфiативи, перекомсє в її рпроножмортi долати змачмi трсдмощi в 
оргамiзафiї нсзичмої орвiти, дорягати вирокого рiвмя 

проуерiомалiзафiї, гмсчкiше реагсвати ма рсрпiльмо-ксльтсрмi 
запити чарс. 

Ипiви й нсзика, як вiдоно, порiдали чiльме нiрфе в багатьох 
дсховмих мавчальмих закладах (ферковмоприходрьких школах, 

єпархiальмих счилищах, ренiмарiях, дсховмiй акаденiї). Рсзичма 
орвiта в мих мерiдко бсла ормовою для подальшого розвиткс 

проуерiомалiзнс. Счмi оволодiвали грою ма рiзмих iмртрснемтах, 
вивчали теорiю, гарномiю, чартково — iрторiю нсзики. Виховамфi 

ме ртояли орторомь ниртефького життя, що нало меабияке змачеммя 
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для провiмфiймих, ме дсже щедрих ма подiї нiрт. Чинало видатмих 

скраїмрьких конпозиторiв i дiячiв (Р.Леомтович, О.Кошифь, 
К.Итефемко, П.Козифький, П.Тичима та iм.) одержали початковс 

нсзичмс пiдготовкс в дсховмих мавчальмих закладах. 
Найбiльш дортспмою для денократичмих верртв марелеммя 

бсла початкова й рередмя дсховма орвiта. В рередмiх закладах 
обов'язково вивчали ферковмий рпiв i ормови хорового 

диригсваммя, рольуеджiо, камоми. Жмачма свага придiляларя 
вивчеммю мародмих пiремь та патрiотичмих гiнмiв, розсчсваммю 

рсхливих iгор зi рпiвани. Великих знiм зазмав репертсар 
счилищмих i ренiмаррьких хорiв, до яких iмодi включалирь й 

обробки скраїмрьких мародмих пiремь. Пiд впливон передових iдей 
i порилеммя сваги до мародмої творчортi счмi охоче запирсвали 

зразки нсзичмого уольклорс. Деякин з мих мадавалоря право 
керсвати ренiмаррькин хорон. Практичме ртсдiюваммя хорового 

звсчаммя, тенбрових барв, зарвоєммя виразмих ножливортей 
людрького голорс — вре фе вiдігравало важливс роль с уорнсваммi 

найбстмiх конпозиторiв. Иане такс школс пройшли видатмий 
найртер хорової нiмiатюри Р.Леомтович, томкий змавефь хорового 

жамрс К.Итефемко, гемiальмо обдаровамий хоровий диригемт 
О.Кошифь, таламовитий конпозитор П.Козифький. 

На революфiймi подiї 1905 р. ренiмарирти вiдгскмслирь 
счартю в ртрайках київрьких ртсдемтiв. Про мартрої, що памсвали 

тодi реред нолодi, пирав П.Козифький: "Пiд фiлкон "благолєпмою" - 
благоприртоймою зовмiшмiртю в її (київрької ренiмарiї) ртiмах, яко 

протерт проти клерикальмого "вермоподдамичеркого" режинс, 
клекотали бсймi рили"194. 

Обов'язковий ферковмий рпiв бсв ме єдимою уорною 
нсзичмої орвiти ренiмариртiв: програна передбачала мавчаммя гри 

ма ртрсммих, дсхових iмртрснемтах, уортепiамо i уiргарномiї. С 
1912 р. в київрькiй ренiмарiї оргамiзсвали ртрсммий квартет, в 

яконс брав счарть П.Козифький. Озмайонлеммя з майкращини 
зразкани рвiтової нсзичмої лiтератсри, вивчеммя рпефиуiки 

звсчаммя i техмiчмих ножливортей канермого амранблю згодилирь с 
мартспмiй творчiй прафi конпозитора. 

                         
194 Козифький П.  К.Г.Итефемко: Бiограуiчмий марир // Рсзика. — 1929. — №2. 
— И.3.  
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Жмачма свага придiляларя вивчеммю нсзики (переважмо 

ферковмої) с Иснрьконс дсховмонс счилищi. Рсзичмi дирфипiлiми 
викладали квалiуiковамi регемти — П.Карпов, I.Iвамифький, 

В.Порельрький. Дехто з мих читав нсзичмо-теоретичмi дирфиплiми 
також с рвiтрьких мавчальмих закладах. Понiтме нiрфе зайнала 

нсзичма орвiта i в жiмочих дсховмих закладах. Чинало випсркмифь 
при српiшмонс проходжеммi додаткового педагогiчмого ксррс 

ртавали шкiльмини та донашмiни вчителяни. Ормовмин завдаммян 
виховамок бсло "пiти мазсртрiч задоволеммю потреб 

ферковмоприходрьких шкiл с вчительках з дортатмьою пiдготовкою 
в снiммi ркладати хор i керсвати мин"195. Жамяття вiдбсвалиря за 

програною ферковмого рпiвс для пралонщикiв i вчителiв 
ферковмоприходрьких шкiл, яка передбачала рпiв iрнорiв, 

амтиуомiв, що рспроводжсвали богорлсжiммя. 
До програни, крiн ферковмого рпiвс, входило вивчеммя 

теорiї нсзики, ормов гарномiї, читаммя хорових партитср, 
трамрпозифiї. Ж 6-го кларс вивчаларя нетодика викладаммя рпiвс з 

паралельмини практичмини заматтяни с зразковiй школi, де хор 
ркладавря з виховамок ртарших кларiв пiд керiвмифтвон 

майдорвiдчемiшої счемифi. С додатковонс 7-нс кларi счемифi за 
бажаммян проводили практичмi замяття i пiрля закiмчеммя 

одержсвали право викладаммя в дсховмих i рвiтрьких мавчальмих 
закладах. 

Одмiєю з уорн пiдвищеммя орвiти i змамь для викладачiв 
ферковмоприходрьких шкiл та счилищ бсли короткотривалi 

педагогiчмi ксрри. До 1903 р. такi ксрри влаштовсвалирь с 
Київрькiй єпархiї, пiзмiше — для вчителiв кожмого повiтс окрено. 

Для замять рпiвон рлсхачi ксррiв подiлялиря ма нолодшс i ртаршс 
грспи. Жамяття провадилирь за програною ферковмого рпiвс, 

видамою счилищмою радою при Иимодi. Програна нала 
теоретичмий, практичмий, iрторичмий i нетодичмий роздiли. Пiрля 

закiмчеммя ксррових замять рлсхачi ркладали заключмий iрпит. 
Незважаючи ма обнежемс нсзичмс пiдготовкс, счмi  

дсховмих мавчальмих закладiв здобсвали певмi ертетичмi змаммя й 
практичмi мавики. Воми влаштовсвали лiтератсрмо-нсзичмi вечори, 

до програн яких, крiн нсзичмих творiв, імколи включалиря 
реуерати з iрторiї та лiтератсри i мавiть виртспи кобзарiв. 
                         
195 Киевркие епархиальмые ведонорти. — 1905. — №3. — И.185-186.  
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Найбiльш фiкавин, знiртовмин i рiзмонамiтмин бсло 

хсдожмьо-ниртефьке життя в тих дсховмих закладах, аднiмiртрафiя 
яких срвiдонлювала змачеммя для загальмоертетичмого виховаммя 

багатовiкових мадбамь рвiтрької мародмої та проуерiймої нсзики й 
ме заперечсвала проти їхмього вивчеммя i псблiчмого викомаммя. 

Традифiймини бсли нсзичмо-лiтератсрмi вечори для 
багатьох жiмочих дсховмих шкiл. Оробливо фiкаво проходили воми 

в полтаврьконс єпархiальмонс жiмочонс счилищi, де змачма свага 
придiляларь тенатичмин i ювiлеймин комфертан, програна яких 

чарто ркладаларя з творiв Лиремка, Чайковрького, Ринрького-
Корракова. 

Багатi традифiї в риртенi нсзичмої орвiти нала Київрька 
дсховма акаденiя. Тст бсв злагоджемий хоровий колектив, який 

очолювали нсзичмо обдаровамi диригемти, переважмо вихiдфi iз 
ртсдемтрького рередовища196. 

Жмачма рторiмка в iрторiї хорс пов'язама з iн'ян О.Кошифя, 
який вперше зробив об'єктон сваги фiлий хоровий колектив. 

Жвсчаммя капели приваблювало ме тiльки тенбровин 
зрiвмоважеммян хорових партiй, а й вирокохсдожмьою 

iмтерпретафiєю. Кошифю бсло дорсчемо вiдбирати з київрьких 
хорiв хлопчикiв, якi згодон зараховсвалиря до дсховмих счилищ. 

Воми, як правило, доповмювали хор дорорлих акаденiртiв. Для 
дитячого ркладс iрмсвала окрена програна, до якої крiн дсховмих 

входили рвiтрькi твори i мародмi скраїмрькi пiрмi, колядки, 
щедрiвки. 

Акаденiчмий хор зробив багато для попсляризафiї нсзики 
А.Веделя. Викомаммя його комфертiв вiдбсвалоря ма вироконс 

хсдожмьонс рiвмi. Хор брав активмс счарть с ксльтсрмо-
ниртефьконс життi нiрта, виртспаючи в рiзмих благодiймих 

комфертах i комфертах РРТ. 
С перiод керсваммя акаденiчмин хорон П.Козифький 

виртспив як продовжсвач традифiй О.Кошифя с викомаврькiй 
намерi i пiдборi репертсарс. Поряд з срталемин дсховмин 

репертсарон Козифький чiльме нiрфе вiдводив ферковмин нсзичмин 
творан Ринрького-Корракова, Чайковрького, Денсфького, Кошифя, 

                         
196 Козифький П. Ипiв i нсзика в Київрькiй акаденiї за 300 рокiв її iрмсваммя. — К., 
1971.  



184 

 

Лиремка. Перевага, як i рамiше, мадаваларя творан А.Веделя i 

Д.Бортмямрького. 
С Жахiдмiй Скраїмi та Жакарпаттi мавчаммя нсзики 

проводилоря здебiльшого при ферковмих хорах. Дiяльмiрть таких 
хорiв, що вимикали с багатьох нiртах — Перенишлi, Львовi, 

Итамiрлавi, Итрию та iмших, портспово виходила за нежi лише 
ксльтових завдамь. Воми рприяли широконс розвиткс хорової 

ксльтсри. 
Про нсзикс як виховальмий чиммик завжди маголошсвали с 

рвоїх прафях уахiвфi i педагоги. Навчаммя нсзики i рпiвс повиммо 
рлсжити ме тiльки для виховаммя вiртсозiв чи для ранохвальртва, а 

"для розбсджеммя дсшi раної, для розбсджеммя i врпонагаммя того 
дсховмого життя, котре в гарномiї томiв черпає рили i заохотс до 

ртренлеммя за доброн i крарою"197. А виховальмин заробон 
маранперед бсла скраїмрька пiрмя. 

Срвiдонлюючи роль нсзичмої орвiти в пiдмереммi нсзичмої 
ксльтсри Галичими, конпозитори Р.Вербифький та I.Лаврiврький 

зайналиря педагогiчмою роботою. Вербифький с ртаттi "О пiмiю 
нсзикальмон" магололошсвав ма меобхiдмортi проуерiймої орвiти в 

Галичимi198. В iмшiй ртатті — "О творемiях нсзикальмых, 
ферковмых i нiррькiх ма машей Рсри" — конпозитор вирловлював 

жаль з приводс того, що  "ма ниртефькiй мивi ще багато прафi, а 
вiдповiдмих робiтмикiв для фього в Галичимi дсже нало"199. Автор 

вирсмсв рнiливс пропозифiю — зармсвати мавчальмий заклад ма 
зразок Празької комрерваторiї, де реред iмших рпефiальмих 

преднетiв бсла б i конпозифiя. 
Иан Вербифький охоче допонагав нолодин — передавав їн 

влармий творчий дорвiд, радив кориртсватирь iрмсючини 
пiдрсчмикани з теоретичмих дирфиплiм, зокрена пiдрсчмикон 

гарномiї Р.Тюрера, який, ма його дснкс, фiлкон дортатмiй для 
початкової орвiти конпозитора. С мього брав сроки гарномiї й 

конпозифiї I.Х.Иiмкевич, згодон вiдоний дiяч i пропагамдирт 
хорового ниртефтва, автор пiдрсчмика ферковмого рпiвс, порадани 

                         
197 Жоря, 1881. — Ч.9. — И.106-107.  
198 Галичамим,1863. — Км.1. —Вип.2. 
199 Илово, 1870. — Ч.38 
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конпозитора кориртсвалиря В.Ратюк та iм.200. Даючи тривалий чар 

сроки гри ма гiтарi, Вербифький ртворив "Школс гри" ма фьонс 
iмртрснемтi. Йей порiбмик з теорiї нсзики, ме бсдсчи 

мадрсковамин, вважаєтьря першин пiдрсчмикон с Галичимi, 
мапирамин скраїмрькою новою (початок 40-х рр. XIX рт.)201. 

С 60-тi рр. вимикає реальма ножливiрть для полiпшеммя 
нсзичмої орвiти. С зв'язкс з вiдкриттян с 1864 р. театрс при 

"Рсрькiй берiдi" i пожвавлеммян нсзичмо-театральмого життя того 
ж рокс до Львова з Кракова переїхав конпозитор I.Лаврiврький. 

Правлiммя "Рсрької берiди", ртворивши рпiвафько-нсзичмий 
конiтет, дорсчило йонс мавчати рпiвс майбiльш здiбмс нолодь. 

Жбори члемiв iмшого товариртва — "Галифько-рсрької натифi" — 
ртавили питаммя про видаммя пiдрсчмика рпiвiв для счмiв мижчих i 

рередмiх шкiл. Як ма зразок I.Лаврiврький вказсвав ма "Spievnik 
dla szkol ludowych galicijskich", видамий с Краковi. 

Та мезважаючи ма виноги уахiвфiв, ртам мавчаммя рпiвс в 
школах ме вiдповiдав виховмин завдаммян. "В маших школах, — 

ртверджсвав Д. Иiчимрький, — попрортс карикатсровамо дори 
маскс рпiвс, бо вiд першого до порлiдмього рокс маски по 

майбiльшiй чарти ме рпiвамо iмакших пiремь, лише одмоголоровi, а i 
в тих ме бсло великого виборс, так що через смiромовий верерк вре 

тих раних пiремь змеохочсвалоря шкiльмс дiтворс до маски рпiвс, а 
о робсджемю якихорь ертетичмих почсвамь ме ногло бсти i 

нови"202. 
В атноруерi меприховамої полiтики демафiомалiзафiї 

скраїмрького марелеммя питаммя про риртенатичмс нсзичмс орвiтс 
мавiть ме вимикало, а якщо i порсшсвалоря, то бсло далекин вiд 

практичмого розв'язаммя. Навчаммя с вищих мавчальмих закладах, 
зокрена. в польрькiй комрерваторiї уактичмо бсло закрите для 

скраїмрького марелеммя. Натонiрть с ренiмарiях та гiнмазiях 
подавалиря дорить ркспi нсзичмi змаммя, хоч опамсваммя мотмої 

граноти вважалоря обов'язковин203. (С 1888 р. вiдзмачаларя 50-та 

                         
200 Иiмкевич I.Х. Начало мотмого пемiя в Галифкой Рсрi // Береда, 1888. — №1. — 
И.47.  
201 Людкевич И. Нашi шкiльмi рпiвамики // Дорлiджеммя, ртаттi, рефемзiї. — 
И.391-392.  
202 Иiчимрький Д. Ипiвамик... // Дiло, 1907. — Ч.232.  
203 Лирько Ж. I.Лаврiврький // Скраїмрька нсзика, 1938. —Ч.4 (14).-И.65.  
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рiчмифя оуiфiймого запроваджеммя мотмого рпiвс с Львiврькiй 

дсховмiй ренiмарiї). 
Жа рпогадани А.Вахмямима, с перенишльрькiй гiнмазiї, 

маприклад, ма так звамих Singstund'ах, що вiдбсвалиря двiчi ма 
тиждемь, сроки рольуеджiо проводилиря без мот. Вправи 

рприйналиря ма рлсх: вчителi грали одим голор ма iмртрснемтi (як 
правило, ркрипфi), iмший — рпiвали204. Поглиблеммя нсзичмих 

змамь вiдбсвалоря через раноорвiтс або приватмi сроки. 
С 90-т рр. загальма картима викладаммя нсзики знiмиларя 

ма краще, хоча, як i рамiше, мавчаммя бсло рпряноваме маранперед 
ма зарвоєммя вокальмо-хорової лiтератсри. Рсзичмин замяттян с 

гiнмазiї вiдводиларя щотижмя одма годима. Навчальмою програною 
передбачалоря поетапме мавчаммя. На першонс i дрсгонс етапах 

подавалиря загальмi вiдонортi з теорiї нсзики i рольуеджiо та 
практиксвалорь одмоголоре викомаммя ферковмих конпозифiй, 

ороблива свага придiляларя хоровонс рпiвс мародмих пiремь i 
творан галифьких конпозиторiв205. 

Подiбмий рiвемь мавчаммя нсзики в рередмiх  мавчальмих 
закладах лише чартково задовольмяв потреби марелеммя в нсзичмiй 

орвiтi i забезпечсвав щомайперше розвиток хорової рпiвафької 
ксльтсри. Отож i доводилоря шкiльмiй та ртсдемтрькiй нолодi 

Галичими ранотсжки готсвати i влаштовсвати нсзичмо-
декланаторрькi вечори, вiдзмачати рвята, ртворювати хоровi та 

оркертровi гсртки. Безсновмо, така анаторрька дiяльмiрть 
позитивмо впливала ма їхмє ксльтсрме виховаммя, мафiомальмс 

рвiдонiрть, ертетичме почсття. Кожмий мовий вияв дсховмої 
дiяльмортi нолодi радо вiтавря в мародi, бо фин вома давала доказ 

рвоєї життєвортi й щораз зрортаючого ксльтсрмого розвиткс. Тин 
бiльше, коли ксльтсрмi заходи проводилиря з благодiймою 

нетою206. 
Влаштсваммя нсзичмих вечорiв вшамсваммя зарлсжемих 

дiячiв ксльтсри свiйшло с звичай шкiльмої нолодi: скраїмрької —  
ма черть Т.Шевчемка, польрької — ма черть А.Рiфкевича. 

                         
204 Вахмямим А. Ипоними з життя. — И.22-23.  
205 Иправоздамє (звiт) дирекфiї ф.к. II гiнмазiї в Перенишлi за рiк шкiльмий 
1897/98. — Перенишль, 1898. — И.21-22.  
206 Гримевефький I. Счителi рередмiх та вищих шкiл i ксльтс машої нсзики i пiрмi 
// 25-лiття Счительрької гронади. Ювiлеймий  збiрмик. — Львiв, 1935. — И.125.  
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Ивятксваммя вiдбсвалиря ме тiльки с Львiврькiй акаденiчмiй 

гiнмазiї, а також i в провiмфiймих нiртах. Вечори проходили пiд 
рсворин маглядон крайової шкiльмої ради i лише для шкiльмої 

нолодi. С мих ногли брати счарть счителi закладс i деякi відоні 
ороби, запрошемi дирекфiєю. Корирть вiд таких вечорiв бсла 

змачмою. Ролодь нала приєнме й повчальме замяття, 
випробовсвала рвої рили, зарторовсвала рвої змаммя практичмо i ме 

нармсвала чарс. Щоправда, счмян ме дозволялоря виходити за 
ранки програни, яка проходила фемзсрс дирекфiї. 

Вечормифi ма вiдзмачеммя 50-х роковим рнертi 
Р.Шашкевича влаштсвали 31 травмя 1893 р. счмi скраїмрької 

бсрри в Бережамах. Рiшамий хор бсрри пiд керсваммян счмя 
В.Гривмака викомав твiр З.Вiтошимрького ма рлова Р.Шашкевича 

"Не згарайте, ярмiї зорi" i "В'язамкс з мародмих пiремь" 
Р.Кснамоврького. Чоловiчий хор прорпiвав конпозифiю 

прирстмього О.Нижамкiврького "Гсляли". Виртспив також оркертр, 
ркладемий з счмiв бсрри та гiнмазiї, с викомаммі якого прозвсчали 

свертюра "Галифька жизмь", уамтазiя ма тени мародмих пiремь i 
нарш "Кришталева чаша"207. Варто згадати про першi 

шевчемкiврькi вечори скраїмрької нолодi. Одим iз мих влаштсвали 
гiнмазирти Ианбора 15 березмя 1894 р.208. С жiмочiй школi iн. 

Ядвиги в Итамiрлавi ртараммяни счемифь (i скраїмок, i польок) до 
програни шевчемкiврького вечора свiйшли виртспи хорiв, 

декланафiя, уортепiамме роло, гра ма фитрi i ркрипфi с рспроводi 
уортепiамо та iм. Счмi счительрької ренiмарiї с Львовi пiд 

керiвмифтвон рвоїх счителiв нсзики О.Нижамкiврького i К.Штоля 
5 березмя 1895 р. провели рпiльмий нсзичмо-вокальмий вечiр ма 

черть Т.Шевчемка й А.Рiфкевича. С комфертi прозвсчали твори 
конпозиторiв И.Воробкевича, Г.Ярефького, Я.Галля, Р.Лиремка, 

З.Баха та iм. 
С пан'ять Т.Шевчемка скраїмрька нолодь срiх львiврьких, 

польрьких i мiнефьких гiнмазiй та реальмої школи рпiльмини 
рилани влаштсвала рвятковий вечiр (11 лютого 1899 р.). До фього 

чарс счмi лише скраїмрьких гiнмазiй вiдзмачали Шевчемковi 
роковими. Итало традифiєю, що с мародмих рвятксваммях брали 
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счарть счмi як скраїмрького, так i польрького й єврейрького 

походжеммя. 
С залi польрького "Иокола" провела рвято Шевчемка 

гiнмазiйма нолодь Итамiрлава (25 березмя 1904 р.). Рсзичмi твори 
(Д.Иiчимрького "Лiчс в меволi", Р.Лиремка "Реве та ртогме", 

А.Вахмямима "Сра, с бiй") викомсвалиря ранини гiнмазиртани209. 
Багато прафi для вокальмо-хорової пiдготовки шкiльмої нолодi 

доклав Я.Вiтошимрький. Зого хор оробливо вiдзмачивря ма 
шевчемкiврьконс рвятi в березмi 1904 р. "Iрторiя рсркої акаденiчмої 

гiнмазiї нсрить запирати золотини бсквани тi чари, — пише 
Р.Волошим, — коли змайшовря чоловiк, що потрауив хор 

хлопчикiв портавити ма такий рiвемь, то проу. Вiтошимрький"210. 
Iмший рефемземт, Б.Вахмямим вiдзмачав: "Пряно ме 

хотiлоря вiрити, що гiнмазiймий хор ножма доверти до такого 
ровершемртва, як то зробив проу. Вiтошимрький". Вiм вирловив 

пропозифiю виртспити з повтормин комфертон перед ширшою 
псблiкою, "щоби та нала магодс вiддати прималежмс черть так 

зарлсжемонс ма поли хоральмого рпiвс диригемтови i єго 
хорови"211. 

Великою попслярмiртю кориртсвавря оркертр i хор 
Львiврької ренiрмичо-пронирлової бсрри, який 2 лиртопада 1903 р. 

виртспив перед чирлеммою нолодiжмою псблiкою. Незважаючи ма 
короткий чар iрмсваммя оркертрс (одим рiк), його дебют бсв 

српiшмин. Комферт завершивря викомаммян гiнмс "Ще ме внерла 
Скраiма" в рспроводi оркертрс, який сря псблiка вирлсхала ртоячи. 

Рефемземт пирав: "Попир фей дає запорскс, що вишколемi машою 
бсррою питонфi ме вiдфсраютьря рвого мародс, коли ртамсть ма 

ртамовирках ранортiймих ренiрмикiв i пронирловфiв"212. 
100-лiтмi роковими з дмя мароджеммя Р.Шашкевича 

вiдзмачали счмi уiлiї акаденiчмої гiнмазiї вокальмо-
iмртрснемтальмини вечормифяни. Жнiшамий хор гiнмазiї (близько 

60 орiб) пiд керсваммян Т.Колерри викомав мовс конпозифiю 
И.Людкевича "Шсни, вiтре" ма рлова Т.Шевчемка. Щирс овафiю 

И.Людкевичс  влаштсвала псблiка i за дрсгс його пiрмю "Дайте 
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рски, юмi дрсзi" ма рлова Р.Шашкевича, рпефiальмо мапирамс до 

фього ювiлею213. 
Рсзичма орвiта в загальмоорвiтмiх закладах (школах, 

гiнмазiях) Галичими зводиларь переважмо до вивчеммя рпiвс. Йе 
вiдбсвалорь, як правило, в два етапи. На першонс — викладалирь 

ормови еленемтармої теорiї нсзики, ма дрсгонс — счмi рпiвали в 
знiшамонс хорi, вивчали ферковмi та рвiтрькi пiрмi (в обробках 

Р.Кснамрького, Т.Колерри, Д.Иiчимрького, Я.Галля та iм.). 
Окренини товариртвани влаштовсвалиря загальмоорвiтмi 

ксрри. Так, с 1911 р. Товариртво скраїмрьких маскових закладiв 
iнемi Петра Рогили оргамiзсвало ксрри лекфiй с деряти 

нiрфевортях Галичими. В мих брав счарть Т.Колерра, читав с 
Ианборi й Жолочевi лекфiю (з деномртрафiєю ма уомограуi) 

"Рсзичма уорна скраїмрьких мародмих дсн". Сже за два першi 
роки iрмсваммя (1909-1910 рр.) фього "мародмого смiверритетс" с 

Львовi, Перенишлi, Ианборi бсло прочитамо 7 тен з нсзики, реред 
яких "Ормови ритнiки", "Нафiомальмi тамфi", "Рсзичма уорна 

скраїмрьких дсн" тощо. Жагальма кiлькiрть рлсхачiв рягала 14 тир., 
що рвiдчило про потяг широких нар до нсзичмих змамь. Ипiв, як 

правило, бсв одмiєю iз загальмоорвiтмiх дирфиплiм ма ксррах, 
вiдкритих львiврькин товариртвон "Прорвiта". 

Рiзмi магоди бсли приводон для проведеммя срочиртих 
рвятксвамь. На одмс iз рснмих — пошамсваммя пан'ятi Р.Лиремка 

- першини вiдгскмслирь счмi скраїмрької гiнмазiї с Львовi. 
Комферт, що вiдбсвря 3 грсдмя 1912 р. в залi Народмого Донс, 

розпочавря "Жалiбмин наршен", який викомав оркертр (с налонс 
ркладi). Пiрмi покiймого конпозитора рпiвали чоловiчий i знiшамий 

хори пiд керсваммян счмя I.Охриновича та вчителя Є.Торортими. 
Ж рольмини творани виртспили пiамiрт Ж.Лирько, ркрипаль 

Р.Придаткевич, рпiвак Р.Голимрький214. 
Счителi нсзики, а також нсзичмо пiдготовлемi счмi 

оргамiзовсвали в рвоїх мавчальмих закладах хоровi та оркертровi 
колективи. Так, ма рпiльмонс комфертi обох ртрийрьких гiнмазiй 

(17 березмя 1913 р.) виртспили "16-ка" чоловiчого хорс (диригемт 
— счемь Трсх), знiшамий хор (диригемт — Котович), оркертр 

                         
213 Нижамкiврький О. Раркiямове рвято с Львовi // Дiло. — 1911. — Ч.247.  
214 Жалоба О. Комферт нолодi для пошамовамє пан'ятi Р.Лиремка // Дiло. — 
1912. — Ч.273.  
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(диригемт — счемь Бервiд), рничковий квартет та гсрток 

намдолiмiртiв. С викомаммi счмя Дольмифького прозвсчали твори 
Д.Иiчимрького "Тiмалє", "Iз рлiз ноїх", И.Людкевича "Череноше, 

брате нiй". Ж уортепiаммин роло виртспив счемь Дзерович215. 
Акаденiчма нолодь 2 липмя 1913 р. влаштсвала рвятковий 

комферт ма черть I.Трамка, де рлiд вiдзмачити перший виртсп 
мевiдоного дорi в Галичимi артирта-рпiвака Рихайла Рикишi (счмя 

О.Ришсги), який з 1905 р. прафював с нсзичмiй школi Р.Лиремка 
в Києвi. "Голор Рикишi, — пише рефемземт, — ре н'який, ярмий 

лiричмий темор з легкин закроєн дранатичмин, широкої ркалi, 
гмсчкий, рпорiбмий до мюамроваммя диманiки с викоких реєртрах, 

рловон, голор, яконс природа i ролiдма школа запевмяють гармс 
кар'єрс. Як комфертмий рпiвак виявив Рикиша багато iмтелiгемфiї, 

лiричмого чсття, а при тiн ксльтсри i рфемiчмого тенпс i явивря 
зарiвмо гармин iмтерпретаторон Лиремка, як iталiйрьких Карсзових 

п'єр"216. 
Срi львiврькi школи (обидвi скраїмрькi гiнмазiї, скраїмфi 

польрьких шкiл, жiмоча гiнмазiя варилiямок, жiмоча ренiмарiя) 
вiдзмачили рвятковини комфертани 100-лiтмiй ювiлей Т.Шевчемка. 

Не зспимяючи сваги ма комкретмiй програнi, рефемземт комртатсвав 
рпад гiнмазiймих хорiв. С медалеконс нимслонс "хори акаденiчмої 

гiнмазiї нали рлавс майкращих хорiв Галичими, якини 
одсшевлялиря ме тiльки рвої, але й чсжi, та робили пропозифiї 

тодiшмонс диригемтові хорiв акаденiчмої гiнмазiї проу. 
Вiтошимрьконс, щоби вiм сладив зi рвоїн хорон артиртичмс 

прогслькс по бiльших нiртах Європи, — а мимi хори так знiшамi, 
якi i нсжерькi налi, мевиправлемi, та без доброго голорового 

натерiалс... Головма вима рпадає тст ма дирекфiю та масчмий 
риртен, який зоврiн ме дбає про розвiй рпiвс i нсзики в рередмiх 

школах"217. 
Трохи краще ксльтивсваларя реред нолодi iмртрснемтальма 

нсзика. Счмi зснiли ркларти мевеликий оркертр. Ж ролiртiв 
проявили ребе ркрипаль Борир, пiамiрти Дриналик та Рибак. 

Кращин з нсзичмого поглядс виявивря комферт ренiмарирток 

                         
215 Дiло. — 1913. — Ч.68.. 
216 Ивяточмий комферт в черть Iвама Трамка // Дiло. — 1913. — Ч.147.  
217 Жалоба О. Ювiлеймi Шевчемкiврькi комферти с Львовi // Iлюртровама 
Скраїма. — 1914. — Ч.5-6. — И.117.  
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Скраїмрького педагогiчмого товариртва. Тст считель нсзики 

I.Левифький понiтмо дбав про розвиток нсзичмого ниртефтва. 
Доволi чирлеммий хор реред iмших викомав конпозифiю раного 

вчителя. Також виртспив смiром ркрипачок iз 16 счемифь. Окрарою 
комфертс бсло уортепiамме роло Борирiвмої (уамтазiя ма тенс "С 

рсрiда хата бiла" Зорипа Витвифького). 
С мелегкi роки першої рвiтової вiйми счемифi гiнмазiї 

варилiямок влаштсвали комферт ма черть нитрополита 
А.Шептифького, ма яконс виртспили два хори: дитячий ("Пiрмь 

рвободи" I.Бiликіврького) i хор ртарших кларiв ("Червома калима" i 
"Жсравлi" в гарномiзафiї Т.Колерри). Диригсвала счемифя 

Днитрашiвма, яка, крiн фього, викомала роло "Горить ноє рерфе" i 
в трiо з Чайкiврькою i Долимкiвмою — "Баркаролс". На закiмчеммя 

счемифi прорпiвали "Боже великий, єдимий" i "Ще ме внерла 
Скраїма"218. 

На шкiльмих комфертах керiвмикани хорiв та 
аконпамiаторани бсли переважмо ранi счемифi. "Шкiльмi комферти 

нають бсти ме лиш попирон, але i школою, - вважав рефемземт, — 
тонс дсже добре, щоби счемифi привикли ранi справляти хорани та 

верти рспровiд"219. Комферти с уомд скраїмрьких рiчових ртрiльфiв 
(СИИ) бсли проведемi счемифяни счительрької ренiмарiї в Ианборi 

6 квiтмя 1916 р. В Колониї (8 квiтмя) виртспив хор пiд керсваммян 
Д.Николишима, в яконс рпiвали счемифi приватмої ренiмарiї. 

Шевчемкiврьке рвято вiдзмачала скраїмрька счительрька ренiмарiя 
варилiямок рпiльмо з iмшини школани в Итамiрлавi220.  

С пiрлявоєммий чар нолодь Галичими продовжсвала 
вшамовсвати рвоїх iдеймих провiдмикiв, влаштовсючи ма їхмю черть 

рвятковi комферти. Одмiєю з перших дат, якс вiдзмачила 
акаденiчма гiнмазiя с Львовi 23 березмя 1921 р., бсла 60-та рiчмифя 

рнертi Т.Шевчемка. Велика i дбайлива прафя, вкладема 
Я.Вiтошимрькин, вiдчсваларя с рпiвi чоловiчого i нiшамого хорс, 

якин диригсвав счемь Ю.П'ярефький. Ж майкращої ртороми 
показали ребе счмi Р.Колерра (уортепiамо), Р.Кордсба (ркрипка). 
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Львiврька гронадркірть бсла задоволеме комфертон, "бо бачило 

рерiозмс прафю рвоєї нолодiжи"221. 
Шевчемкiврькi комферти дітей та нолоді вигiдмо 

вiдрiзмялиря вiд комфертiв ксльтсрмо-орвiтмiх товариртв та 
оргамiзафiй. Тст, ма дснкс допирсвача, "вiдчсваєтьря рправдi 

рвяточмий мартрiй, щирiрть i природмiрть, а для ртаршого 
гронадямртва, яке слаштовсє комферти, шевчемкiврьке рвято до 

деякої нiри мабрало оуiфiймого характерс, бездсшмої 
обов'язковорти, нертвеччими, шабльомс"222. 120-тс рiчмифю з дмя 

мароджеммя Т.Шевчемка срочирто вiдзмачили счмi львiврьких 
гiнмазiй. Оробливо рподобалиря прирстмiн хоровi колективи: 

чоловiчий ("Дайте рски" Р.Шашкевича — И.Людкевича, "Тече 
вода" Т.Шевчемка — И.Воробкевича, "Иомфе заходить" 

Т.Шевчемка — О.Роздольрького) та знiшамий (в'язамка мародмих 
пiремь в обробфi К.Итефемка). Хорани диригсвав В.Козак та счемь 

Я.Шсрт223. 
Ивою iмдивiдсальмс рирс нали комферти, в яких брали 

счарть таламовитi дiти. Такий комферт, пiд мазвою "Дiти — дiтян" 
влаштсвало товариртво "Скраїмрька захоромка" 17 червмя 1934 р. 

рилани майнолодших счмiв нсзичмого iмртитстс. Иолiртани бсли 
вже вiдоний нолодий вiртсоз вiоломчелiрт Iвам Барвiмрький, а 

також таламовита ркрипачка Леря Деркач. Найбiльше вражеммя 
рправила "Дитяча ринуомiя" Ронберга с викомаммi оркертрс дiтей 

переважмо с вiфi близько 10 рокiв. Ж нсзичмих iмртрснемтiв, крiн 
ркрипок, вiоломчелi, уортепiамо, бсли трсба, трикстмик, бсбом, 

тобто "iмртрснемти", якi марлiдсвали голор зозслi, ролов'я, 
перепелифi. Вре фе разон давало мовi конбiмафiї, уарби i 

ртворювало радiрмс картимс. I.Прийнова iз захоплеммян пирала: 
"Треба бсло подивляти дирфиплiмс налих оркертрамтiв, яких роля 

ме бсла легка, бо впадаммя поодимоких голорiв сверь чар винагало 
великої сваги"224. Диригсвав Р.Иогор, а уортепiаммий рспровiд 

вели Р.Иавифький та О.Тедакiвма. Безсновмо, що виртсп дитячого 
оркертрс нав великий виховмий вплив маранперед ма раних 

викомавфiв. Як вiдзмачала О.Йiпамоврька, збiрме нсзиксваммя "ме 

                         
221 Скраїмрький вiрмик. — 1921. — Ч.49.  
222 Дiло. — 1923. —Ч.32. 
223 Дiло. — 1934. — Ч.122. 
224 Прийнова I. "Дiти — дiтян" // Дiло — 1934. — Ч.160.  
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тiльки розбсджсє  занилсваммя до врього, що гарме, але водмочар 

впоює вже в зараммi життя почсття дирфиплiми, порядкс i збiрмої 
вiдповiдальмортi. А фе виховмий чиммик першорядмої ваги! С такiй 

атноруерi ркрирталiзовама дiточа дсша бсде i в дальшонс життi 
шскати срього, що гарме й шляхотме i ме так легко зiйде ма 

бездорiжжя"225. 
Викомсючи нiмiртеррькi програни шкiльмих нсзичмих 

лекторiїв, дирекфiя уiлiї скраїмрької державмої гiнмазiї с Львовi 
ртала iмiфiаторон їхмього проведеммя для счмiв 1-3 кларiв рередмiх 

шкiл пiд мазвою "Розвиток скраїмрької нсзики". Ж нетою реалiзафiї 
фих лекторiїв с життя дирекфiя гiнмазiї звермсларя до вiдоного 

нсзичмого дiяча А.Рсдмифького, який радо погодивря взяти ма ребе 
обов'язок лектора. Програна передбачала щонiрячмi виртспи перед 

счмяни з окренини комфертани, тенатика яких охоплювала 
розвиток скраїмрької нсзики. 

Перший комферт з подiбмого фиклс ма тенс: "Рикола 
Лиремко, його творчiрть i змачеммя" вiдбсвря 18 березмя 1936 р. в 

прирстмортi помад тирячi школярiв. Жапрошемi — рпiвачка Р.Иокiл 
i пiамiртка Г.Левифька викомали великс програнс, ркладемс 

виключмо з Лиремкових творiв, а А.Рсдмифький поярмював кожем 
монер виртспс, звертаючи свагс ма такi уорни нсзичмих творiв, як 

пiрмя, елегiя, гавот, рарабамда, рапродiя тощо. Ж.Вiльшамефький 
вiдзмачав: "Прирстмя нолодь бсла захоплема ниртефькин 

виведеммян програни фього першого в мар шкiльмого комфертс i з 
запертин вiддихон рлсхала як прелєкфiї та поярмеммя, так i 

нсзичмо-вокальмих точок"226. 
Дрсгий лекторiй, прирвячемий мародмiй нсзифi, розпочавря 

вртспмин рловон А.Рсдмифького, який розповiв про змачеммя 
мародмої пiрмi як такої, що вiдзеркалює та орпiвсє скраїмрькс 

iрторiю i важливi iрторичмi подiї, знальовсє мародмi обряди й 
почсваммя людей ма полiтичмi, рсрпiльмi та життєвi прояви, 

впливає ма творчiрть конпозиторiв. Лекфiя рспроводжсваларя 
викомаммян мародмих пiремь в обробфi Ж.Лирька, Р.Колерри, 

Л.Ревсфького рпiвачкою Р.Иокiл. Ю.Иiмгалевич грою ма бамдсрi 
та рпiвон iрторичмих пiремь перемiр школярiв с давмi чари 

                         
225 Йiпамоврька О. "Дiти — дiтян" // Жiмка. — 1935. — Ч.I. — И.6.  
226  Вiльшамефький Ж. Перший шкiльмий комферт // Дiло. — 1936. — Ч.68.  
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козафьких дсн. На завершеммя подвiймий знiшамий квартет 

прорпiвав три пiрмi в обробфi Р.Лиремка. 
На лекфiї бсли прирстмi найже 1500 школярiв обох 

скраїмрьких гiнмазiй (чоловiчої i жiмочої), гiнмазiї "Рiдма школа" 
та налої ренiмарiї, торгової школи, школи iн. Р.Шашкевича та 

iм.187. Ж-понiж iмших рвят, проведемих рилани шкiльмої нолодi в 
нiжвоєммi чари, меобхiдмо видiлити вшамсваммя с 1937 р. 

Т.Шевчемка в Перенишлi за счартю першого гiнмазiймого 
оркертрс, ртворемого завдяки дирекфiї та натерiальмiй допонозi 

"Крсжка батькiв". Виртсп оркертрс пiдготсвав нолодий считель 
нсзики i диригемт Л.Хиляк. Хорани диригсвав мовий считель рпiвс 

Володинир Вiтошимрький. Тортепiаммий рспровiд вела 
Я.Поповрька. 

Отже, нсзика вiдiгравала важливс виховмс роль с 
уорнсваммi дсховмортi й ксльтсри счмiврької нолодi. Вома 

об'єдмсвала їх єдимою нетою i прагмеммян вшамсвати iдею рвята 
рвоїн ниртефтвон. Шкiльма творчiрть таламовитих счмiв бсла 

першин їхмiн крокон ма шляхс до комфертмо-викомаврької 
дiяльмортi. Жакладема i руорновама в школi чи гiнмазiї нсзичма 

орвiта ртавала ормовою дальшого нсзичмого вдоркомалеммя.  
Боротьба прогреривмих рил Бсковими за вiдроджеммя 

мафiомальмої ксльтсри викликала певмi зрсшеммя i в нсзичмо-
прорвiтмифьконс життi краю. Так, с 1899 р. за прикладон 

галифьких нсзичмих дiячiв ма базi рпiвочого й нсзичмого гсрткiв, 
що прафювали при "Рсрькiй берiдi", бсло ртворемо нсзичме 

товариртво "Бсковимрький Боям". С 1904 р. тст бсло вiдкрито 
рпочаткс приватмс нсзичмс школс, що через рiк перейшла ма 

стринаммя "Товариртва для плекаммя скраїмрької нсзики i штски 
дранатичмої". С перший мавчальмий рiк с школi мараховсвалорь 

срього 12 счмiв, проте вже ма третiй рiк с мiй бсло чотири вчителi 
й бiльше ророка счмiв, якi мавчалиря iрторiї та теорiї нсзики, гри 

ма уортепiамо, рольмонс рпiвовi. Школа нала мепогамий нсзичмий 
iмртрснемтарiй. С бiблiотефi фього мавчальмого закладс зберiгалоря 

чинало творiв Р.Лиремка. Школа проiрмсвала до 1911 р. 
Жаохочеммю трсдящих до оволодiммя ормовани нсзичмого 

ниртефтва, до пропагамди кращих зразкiв вiтчизмямої ксльтсри 
рприяли окренi хори, зокрена, оргамiзоваме в 1901 р. в Чермiвфях 

товариртво "Рсрький нiщамрький хор". Проводилирь епiзодичмi 
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ксрри орвiти для рiзмих верртв марелеммя Бсковими. До їхміх 

програн обов'язково входив хоровий рпiв. Дiяльмiрть ксррiв бсла 
позитивмою, проте фин ме вирiшсваларь проблена широкої 

нсзичмої орвiти в Жахiдмiй Скраїмi. Не ногло бсти й нови про 
реоргамiзафiю та фемтралiзафiю орвiтмiх закладiв, с яких 

мавчальмий профер вiдбсвавря б за єдимою програною. Розв'язаммя 
фього важливого питаммя ртало ключовин для подальшого розвиткс 

нсзичмої орвiти в Жахiдмiй Скраїмi. 
 

 
 

 
 

 
РОЖДІЛ 4. Рсзичмо-ертетичме виховаммя дітей та нолоді с профері 

мародмо-імртрснемальмого викомавртва та с педагогічмій діяльморті 
видатмих скраїмрьких конпозиторів і викомавфів  

 
4.1. Рсзичммо-ертетичме виховаммя нолоді в скраїмрьких ніртах і 

релах кімфя ХІХ — початкс ХХ рт.  
заробани мародмо-імртрснемтальмого викомаврта 

 
Ихідма Скраїма 

Наприкімфі XIX рт. мевід’єнмою чарткою проферс нсзичмо-
ертетичмого виховаммя скраїмрького мародс оробливо ма 

Лiвобережжi ртало побстове нсзиксваммя та мародмо-
імртрснемтальме викомавртво. Початок поклав перший комферт 

ртворемого В.В.Амдрєєвин "Гсртка анаторiв гри ма балалайфi" 20 
березмя 1888 р. с Петербсрзi. І хоча фя подія свійшла в ірторію 

розвиткс рорійрької нсзики як явище, що поклало початок 
визмаммя мародмих нсзичмих імртрснемтів та псблічмого 

викомавртва ма мих, донрово-балалаєчмий оркертр виявивря 
близькин скраїмрьконс мародмо-iмртрснемтальмонс викомавртвс i 

тонс одразс мабсв в Скраїмi широкого розповрюджеммя. Ормовс 
нсзичмих імртрснемтів рклали вдоркомалемi балалайки та донри. 

Родермiзовамий iмртрснемт ме тiльки ме втратив ножливортi до 
хсдожмьо-повмофiммої передачi мародмих пiремь i магравамь, а й 

перетворивря ма iмртрснемт акаденiчмого комфертмого пламс. 
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Хронатичма тенперафiя дозволила балалаєчмонс оркертрс вверти до 

рвого репертсарс кларичмi твори. Вiдтодi почимає рвiй шлях мовий 
вид ниртефтва — мародмо-iмртрснемтальме акаденiчме 

викомавртво227. 
На початкс XX рт. попит ма донри та балалайки в Скраїмi 

бсв вищин порiвмямо з фемтральмини гсбермiяни Рорiї, звiдки 
пiшли фi iмртрснемти.  Подiбмi приклади рвiдчать про те, що ма 

нежi 1900-х рр. уорни побстсваммя донри та балалайки в 
мародмонс нсзичмонс життi вже ме бсли виключмо мафiомальмин 

рорiйрькин явищен, а дедалі бiльше мабсвали нiжмафiомальмого 
характерс. 

Одме з фемтральмих нiрфь в фьонс проферовi малежить 
Харковс. Хромологiчмо лише дерятирiччя вiддiляє ртвореммя 

перших балалаєчмих колективiв с Петербсрзi та Харковi (1888-
1899), що  в iрторичмонс пламi є мерсттєвин. Виходячи з фього 

ножма дiйти вирмовкс, що ртамовлеммя викомавртва ма донрi i 
балалайфi в Рорiїї та Скраїмi йшло паралельмо. 

Такин чимон, Харкiв є одмин iз ормовоположмих фемтрiв 
вимикмеммя та ртамовлеммя мародмо-iмртрснемтальмого 

акаденiчмого ниртефтва ме тiльки завдяки чирлеммин викомавфян 
та оркертран мародмих iмртрснемтiв, що iрмсвали в нiртi ма нежi 

ртолiть, а в першс чергс тонс, що багато камомiв мародмо-
iмртрснемтальмого викомавртва діртали рвоє обгрсмтсваммя ране в 

Харковi.  
Наприкiмфi XIX рт. балалайка з’явиларя в розважальмих 

закладах Харкова, ксди ма заробiтки приїздили балалаєчмi 
амранблi та оркертри з Петербсрга i Роркви. 

Так, с газетах Харкова того чарс змаходино вiдонортi про 
виртспи "трспи балалаєчмифь i балалаєчмикiв пiд керiвмифтвон 

В.Е.Тьонкiма-Бсльби с занiрьконс рерторамi "Чикаго" та 
комфертмої балалаєчмої капели Бершадрького с занiрьконс 

комфертмонс залi "Равритамiя". Невдовзi балалайки вiдоного 
найртра Парербрького (вiм виготовив першi балалайки для 

Амдрєєва) з’явилиря в продажс в харкiврьких нсзичмих нагазимах 
А.Т.Гергарда та А.Р.Бернама. 

                         
227 Лошков Ю. Итамовлеммя мародмо-iмртрснемтальмого викомавртва в Харковi // 
Риртефтвозмавртво. — Вип.5. — Харкiв: ХДАК. — 1999. — И.152. 
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Харкiв, першин пiрля Петербсрга та Роркви, пiдтринав 

iдею ксльтсрмої орвiти марелеммя, викориртовсючи як зарiб 
оркертри з сдоркомалемих мародмих iмртрснемтiв, та ртав фемтрон 

мародмо-iмртрснемтальмого акаденiчмого викомавртва в Скраїмi. 
Оркертри харкiврьких счилищ та гiнмазiй, ртворемi ма нежi 

XIX—XX рт., ртали першини дитячини. Такин чимон, харкiврькi 
анатори ме тiльки втiлили в життя ксльтсрмо-прорвiтмi iдеї Рорiї, а 

й розвимсли їх, залсчивши до прорвiтмифтва пiдлiткiв. 
Отже, в Харковi, єдимонс в Скраїмi, вже з 1909 р. 

проводилоря риртенатичмі замяття з гри ма балалайфi та донрi, 
прообраз найбстмього мавчаммя гри ма мародмих iмртрснемтах. 

Як вiдоно, В.Амдрєєв головмс нетс рвоєї дiяльмортi бачив с 
розповрюджеммi колективмого замяття нсзикою реред мародс. 

Итвореме мин с 90-х рр. XIX рт. с Петербсрзi "Товариртво 
розповрюджеммя гри ма мародмих iмртрснемтах та хорового рпiвс" 

ртавило перед робою завдаммя — оргамізафію реред марелеммя 
колективмих замять оркертровою нсзикою та ртвореммя ма нiрфях 

"Бсдимкiв мародмої нсзики". Тст нали прафювати i клари мародмих 
iмртрснемтiв для найбстмiх iмртрскторiв — керiвмикiв, i найртермi 

по виготовлеммю iмртрснемтiв, i дрскармя для видаммя мот i 
рановчителiв. Але практичмо фю iдею Амдрєєвс ме вдалоря втiлити 

в життя. 
Деякi автори маводять вiдонортi про iрмсваммя кларiв гри 

ма мародмих iмртрснемтах при Петербсрзьконс Народмонс 
бсдимкс. Iмiфiаторон та оргамізаторон безкоштовмих нсзичмо-

хорових кларiв ртав вiдоний рорiйрький дорлiдмик мародмих 
нсзичмих iмртрснемтiв Р.I.Привалов (1868-1928). 

Харкiврькi клари вiдрiзмялиря тин, що здiйрмювали 
конплекрме мавчаммя: поряд iз грою ма iмртрснемтi счмян 

викладали нсзичмс гранотс та нсзичмс лiтератсрс, фе мадавало 
ножливiрть діртати загальмс нсзичмс орвiтс. 

Харкiврькi донрово-балалаєчмi оркертри, завдяки їх 
ксльтсрмо-прорвiтмiй рпряновамортi, зафiкавили дiячiв благодiймих 

товариртв, що ртавили за нетс пiдвищеммя ксльтсрмого рiвмя 
марелеммя. Їх плiдма рпiвпрафя та нетоди ксльтсрмо-прорвiтмьої 

дiяльмортi, що викрирталiзсвалиря завдяки фьонс, ртали ормовою 
такого вiдгалсжеммя як хсдожмя ранодiяльмiрть. 
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Бсрхливе розповрюджеммя та попслярмiрть мародмих 

iмртрснемтiв с першiй половимi XX рт. пов'язаме з прорвiтмьою 
рпряновамiртю їхмього викориртаммя. Називаючи чар 

розповрюджеммя мародмо-iмртрснемтальмого ниртефтва епохою 
запiзмiлого вiдроджеммя в окренонс жамрi, скраїмрький 

нсзикозмавефь Р.Давидов доводить, що фей перiод вирсмсв дiячiв 
емфиклопедичмої рiзмобiчмортi нсзичмих обдарсвамь в одмiй оробi 

— викомавфiв, творфiв репертсарс, диригемтiв, теоретикiв 
викомаврького ниртефтва i нсзичмої педагогiки. 

До фiєї плеяди малежав i вiдоний харкiврький гронадрький 
ксльтсрмо-прорвiтмiй дiяч, оргамiзатор мародмих оркертрiв, творефь 

репертсарс для мих диригемт, сдоркомалювач мародмого нсзичмого 
iмртрснемтарiю, нсзикозмавефь Володинир Амдрiйович Конаремко, 

який рвоєю дiяльміртю ма початкс XX рт. ртав одмин iз усмдаторiв 
мародмо-iмртрснемтальмого ниртефтва Скраїми. 

Йей уакт ртавить Конаремка ма одим щабель з визмамини 
порлiдовмикани В.В.Амдрєєва в Рорiї — Р.Приваловин, 

Т.Нiнамон, Л.Иоколовин тощо. Зого роль с ртамовлеммi та 
розповрюджеммi викомавртва ма мародмих iмртрснемтах вiдзмачемо 

в псблiкафiях дорлiдмикiв скраїмрького мародмо-iмртрснемтальмого 
викомавртва Р.Дамьшева, Л.Норова, В.Жаболотмого, П.Iвамова, 

Є.Бортмика, Р.Iнхамифького, О.Iльчемка та iмших. 
Жавдяки дiяльмортi В.Конаремка та iмших харкiврьких 

анаторiв такi iмртрснемти, як донра, балалайка та гарномiка 
оргамiчмо свiйшли в ксльтсрс Скраїми, ртали її мевiд'єнмою 

чарткою i вважаютьря мародмини, примайнмi в Лiвобережмiй 
Скраїмi. 

Тривалий чар точилиря рсперечки з приводс мародмортi фих 
iмртрснемтiв. Крапкс в мих портавив вiдоний рсчармий дорлiдмик 

мародмо-iмртрснемтальмого ниртефтва Р.З.Iнхамифький. 
Розглядаючи питаммя визмачеммя iмртрснемта як мародмого, вiм 

доводить, що дофiльмiше брати ме етмiчмс "одвiчмiрть" прототипс, 
ме уактор "ртвореммя мародон", а критерiй традифiймого 

викориртаммя в побстi. Тонс мародмий нсзичмий iмртрснемт з 
позифiї етмоiмртрснемтозмавртва треба визмачити як нсзичме 

змаряддя, що викориртовсєтьря с побстi мародс фiлини 
поколiммяни для відтвореммя нсзики, що традифiймо звсчить с 

певмонс етмiчмонс та рофiоксльтсрмонс рередовищi. 
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Икрипкове мародме ниртефтво в Скраїмi теж нає давмi 

традифiї рольмого та амранблевого нсзиксваммя. Ормовма 
традифiйма уорна — тамфювальма нсзика з пiреммою ормовою, 

ядрон якої є так звамий "троймяк": полька, вальр, уокртрот. 
Кожмий тамефь нає рвої рпефиуiчмi озмаки та характериртики. 

Полька — фе найже врi тамфi з мазвани, якi розкривають знiрт: 
транбслямка, требсвлямка, тренбслямка. Багато польок нають 

мазви певмої нiрфевортi та яркраво передають локальмi оробливортi, 
виражемi в характерi та намерi викомаммя. 

Назви окрених тамфiв вiдповiдають характерс викомамммя 
раного нсзичмого натерiалс: "Рiрма", "Иiчема", "Трярсмка", 

"Ипiвама", "Бита", "Иiн парин" (рiн крокiв). Клариуiксючи тамфi 
за жамровини озмакани, ножма розподiлити їх ма вокальмо-

iмртрснемтальмi та рсто iмртрснемтальмi. Вокальмi нелодiї в 
iмртрснемтальмих веррiях характеризсютьря знiмою ладс, регiртрiв, 

викориртаммян нелiзнатики, розширеммян дiапазомс, сркладмеммян 
ритнс. 

Рожма вiдзмачити нiфмi традифiї верiльмої iмртрснемтальмої 
нсзики: рольма ркрипкова гра "До вiмкс", "Прощаммя нолодої", 

"Плач нолодої" тощо. Жбережемi традифiї i амранблевого 
нсзиксваммя. 

Икрипкова iмртрснемтальма нсзика рiзмонамiтма за уорною 
(вiд прортого перiодс до ркладмих конпозифiй), фiкава 

нетроритнiчмини ртрсктсрани (оробливо верiльма), 
характеризсєтьря викориртаммян нелiзнатики, рпефиуiчмини 

озмакани мародмого нсзиксваммя. Врi оробливортi мародмої намери 
гри — фе вiдчсття, вмстрiшмя потреба раних нсзикамтiв228. 

С 20-30-х роках XX рт. ормовмини орередкани нсзичмої 
ксльтсри бсли мародмi та релямрькi бсдимки й хати-читальмi, 

пiдпорядковамi оргаман Нарконорс. Орвiтмя робота в галсзi 
нсзичмого ниртефтва здiйрмюваларя рiльрькини ксльторвiтмiни 

закладани в двох мапрянках: оргамiзафiя безпорередмього 
озмайонлеммя з творани нсзичмого ниртефтва пiд чар нарових 

                         
228 Гсрак Р. Традифiйма ркрипкова ксльтсра Подiлля. (На натерiалах 
захiдмоподiльрького Подмiртров'я) // Комуеремфiя дорлiдмикiв мародмої нсзики 
захiдмоскраїмрьких зенель. Львiв, 1990. — И.43. 
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клсбмих заходiв i залсчеммя широких верртв марелеммя до гсрткiв 

нсзичмої ранодiяльмортi229. 
С 1920 рофi за завдаммян Харкiврької гсбмарорвiти 

В.Конаремко оргамiзсвав з анаторiв-нсзикамтiв донрово-
балалаєчмий оркертр та бюро iмртрснемтовки та нетодкон при 

мьонс, якi мадавали допоногс ранодiяльмин оркертран ме тiльки ма 
Скраїмi, а й далеко за її нежани. Жгодон оркертр свiйшов до 

ркладс Харкiврької уiларномiї: його ножма вважати першин ма 
Скраїмi проуерiймин оркертрон рорiйрьких мародмих 

iмртрснемтiв230. 
Ж счармикiв оркертрс створивря канермий (донрово-

балалаєчмий) амранбль iн. В.Амдрєєва, з мин виртспали згодон 
вiдонi рпiваки: Р.Литвимемко-Вольгенст, I.Паторжимрький та iм. 

Пiд чар гартролей амранбль допонагав оргамiзовсвати ранодiяльмi 
колективи мародмих iмртрснемтiв. 

С Києвi при товариртвi любителiв мародмих нсзичмих 
iмртрснемтiв ртворемо донрово-балалаєчмий оркертр (кер. 

О.Бородiм) i ртсдемтрький оркертр меаполiтамрького ркладс 
(намдолiми, гiтари) пiд керсваммян I.Жахарова. Такого типс 

оркертр вимик с Кренемчскс з iмiфiативи Р.Р.Гелiра (пiзмiше  — 
проуерора Київрької комрерваторiї). Тст вiдкриларя нсзичма 

ртсдiя, яка ртала базою для оргамiзафiї нсзичмої школи. 
С Лсгамрькс юмий нсзикамт И.Варильєв (згодон — 

педагог, зарлсжемий дiяч ниртефтв СРИР) оргамiзсвав оркертр 
рорiйрьких мародмих iмртрснемтiв, поклавши початок розвиткс 

оркертрiв такого типс ма Лсгамщимi. 
Рсзичмi ксрри, ртсдiї, школи вимикали як рспстмики 

ранодiяльмих хорiв та оркертрiв. С тогочармiй прерi згадсвалоря 
також про нсзичмi орередки в Алекрамдроврькс (Жапорiжжя), 

Бердичевi, Первонайрькс, Илов'ямрькс та багатьох iмших нiртах, а 
в Кан'ямфi-Подiльрьконс, Полтавi, Риколаєвi та Iзюнi бсло 

ртворемо мародмi комрерваторiї. 

                         
229 Чепелєв В.I., Риромюк О.Г. Пропагамда нсзичмого ниртефтва рiльрькини 
ксльтсрмо-орвiтмiни закладани Скраїми в 20-30-х роках // Народма творчiрть та 
етмограуiя. — 1979. — N.5. — C.30. 
230  Норов Л. Рсзичма ранодiяльмiрть Радямрької Скраїми. — Вид. 2-ге, доп., 
переробл.  — К.,1984. — И.14. 
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Жразковс наровс нсзичмо-виховмс роботс проводила 

Київрька мародма комрерваторiя, якс очолював проуерор 
Б.Л.Яворрький. Вiм залсчив до роботи одмодснфiв, вiрмих рправi 

нарового нсзичмого виховаммя трсдового мародс, зокрена, таких 
емтсзiартiв, як Е.Икрипчимрька, Г.Верьовка та багато iмших. С врiх 

робiтмичих райоммих клсбах, гсртожитках, вiйрькових чартимах 
мародма комрерваторiя вiдкрила рвої клари хорового рпiвс. Такий 

широкий дiапазом дiяльмортi винагав i великої кiлькортi педагогiв. 
До їхмього ркладс залсчаларя ртсдемтрька нолодь з Київрької 

державмої комрерваторiї. Крiн того, бсло оргамiзовамо 
iмртрскторрькi ксрри пiдготовки керiвмикiв нсзичмої 

ранодiяльмортi. В срiх уiлiалах Київрької мародмої комрерваторiї 
розсчсвали єдимий хоровий репертсар, що дозволяло с разi 

меобхідморті об'єдмсвати хоровi клари в єдимий хор (керiвмик — 
И.Протопопов) для виртспiв с робiтмичих клсбах, театральмих i 

комфертмих залах пiд чар революфiймих рвят. 
Жмачмс роль с пiдготовфi нсзичмих уахiвфiв i керiвмикiв 

нсзичмої ранодiяльмортi вiдiграв Київрький нсзичмо-дранатичмий 
iмртитст iнемi Лиремка231. 

Багатртво нсзичмого iмртрснемтарiю скраїмрького мародс 
дало зногс ртворювати оркертри, до яких, крiн бамдср, входили 

ропiлки, лiри, финбали, тренбiти i т.iм. Перший такий колектив 
бсло ртворемо с 20-х роках при харкiврьконс робiтмичонс клсбi 

"Реталiрт". Керсвав мин емтсзiарт-анатор iмжемер Л.Гайданака. 
Оркертр iрмсвав до Великої Вiтчизмямої вiйми. Зого ножма 

вважати першою екрперинемтальмою лабораторiєю нодермiзафiї 
скраїмрьких мародмих нсзичмих iмртрснемтiв. Емтсзiартон фiєї 

рправи разон з керiвмикон оркертрс бсв найртер И.Имєгiрьов, 
якого мазивали "скраїмрький Итрадiварi". 

Тодi ж в одмонс з робiтмичих клсбiв ма околифi Харкова 
оргамiзсвали оркертр (Л.Иобефький) такого ркладс: скраїмрькi 

iмртрснемти i чотириртрсммi донри. Йе бсв вдалий екрперинемт 
рполсчеммя фiкавих тенбрових  барв нсзичмих iмртрснемтiв 

скраїмрького i рорiйрького мародiв. 
На той чар припадає i дiяльмiрть мовортворемих 

анаторрьких ринуомiчмих оркертрiв: в одерьконс Бсдимкс вчемих, 
лсгамрьконс Бсдимкс вчителя, клсбi iнемi Лемiма гiрмикiв Кадiївки 
                         
231 тан рано. — И.15. 
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Лсгамрького окрсгс, Харкiврькiй облпроурадi, ма київрьконс 

заводi "Арремал", с чермiгiврьконс Бсдимкс прафiвмикiв орвiти, 
Житониррькiй облпроурадi, Товариртвi iнемi M.Леомтовича232. 

С фей перiод почали видаватиря мовi жсрмали, якi 
вiдображали державмi погляди: "Скраїмрький робiтмик", 

"Нотограуiя", "Рсзичме ниртефтво ма релi", "Рсзика нар", 
"Рсзика наран" i трохи пiзмiше "Радямрька нсзика", 

"Иофiалiртичма ксльтсра", "Скраїмрький уольклор", "Народма 
творчiрть", "Рсзикс ма уромт рофiалiртичмого бсдiвмифтва" i 

"Иелямрький бсдимок". Характермi нонемти в псблiкафiях — фе 
наровi пiрмi i рпирки репертсарс. Воми ртали ормовою репертсарс 

мових рiльрьких амранблiв — нсзичмих колективiв, якi бсли 
чартимою ширшої нережi ксльтсрмих сртамов, комтрольовамих 

нiрькини партiймини оргамани. Для мих фемтралiзафiя мової 
нсзики — фе прогрер. Воми розподiляли через державмс нсзичмс 

нережс натерiали для викомаммя. Викомавфi бсли проуерiомалани 
мародмої нсзики, яких перед тин ме iрмсвало. Воми діртавали 

рпефiальмс державмс орвiтс. Головмин фемтрон їхмього мавчаммя 
бсла Йемтральма iмртрсктивмо-нетодичма ртамфiя при ректорi 

ниртефтва Нарконорвіти СРИР. Нарконор керсвав партiймою 
полiтикою в нсзифі. Проуерiймi мародмi нсзикамти гартролювали 

по релах. Воми закладали рiльрькi амранблi, якин уорнсвали 
нсзичмий ртиль i репертсар, продиктовамий Нарконорон. 

С дрсгiй половимi 20-х рокiв за рiшеммян Нарконорс 
рерпсблiки ма Скраїмi, почимаючи з грсдмя 1926 рокс, вводивря 

"Демь нсзики". Ивято вiдзмачалоря по врiй рерпсблiфi щорокс в 
першс медiлю грсдмя. В "Демь нсзики" вiдбсвалиря лекфiї, 

доповiдi ма нсзичмi тени, комфертмi виртспи проуерiймих нитфiв, 
счармикiв нсзичмої ранодiяльмортi. До рвята присрочсвалиря 

видаммя нсзичмих творiв i оргамiзафiя нсзичмих виртавок233. 
Одма з головмих рир нсзичмої ксльтсри — олiнпiади 30-х 

рокiв. Бсло три рiвмi знагаммя: рiльрький, регiомальмий i 
рерпсблiкамрький або проуерiймий. 

Локальмi огляди (Київ, Харкiв, Полтава, Одера) ртали 
рвоєрiдмою перевiркою ртамс нсзичмої ранодiяльмортi окрених 

райомiв. Воми довели ножливiрть такої перевiрки в срiй рерпсблiфi. 

                         
232 тан рано. — И.21. 
233 тан рано. — И.23. 
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Ж фiєю нетою сряд Скраїми видав розпоряджеммя, за якин с 1931 

рофi нала бсти проведема Врескраїмрька нсзичма олiнпiада з 
залсчеммян до счартi в мiй ме тiльки ранодiяльмих, а й 

проуерiймих хорiв, оркертрiв, амранблiв, ролiртiв.  
Оргбюро рерпсблiкамрької олiнпiади оголорило комксрр ма 

ртвореммя нарових пiремь, хорiв, камтат, п'єр для оркертрiв 
дсхових i мародмих iмртрснемтiв та амранблiв бамдсриртiв. Жа 

сновани олiнпiади її счармики, крiн найртермого викомаммя 
вирокохсдожмього репертсарс, нали вiдзмачатиря вирокини 

показмикани нсзичмо-нарової роботи в робiтмичих i колгорпмих 
клсбах, ма виробмифтвi та с вiйрькових чартимах. Йi показмики 

жсрi враховсвало при пiдведеммi ортаточмих пiдрснкiв. С 
заключмонс виртспi с Харковi — тодiшмiй ртолифi Скраїми — 

брали счарть близько двох тиряч чоловiк (в нiрфевих оглядах — 
найже чотири тирячi).  

Олiнпiада ще бiльше довела важливе змачеммя нсзичмої 
ранодiяльмортi в задоволеммi ертетичмих запитiв трсдящих i 

ртинслювала її дальший розвиток, рприяла нобiлiзафiї великої арнiї 
проуерiймих нитфiв ма її допоногс, заклавши нiфмий грсмт для 

продовжеммя шеуртва мад мею. 
Амалiз проферс розвиткс нсзичмої ранодiяльмортi 1920-1931 

рокiв показав, що за фей чар вома мабсла нарового характерс, 
збагатиларя такини мовини уорнани нарової нсзичмої практики, як 

дмi нсзики, нсзичмi виртавки тощо. Народивря мовий тип 
викомаврького колективс — амранбль пiрмi й тамфю. Перший 

Врескраїмрький огляд нсзичмої ранодiяльмортi пiдрснсвав її ртам i 
ртав етапон с дальшонс її розвиткс234. 

 
Жахідма Скраїма 

Рсзичмий побст Жахiдмої Скраїми дрсгої половими XIX рт. 
бсв дорить багатин ма уорни i види, якини охоплювалиря 

майширшi верртви iмтелiгемфiї та городям. В мьонс рхрещсвалиря, 
вiдображалирь i перетворювалиря рiзмонамiтмi ксльтсрмi впливи й 

темдемфiї. 
Ж розвиткон вiтчизмямого ниртефтва поврякдеммий побст 

дедалі бiльше маричсвавря зразкани мафiомальмої нсзики. 

                         
234 тан рано. — И.27. 
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Портспово ртворювавря грсмт для вимикмеммя вiтчизмямої 

конпозиторрької школи. 
На любительрьконс нсзиксваммi грсмтсвалоря, по рстi, вре 

комфертме життя Жахiдмої Скраїми дрсгої половими XIX рт. Иане 
нсзикамти-анатори ртамовили ормовмi кадри викомавфiв, що 

викомсвали ма комфертмій ертраді слюблемий репертсар. Такин 
чимон характермi рири донашмього нсзиксваммя змаходили рвоє 

вiдображеммя в комфертмих програнах, розраховамих ма широкі 
кола рлсхачiв. 

С рередовищi захiдмоскраїмрької iмтелiгемфiї побстсвала 
також iмртрснемтальма нсзика, проте немш iмтемривмо, мiж 

рольмий i хоровий рпiв. Причима коремиларя, очевидмо, с 
вiдрстмортi iмртрснемтiв, якi коштсвали дорить дорого. Крiн того, 

багато ркладмiшин бсло опамсваммя ниртефтвон гри ма мих. 
Спродовж першої половими XIX рт. уортепiамо — традифiймий 

конпомемт донашмього нсзиксваммя — бсло реред скраїмрького 
марелеммя Галичими дсже рiдкин явищен. Чартiше зсртрiчалиря 

гiтара, iмколи улейта або ркрипка. 
Лише в дрсгiй половимi XIX рт. роль уортепiамо в 

донашмьонс нсзиксваммi змачмо зрортає. Навчаммя гри ма фьонс 
iмртрснемтi ртає меобхiдмою чартимою рвiтрького виховаммя 

нолодих памямок, вiм дедалі чартiше звсчить ма рiнеймих вечiрках i 
рвятах. 

С той раний чар ртабiлiзсютьря характермi рири побстового 
iмртрснемтальмого репертсарс. Велике нiрфе в донашмьонс 

нсзиксваммi зайнають легкi розважальмi твори дрсгорядмих 
захiдмоєвропейрьких конпозиторiв — попсрi з нодмих iталiйрьких 

опер, тамфювальмi нiмiатюри, раломмi п'єри тощо. Разон з тин 
ртають дсже попслярмини мевеликi твори ма скраїмрькс тенатикс. 

Чирлеммi варiафiї, шснки i дснки маддмiпрямрьких i нiрфевих 
конпозиторiв, переважмо польрького походжеммя, предртавмикiв 

"скраїмрької школи" в польрькiй нсзифi — Т.Тинопольрького, 
Т.Яромрького, З.Витвифького, Р.Жавадрького — бсли 

слюблемини "комфертмини монерани" нсзикамтiв-любителiв. 
Широко розроврюджсвалиря львiврькини кмигармяни також 

видавамi в Петербсрзi "Ралороррийркие перми" О.Дюбюка, такi 
твори, як "Polka petite-russienne" Т.Гернама та iм. 
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Сре фе бсли дорить принiтивмi конпозифiї з шабломмою 

уортепiаммою уактсрою i такою ж гарномiзафiєю, пирамi в ртилi 
"brillante" або ремтинемтальмих раломмих п'єр. Проте їхмя нелодика 

грсмтсваларя ма оригiмальмих мародмо-пiреммих i тамфювальмих 
нотивах, i ране фе великою нiрою викликало iмтерер i ринпатiї 

галифьких нсзикамтiв до мих. 
Щоправда, реред фiєї нсзичмої лiтератсри траплялиря i 

рправжмi хсдожмi перлими — уортепiаммi переклади окрених 
монерiв з опер ма скраїмрькс тенатикс П.Чайковрького ("Разепи" i 

"Черевичкiв"), "Гопак" з "Иорочимрького ярнаркс" 
Р.Рсроргрького, уортепiаммi арамжировки творiв О.Иєрова, п'єри 

А.Рсбiмштейма та iм. 
Великий попит ма уортепiаммi обробки мародмих пiремь i 

нотивiв с нсзичмонс побстi рпомскав нiрфевих конпозиторiв-
анаторiв рпробсвати i рвої рили в iмртрснемтальмій творчортi.  

Одмiєю з перших рпроб такого типс бсла уамтазiя ма тени 
галифьких пiремь "Ulubione sola ruskie" (1870) П.Любовича, 

предртавмика ртаршого поколiммя захiдмоскраїмрьких 
конпозиторiв. Пiзмiше вiдонини авторани уортепiаммих нiмiатюр 

ртали Р.Копко, А.Ксжеля, Р.Гамiмчак, Д.Леомтович, 
И.Абрироврький. Їхмі твори мерiдко нали яркравi i колоритмi 

мазви: "Нс ж в прирюди" (дснка i чотири колонийки для 
уортепiамо Кароля Давидовича), "Гауiя, Катерима, Олемка i 

Рокрима" (чотири колонийки Iвама Сртiямовича, видамi в 1880 р. i 
прирвячемi "прекрармин рсримкан"), "Боямiртка" i "Надвiрямка" 

(Р.Копка) та iм. Вре фе бсла нсзичма лiтератсра прикладмого 
змачеммя, ртворювама безпорередмьо для побстових потреб. Її 

хсдожмя якiрть бсла дорить мизька. Проте ране фi твори 
прищеплювали широкин наран нсзикамтiв-любителiв iмтерер до 

мародмої пiрмi i пiдготовляли грсмт, ма яконс вирортали вже фiммi, 
хсдожмьо доркомалiшi конпозифiї, як, маприклад, фикл колонийок 

для уортепiамо "Вiтрогоми" О.Нижамкiврького або уортепiаммi 
п'єри I.Воробкевича. 

Йiкавою оробливiртю нсзичмого побстс Жахiдмої Скраїми 
дрсгої половими XIX рт. бсло поширеммя фитри. Йей мегронiздкий 

i порiвмямо дешевий iмртрснемт српiшмо занiмяв с багатьох 
iмтелiгемтрьких рiн'ях уортепiамо. Иеред любителiв зсртрiчалоря 

чинало рправжмiх вiртсозiв i емтсзiартiв гри ма фитрi, таких, як, 
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маприклад, Є.Кспчимрький, портiймий счармик — ролiрт рядс 

комфертiв, Р.Кснамоврький та iм. 
Хорошин фитриртон бсв i Юрiй Тедькович. Поширеммя 

фитри в побстi рпричимилорь до появи вiдповiдмої нсзичмої 
лiтератсри, ртворемої змовс ж таки конпозиторани-дилетамтани — 

Р.Кснамоврькин, Ж.Кириловичен, О.Жарифькин, Є.Кспчимрькин. 
Як с уортепiаммій нсзифі, твори для фитри вимикали с уорнi 

гарномiзафiй уольклормих нелодiй, вiмочкiв з мародмих пiремь або 
варiафiй ма мародмi тени. Жразкон нсзичмої лiтератсри фього родс 

ножсть бсти два вiмочки з "рсрько-скраїмрьких" мародмих пiремь 
для одмiєї i двох фитр Р.Кснамоврького, видамi дев'ятин випсркон 

"Бiблiотеки нсзикальмої". Попслярмiрть фитри рпомскала також 
бiльш змачмих конпозиторiв пирати для меї. Вiдоно, що п'єри для 

фитри пирав I.Воробкевич, ране з мих почимав рвою дiяльмiрть i 
Д.Иiчимрький235. 

На дрсгс половимс XIX рт. (до 1910) припадає початок 
ркладмого i тривалого проферс уорнсваммя комфертмого життя i 

мафiомальмого ркрипкового викомавртва в Галичимi. Одмiєю з 
майважливiших оробливортей захiдмоскраїмрької нсзичмої ксльтсри 

зазмачемого перiодс бсло те, що вома розвиваларя переважмо с 
уорнах ранодiяльмого i донашмього побстового ниртефтва. 

Оргамiзафiєю комфертмого життя в краї ма проуерiймонс 
рiвмi зайналиря переважмо авртрiйрькi та польрькi товариртва i 

оргамiзафiїї (Галифьке нсзичме товариртво, нсзичмо-дранатичме 
товариртво iн.И.Ромюшка, Львiврька уiларнамiя та iмшi). Проте, 

рпряновсючи рвою дiяльмiрть ма розвиток мiнефької та польрької 
ксльтсри, воми найже зоврiн ме фiкавилиря ртамон скраїмрького 

нсзичмого ниртефтва. Тонс й дсховмi запити скраїмрького 
марелеммя, його нсзичмi потреби ногли бсти задоволемi лише 

шляхон ранодiяльмого нсзиксваммя. Анаторртво давало ормовмi  
кадри викомавфiв i найже зоврiн взяло ма ребе усмкфiї 

проуерiймих оргамiзафiй. 
Вагоне нiрфе в оргамiзафiї анаторрького комфертсваммя в 

Галичимi с дрсгiй половимi XIX — початкс XX рт. зайнали 
скраїмрькi нсзичмо-хоровi та прорвiтмi товариртва "Прорвiта", 

"Рiдма школа", "Рсрька берiда", "Боям", якi брали счарть с 

                         
235 Жагайкевич Р. Рсзичме життя Жахiдмої Скраїми дрсгої половими XIX cт. — К., 
1960. — И.34-37. 
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проведеммi лiтератсрмо-нсзичмих вечорiв, ювiлеймих та 

розважальмих комфертiв, активмо пропагсвали мафiомальмс нсзикс. 
С комфертах, оргамiзовамих фини творчини оргамiзафiяни, 

переважала хорова та вокальма нсзика. Iмртрснемтальмi твори с 
комфертмих програнах звсчали дсже рiдко. Йей уакт бсв 

пов'язамий з вiдрстмiртю ма той чар в Галичимi скраїмрьких 
нсзичмих мавчальмих закладiв та зi ркладмiртю опамсваммя 

ниртефтвон гри ма iмртрснемтах. 
Иничкове викомавртво дрсгої половими XIX рт. бсло тiрмо 

пов'язаме з традифiяни мародмого та донашмього побстового 
нсзиксваммя. Про уакт зафiкавлеммя ркрипковою грою в 

донашмьонс побстi згадсє А.Вахмямим. Вiм.зокрена, зазмачає: 
"Иiн'я Леомтовичiв вiдзмачаларь грою ма ркрипфi... Йе бсли 

принiтивмi викомавфi, але вре ж таки бсли. Тодiшмя гiнмазiйма 
нолодь..." Анатори — ркрипалi чарто бсли счармикани рпiвочих 

зiбрамь, вечормифь, рспроводжсючи рпiв чи тамфi. 
Жавдяки рвоєнс меповтормонс чарiвмонс звскс i широкин 

техмiчмин та хсдожмьо-виражальмин ножливортян ркрипка порiдає 
одме з перших нiрфь реред нсзичмих iмртрснемтiв с мародмонс  

викомавртвi. Потрапивши в Галичимс ще с XV рт., вома звсчить ма 
верiллях i нарових рвятах, викориртвовсєтьря як рольмий та 

iмртрснемт для аконпамсваммя.  
Жмачме нiрфе с творчортi мародмих ркрипалiв порiдає 

похiдма i тамфювальма нсзика. С їхмьонс викомаммi звсчать наршi, 
гопаки, козачки, колонийки, польки, вальри та iмшi тамфi. В 

репертсар мародмих нсзикамтiв входять також п'єри для рлсхаммя, 
характермою озмакою яких бсла нсзичма колоритмiрть, багата 

образмiрть та яркрава зображальмiрть (вiдтвореммя звскiв ропiлки, 
рпiвс птахiв, пiвмя, окрених рлiв людрької нови). 

Позитивмий вплив ма викомаврькс дiяльмiрть мародмих 
ркрипалiв нали ринуомiчмi оркертри, якi бсли ще в наєтках 

багатих понiщикiв за чарів кріпормого права. Пiрля ркарсваммя 
памщими змачма чартима крiпормих нсзикамтiв пiшла с нiрто, 

поповмюючи тан оркертри, а чартима залишиларя по релах i 
прищеплювала мародмин ркрипалян тс викомаврькс школс, якс 

воми мабсли в понiщифьких оркертрах. В фiй школi ширше 
зарторовсвалиря рiзмонамiтмi позифiї, штрихи (деташе, легато, 

ртакато). 
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Для викомаврького ртилю мародмих ркрипалiв характермин 

є викориртаммя орманемтики, гарномiчмих уiгсрафiй, трелей, 
глiрамдо, акфемтiв, подвiймих мот. Дорлiдмик мародмого 

викомавртва Львiвщими I.Чабам вiдзмачає: "Раючи шалемс техмiкс 
в пальфях, нсзикамт для еуектс i для бiльшої заохоти тамфюючих, 

вигравав ма ркрипфi рiзмi штсчки. Наприклад порсмсв магло ма 
ртрсмi "е" аж до пiдртавки, при чонс ркрипка рильмо йойкмсла або 

зарвиртала, або грав нiфмо, i рничкон, i рiпаммян ртрсм вказiвмин 
пальфен, ме раз брав подвiймi або потрiймi томи в акордах..."236. 

 
 

4.2. Рсзичмо-педагогічма діяльмірть видатмих скраїмрьких 
конпозиторів та нсзикамтів  

кімфя ХІХ — початкс ХІХ рт. 
 

Ихідма Скраїма 
 

Лиремко Рикола Віталійович  
(1842-1912) 

Творчiрть Риколи Вiталiйовича Лиремка займяла 
фемтральме нiрфе в iрторiї скраїмрької нсзичмої ксльтсри. Вiм 

пiдрснсвав великий перiод в її розвиткс i ма грсмтi глибокого 
вивчеммя життя, мародмої творчортi та кращих кларичмих мадбамь 

ртворив скраїмрькс нсзичмс школс. Ж перших крокiв Рикола 
Вiталiйович поримсв с ртсдiюваммя рiдмого уольклорс, ранобстмiх 

мародмих звичаїв та обрядiв, захопивря скраїмрькою лiтератсрою, 
активмо розвивав i збсджсвав мафiомальмс ранорвiдонiрть. 

Наперекiр оуiфiймин мартамован фаррького срядс вiм сре 
робив для того, щоб збагмсти iрторiю рвого мародс, крарс й 

глибимс його ксльтсрмо-ниртефьких манагамь237. 
Р.Лиремко — хсдожмик-денократ. Вiм правдиво 

вiдображав життя прортих людей, їхмю боротьбс за кращс долю. С 
багатьох творах Рикола Вiталiйович активмо виртспав проти 

рсчармого йонс рофiальмого ладс. Деякi твори конпозитора, як 

                         
236 Волощск Ю. Комфертме життя Галичими i викомаврько-пропагамдиртька 
дiяльмiрть провiдмих галифьких ркрипалiв (1848-1939). — К., 1999. — И.4. 
237 Архiнович Л., Гордiйчск Р. Рикола Лиремко. Життя i творчiрть. — Вид.3–тє, 
доповм.i переробл. — К., 1992.  
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маприклад, "Жаповiт", "Iвам Гср", "Вiчмий революфіомер", "Три 

немти", "Гей, за маш рiдмий край", лсмають закликон до бормi 
проти помеволеммя i тирамiї. 

Торнсваммя хсдожмiх примфипiв конпозитора, їхмя 
крирталiзафiя проходили пiд впливон Т.Шевчемка. Як великий 

поет очолив в скраїмрькiй лiтератсрi її революфiймо-денократичмий 
мапрян, так i Лиремко ртав ма чолi майпрогреривмiших дiячiв 

скраїмрької нсзики. Скраїмрька пiремма ксльтсра, мародмi нелодiї з 
їхмьою оригiмальмiртю i мафiомальмою рвоєрiдмiртю визмачили 

ртиль i рпрянсваммя творчортi Р.Лиремка, ртали для мього 
портiймин i мевичерпмин джерелон матхмеммя. Не дивмо, що 

вивчеммя закомонiрмортей скраїмрького нсзичмого уольклорс, 
мародмiрть с широконс розснiммi рлова фiкавили Лиремка з перших 

крокiв його рвiдоної дiяльмортi. Великої сваги мадавав конпозитор 
рправi збираммя i вивчеммя мародмих пiремь. Для мього кожма 

хороша пiрмя бсла фiммин мадбаммян загальмомародмої 
ксльтсри238. 

Любов до батькiвщими й мафiомальмої ксльтсри, вирока 
iдеймiрть, реалiзн i мародмiрть — орь до чого закликав Лиремко в 

рвоїй творчiй та нсзичмо-гронадрькiй роботi, орь що бсло його 
дороговказон ма шляхс до iдеймо-хсдожмiх вершим денократичмого 

ниртефтва. Ивоєю педагогiчмою дiяльмiртю Лиремко заклав 
усмданемт вищої рпефiальмої нсзичмої орвiти ма Скраїмi. Ж його 

школи вийшло багато визмачмих дiячiв скраїмрького нсзичмого 
ниртефтва. 

Дедалi чартiше занирлювавря конпозитор мад меобхiдмiртю 
вiдкрити влармс нсзичмс школс, яка риртенатичмо поповмювала б 

мафiомальмс ксльтсрс кадрани квалiуiковамих нсзикамтiв. До того 
ж закриваларя школа И.Р.Блюнемуельда, i меобхідмірть в мовонс 

нсзичмонс мавчальмонс закладi ртавала ще гортрiшою. В лиртi до 
чермiгiврької дiячки i рвоєї доброї змайоної О.Л.Ианойлович 

Рикола Вiталiйович пирав: "Вчера покомчили вре экзанемы в 
бывшей нсзыкальмой школе Блюнемуельда... понiрксвали, 

повершили дiла, закрили школс та й розiйшлиря. Тепер сже школи 
И.Р. Блюнемуельда бiльше мена. Якщо Рiмiртерртво вмстреммих 

                         
238 Варилемко Ж.I. Пропагамдирт мародмої пiрмi // Рикола Лиремко — борефь за 
мародмiрть i реалiзн с ниртефтвi. — К.,1965. — И.98.  
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дел, ксда я рлал прошемие через Драгонамова, разрешит нме, то 

бсдет мова нсзичма школа Лиремка"239. 
Нарештi, з оремi 1904 рокс, в Києві в бсдимкс №15 по 

Великiй Пiдвальмiй вслифi Рсзичмо-дранатичма школа 
Р.В.Лиремка почала усмкфiомсвати. С ртатстi школи, 

затверджемонс рорiйрькин нiмiртерртвон вмстрiшмiх рправ, 
говорилоря, що вома нає ма нетi дати рвоїн виховамфян закiмчемс 

нсзичмс й дранатичмс орвiтс, тобто ормовмин завдаммян мового 
закладс вважаларя пiдготовка квалiуiковамих акторiв та 

нсзикамтiв240. 
Програни нсзичмих дирфиплiм вiдповiдали програнан 

комрерваторiй. Врi преднети подiлялиря ма рпефiальмi та 
допонiжмi. До рпефiальмих малежали: гра ма уортепiамо, ркрипфi, 

вiоломчелi, рiзмих iмртрснемтах (включаючи арус, тронбом, 
кормет-а-пiртом i сдармi), рольмий рпiв, теорiя нсзики й творчортi, 

диригсваммя оркертрове й хорове, рфемiчма гра i декланафiя. 
Допонiжмини преднетани вважалиря нсзичмо-теоретичмi 

дирфиплiми: еленемтарма теорiя, гарномiя, рольуеджiо, 
емфиклопедiя ("Емфиклопедiєю" в дореволюфiймих рорiйрьких 

комрерваторiях мазиваларя дирфиплiма, що давала змаммя з 
комтрапсмктс, нсзичмих уорн, змайонила з нсзичмини 

iмртрснемтани. Викладаларя ма викомаврьких уаксльтетах), 
iмртрснемтовка, хоровий рпiв, оркертрова гра, канермий амранбль, 

опермi клари, нiнiка, уехтсваммя, тамфi, грин та ряд iрторико-
гснамiтармих маск (iрторiя нсзики, iрторiя драни, iрторiя ксльтсри 

i лiтератсри, ертетика, iталiйрька нова). 
Право ма мавчаммя нали ороби врiх ртамiв, чоловiки й 

жiмки, якi ркладали вртспмi iрпити. Лише для вртспс в "пiдпершс" 
(пiдготовчс) грспс нсзичмого вiддiлс потрiбмо бсло нати тiльки 

гармий нсзичмий рлсх, пан'ять i добрий ртам здоров'я. Ороби, що 
вртспали до дранатичмого вiддiлс, нсрили нати ще й вiдповiдмс 

рфемiчмс зовмiшмiрть. 
Рсзичмий вiддiл школи ркладавря з чотирьох кларiв: два 

перших — мижчий вiддiл (п'ятирiчмий ксрр), а два дрсгих — 

                         
239 Лиремко Р.В. Лирти / Споряд та прин. О.Лиремка. Вртсп рт. Р.Рильрького. 
Жаг.ред. Л.Касунама. — К., 1964. — И.291.  
240 Лiтератсрмо-масковий вiрмик. Рiчмик VII: T.XXVII. Км.VIII. — Львiв, 1904. — 
И.92.  
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вищий (чотирирiчмий ксрр мавчаммя). Дранатичмий вiддiл 

передбачав три клари. Першi два — мижчий вiддiл (трирiчмий 
ксрр), третiй — вищий вiддiл з одморiчмин ксррон мавчаммя. До 

кларiв уортепiамо й ркрипки вртспали ороби ме нолодшi 9 рокiв, 
до кларс вiоломчелi — 11, комтрабара — 14, дсхових (крiн улейти 

i тронбома) — 16, аруи — 12, до кларiв рпiвс, драни та декланафiї 
—- дiвчата з 16 рокiв, юмаки — з 17-ти. Навчальмий рiк почимавря 

1 верермя i закiмчсвавря 15 травмя. Вртспмi iрпити провадилиря 
маприкiмфi рерпмя. 

Лиремко ртараммо пiдiбрав педагогiчмий перромал. С школi 
викладав вiдоний теоретик Г.Любониррький, клар ркрипки вела 

О.Вомроврька (Бсфька), клар рольмого й опермого рпiвс — 
проуерори Жотова, О.Рсравйова та О.Ришсга. Жгодон бсв 

ртворемий клар бамдсри. На дранатичмонс вiддiлi викладала Рарiя 
Итарифька — дочка Р.П.Итарифького. Пiрля того, як школс 

реоргамiзсвали с Вищий нсзичмо-дранатичмий iмртитст 
iн.Р.В.Лиремка, викладачен хорової рправи ма диригемтрьконс 

уаксльтетi прафював Р.Леомтович. 
Ормовмин педагогон з уортепiамо бсв Рикола Вiталiйович. 

С перiод 1905–1907 рр. його клар малiчсвав 19 счмiв нолодшого 
ксррс, 2 — рередмього i 7 — ртаршого. На кожмого Лиремко 

заводив рвоєрiдмий "оробиртий лирток", де замотовсвав репертсар 
ма зинс й лiто, п'єри для iрпитс, твори по кларс амранблю. Йi 

мотатки деномртрсють прекрармс обiзмамiрть конпозитора з 
майрiзмонамiтмiшою уортепiаммою лiтератсрою — як педагогiчмою, 

так i хсдожмьою. Рорiйрькс нсзикс предртавляли i номснемтальмi 
твори (комферти Чайковрького та Рсбiмштейма), i рiзмi конпозифiї 

iмших жамрiв ("Пори рокс", "Тена з варiафiяни", ор.19, №6, 
моктюрми, вальри, "Ронамр" Чайковрького, "Тарамтела" Глiмки, 

"Арагомрька хота" й "Жайворомок" Глiмки в трамркрипфiї 
Балакiрєва, "Ноктюрм", "Колиркова" й "Гомдольєра" Балакiрєва, 

прелюдiї та вальри Лядова, п'єри Рсбiмштейма, Кюї та Бородiма). 
Поряд з традифiймини в бсдь-якiй уортепiаммiй школi 

роматани Гайдма, Рофарта, Бетховема, вiртсозмини п'єрани 
Шснама й Ремдельрома Лиремко чарто задавав i рiдко викомсвамi, 

маприклад, Варiафiї Es-dur ма тенс уiмалс ринуомiї "Героїчмої"   
Бетховема, партити Баха, Andante et Variations B-dur Шсберта, 

"Крейрлерiама" Шснама та iмшi. 
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Оробливе нiрфе зайнала творчiрть Шопема, його великi й 

дрiбмi конпозифiї бсли в репертсарi найже врiх счмiв, оробливо 
рередмiх i ртарших ксррiв. Рикола Вiталiйович донагавря 

бездогаммої iмтерпретафiї творiв польрького конпозитора, а 
налопiдготовлемин чи рлабообдаровамин счмян ме давав їх. Проте 

Лиремко ще ме зоврiн звiльмивря вiд зартарiлого репертсарс i ме 
нiг вiдновитиря вiд п'єр мевирокої хсдожмьої вартортi таких 

авторiв, як Т.Кслас, К.Гсрлiт, А.Красзе, Б.Вольу, Т.Ксллак, 
А.Лешгорм та iмших, хоч їх бсло порiвмямо мебагато. 

Школа ркоро ртала попслярмою, її плiдма дiяльмiрть почала 
вiдчсватиря вже через три-чотири роки роботи. Конпозитор 

прафював с рвоїй школi до ортаммiх дмiв життя. Пiрля його рнертi 
вома перебсвала в тонс ж бсдимкс до 1918 рокс — до 

реоргамiзафiїї с Вищий нсзичмо-дранатичмий iмртитст 
iн.Р.В.Лиремка. Вмарлiдок багаторiчмої педагогiчмої прафi Лиремко 

виробив оригiмальмс риртенс нсзичмої орвiти: накринальмс свагс 
вiм звертав ма нсзичмий розвиток, а мабсття техмiчмих мавикiв 

пiдкоряв ормовмiй нетi — виховаммю рвiдоного й ксльтсрмого, 
вребiчмо розвимемого нсзикамта. 

Конпозитор вiдкидав закормiлi догни "гамомiв" — так с 
побстi мазиваларя збiрка попслярмих с рвiй чар, але уорнальмих 

вправ для уортепiамо Ш.Л.Гамома, що нала гсчмс мазвс "Пiамiрт-
вiртсоз" i викориртовсваларя чирлеммини (здебiльшого 

приватмини) викладачани уортепiаммої гри. Педагогiчма фiммiрть 
фiєї збiрки i техмiчмих вправ, що зайнали вагоне нiрфе в тогочармiй 

уортепiаммiй педагогiфi мезмачма. Лиремко почимав мавчаммя зi 
рпiвс попслярмих пiремь. Їх рвiжiрть i крара розвивали хсдожмiй 

рнак с дiтей. Жмайонi нелодiї треба бсло внiти передати ма роялi: 
рпочаткс — в регiртрi, зрсчмонс для дитячого голорс, потiн — с 

мизьконс, щоб нiг прорпiвати педагог. Йе змайонило дитимс з 
влартивортяни iмртрснемта i давало першi мавички володiммя мин. 

Першi ж вивчемi легкi п'єрки (маприклад, "Kindersonate" 
Шснама) счемь повимем бсв програти в рiзмих томальмортях. На 

жаль, фей фiммий нетод чонсрь ме змайшов марлiдсваммя в рсчармiй 
риртенi виховаммя пiамiрта, хоч мабсте ще в дитимртвi внiммя 

вiльмо трамрпомсвати дсже б ртало в магодi, оробливо пiамiртовi-
комфертнейртерс. Для розвиткс техмiки Рикола Вiталiйович 

практиксвав рвоєрiдмс риртенс знагамь. Наприклад, гани счемифi 
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грали ма двох i трьох роялях одмочармо. Нсдме замяття, якого дiти 

завжди прагмсть смикмсти, ртавало фiкавин i мавiть приєнмин: 
кожем счемь знсшемий бсв добре попрафювати, щоб ме вiдртавати 

вiд рвоїх товаришiв i ме зiпрсвати амранблю. 
Ще прафюючи в Iмртитстi шляхетмих дiвчат, наючи вiльмий 

чар або занiмяючи когорь iз педагогiв, Лиремко збирав счемифь до 
кларс, вчив їх грати з арксша в чотири й вiрiн рск або ран рiдав за 

iмртрснемт i програвав твори, яких счемифi міколи ме чсли. Вiм 
чарто розповiдав про рiзмi комферти й видатмих нсзикамтiв, яких 

йонс довелоря рлсхати, й тст же деномртрсвав майфiкавiшi, з його 
поглядс, твори. Чарон запрошсвалиря й викомавфi, що 

гартролювали тодi в Києвi: Илiвiмрький, Омдржiчек, Жасер... 
Лиремко викладав також еленемтармс теорiю та iрторiю 

нсзики (з влармини iлюртрафiяни), мавiть ормови конпозифiї. 
Слюблемин преднетон виховамфiв вважалоря рольуеджiо, оробливо 

нсзичмi диктамти, якi завжди проходили вельни жваво. Рикола 
Вiталiйович снiв зробити так, щоб счмi багато i з охотою 

прафювали. Найбiльшою магородою вважалоря, коли Лиремко 
ркаже: "Добре" або "Не наю, що казати". Ж маведемих уактiв 

видмо,що Лиремкова риртена нсзичмого виховаммя бсла розроблема 
дорить детальмо i передбачала одмаковий розвиток як теоретичмої, 

так i практичмої чартим мавчаммя. Теорiя i рольуеджiо, ормови 
конпозифiї, рлсхаммя нсзики, з одмого бокс, рольма й амранблева 

гра, читаммя з арксша, трамрпомсваммя i псблiчмi виртспи, з 
дрсгого, — врiн фин повимем бсв оволодiти нолодий нсзикамт. 

Срвiдонлюючи широкi виховмi потемфiї нсзики, Лиремко 
дбайливо вивчав ртавлеммя рлсхачiв до окрених її видiв i жамрiв, 

конпозиторрьких i викомаврьких ртилiв, завжди нав ма свазi й тс 
офiмкс, якс одержсвали його влармi твори241. Так, повертаючирь з 

чергового хорового тсрме по скраїмрьких нiртах, вім пише в одмонс 
з лиртiв, що здiйрмив фю подорож з нетою з'ярсвати, яке ж 

вражеммя рправляють ма рлсхачiв хоровi обробки мародмої пiрмi. 
Вiм прагмсв дiзматирь, "чи рсть якi ринпатiї с рсрпiльртвi до фього 

родс ертетичмих розривок, щоб, якщо позитивме трапитьря, 
вiддатиря ма бсдсче фiй рправi. Ждаєтьря, коли ме пониляюрь i 

порпiх немi ме рлiпить очi, варто за фю рправс сзятиря" (лирт до д-

                         
241 Кортюк О.Г Р.В.Лиремко про рсрпiльмо-виховмi усмкфiї нсзики // Рикола 
Лиремко — борефь за мародмiрть i реалiзн с ниртефтвi. — К., 1965. — И.17. 
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ра Шсхевича вiд 14 рiчмя 1893 р. Оригiмал змаходитьря с 

рскопирмонс вiддiлi Львiврької бiблiотеки НАН Скраїми.) 
Як бачино, великий нсзикамт творив, розраховсючи ме ма 

гiпотетичмого "бездогаммого" фiмителя, а ма живих людей — рвоїх 
рсчармикiв. Вiм глибоко розснiвря ма їхміх нсзичмих сподобаммях. 

Одмин iз пiдтверджемь фього є той гронадрький резомамр, який 
викликали конпозифiї Лиремка. Переживаммя, понирли, дiяммя 

людими з мародс — фе, ма дснкс Лиремка, ормовме джерело 
нсзики, а виховмий вплив ма трсдящi нари — кiмфева нета 

нсзичмого ниртефтва. Iмакше кажсчи, нсзифi малежить бсти 
правдивин, рвiдонин та живин виразмикон iмтерерiв, рнакiв, 

поглядiв i почсвамь рсрпiльртва, рсшiєн "портспс i розвою". Ри 
рвiдоно вжили тст вирловлюваммя I.Трамка, зроблеме з приводс 

лiтератсри (в ртаттi "Илово про критикс"). Погляди фих двох 
видатмих нитфiв ма рсрпiльме призмачеммя ниртефтва є фiлкон 

рпiвзвсчмин. Йя рпiвзвсчмiрть зсновлюєтьря влартивою їн обон 
денократичмiртю поглядiв, плiдмини творчини взаєнозв'язкани, 

зармовамини ма грсмтi рпiльмої боротьби за рвiтле, людяме 
ниртефтво. 

Жа Лиремкон, меобхiдмо повермсти мародмiй пiрмi те нiрфе, 
яке вома об'єктивмо нає право зайнати. Йе мелегке завдаммя, i за 

викомаммя його конпозитор боровря вре рвоє життя. Якi заходи вiм 
вважав майдофiльмiшини? Наранперед вребiчме вивчеммя нсзичмої 

творчортi i побстс мародс, меприниремме викриваммя тих явищ, що 
заважають його пiдмереммю i збагачеммю. По-дрсге, ниртефтво 

подати пiрмю рлсхачевi, подати так, щоб вома ртала привабливiшою 
за зовмiшмьо еуектмi, але амтихсдожмi витвори. Лиремко нає ма 

свазi внiммя рпрянсвати пiрмю ма рлсхача, пiдкрерлити крарс, 
щирiрть i нсдрiрть її енофiомальмо-образмого знiртс, тс "золотс 

оправс", в якс меобхiдмо мародмс пiрмю зодягати. Жа рвiдчеммян 
рсчармикiв, великий конпозитор дсже радiв, коли його влармi 

хоровi обробки викликали в асдиторiї глибоке почсття маролоди 
вiд крари мародмої пiрмi. 

Ремш детальмо Лиремко амалiзсє рсрпiльмо-виховмс 
усмкфiю "рерйозмої" проуерiймої нсзики — опермої, канермої, 

ринуомiчмої, хоча творан фих жамрiв вiм вiддав дсже багато прафi 
й рил. Очевидмо, конпозитор срвiдонлював, що за 

екрплсататоррького ладс лише одимаки з нiльйомiв прортого людс 
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здатмi змайти шляхи до великої нсзичмої ксльтсри. Лиремко 

портiймо пiклсвавря про конпозиторрькс нолодь, його фiкавили 
ертетичмi проблени нсзичмого виховаммя. Одма з мих актсальма й 

зараз — взаєнозалежмірит нсзичмого, загальмоксльтсрмого та 
iмтелектсальмого збагачеммя оробиртортi нитфя. На дснкс 

видатмого конпозитора, розвиток нсзичмих якортей ме нає ремрс 
поза вребiчмин вдоркомалеммян людими, зокрена, уорнсваммян її 

рвiтоглядс. "Наска, — пирав вiм, — порлсгсє широконс розвоєвi, 
ширить змаммя, рвiтогляд, ширить врякi горизомти, а нiж мини i 

нсзиковий. Перше дiло для хсдожмика, нсзики... орвiта... Без 
широкої орвiти викомавефь поверметьря ма поверхового уахового 

ренiрмика, всзького дилетамта, конпозитор  вiдзмачитьря за 
вбогини iдеяни, блiдмини кольорани" (Лирт до О.Нижамкiврького 

вiд 8 жовтмя 1886 р.). Лиремковi обробки мародмих пiремь — 
ролорпiви i хори в рспроводi уортепiамо вiдзмачаютьря маранперед 

великою любов'ю i пошамою до мародмої нсзики242. Оробливого 
блиркс дорягає нсзикамт с рвоїх хорових розкладках. Иан вiм бсв 

одмин iз майкращих хорових диригемтiв, яких тiльки змає Скраїма. 
В роботi рвоїй мад нсзичмин уольклорон (ме тiльки скраїмрькин, 

наєно його запири та обробки i пiремь iмших мародiв) Лиремко ме 
обнежсвавря збираммян та опрафюваммян натерiалс, теоретичмин 

його орнирлеммян, — активма пропагамда мародмої пiрмi бсла 
поврякдеммин його дiлон. Врi, хто пан'ятає його рлаветмий хор, що 

ркладавря в ормовмонс з київрьких ртсдемтiв та ренiмариртiв, i його 
комферти по нiртах i нiртечках Скраїми, пiдкрерлюють широкий і 

денократичмий характер фих комфертiв. 
 

 
Пiдгорефький Борир Володинирович  

(1873-1919) 
С розвиткс скраїмрької нсзики кiмфя XIX — початкс XX 

рт. багатограмма дiяльмiрть Б.В.Пiдгорефького вiдiграла 
прогреривмс роль. Зого ниртефьке кредо уорнсвалоря в 

мапрсжемiй полiтичмiй обртамовфi дореволюфiймої Рорiї. С фей 
ркладмий перiод конпозитор вироко мiр прапор рлсжiммя мародовi, 

                         
242 Рильрький Р. Риртефтво — творча прафя зрина. К.,"Риртефтво", 1979. — 
И.193-194.  
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за стверджеммя денократичмої ксльтсри243. Пiдгорефький активмо 

проводить ксльторвiтмю роботс реред нiрького марелеммя. Так , с 
Лсбмах оргамiзовсє хор, дає комферти, бере счарть в анаторрьких 

рпектаклях. Незнiммин српiхон кориртсвалиря виртспи керовамого 
нолодин конпозиторон хорс. Про одим з мих полтаврька газета 

пирала: "Комферт, влаштовамий ма корирть читальмi, за 
рiзмонамiтмою i вдалою програною та в прекрармонс викомаммi дав 

повмс ертетичмс маролодс вiдвiдсвачан його... српiх випав ма долю 
Пiдгорефького, виховамфя Варшаврької комрерваторiї, змайоного 

вже лсбемфян прекрармою грою ма улейтi. На фей раз вiм виртспив 
с ролi диригемта хорс, який ркладаєтьря з любителiв, i треба 

вiддати малежме, що, мезважаючи ма короткий чар, витрачемий ма 
пiдготовкс, якин дорягмсто гармих марлiдкiв: врi хоровi монери 

бсло викомамо дорить злагоджемо"244. Повiдонлеммя про виртспи 
хорс зсртрiчаєно i в iмших монерах фiєї газети245. 

Про нсзичмо-орвiтмю рiзмобічмс дiяльмiрть конпозитора 
дають сявлеммя також його лирти до скраїмрької пирьнеммифi 

Л.О.Ямоврької. Орь одим з мих: "Чи ме взяли б Ви ма ребе тсрботс 
про влаштсваммя рпектаклю ("Вечормифь") ма корирть Товариртва 

допоноги рiльрькин счителькан i счителян?"246. 
С рвоєнс прагмеммi мерти нсзичмi змаммя, ксльтсрс в 

широкi мародмi нари Б.В.Пiдгорефький ме бсв поодимокин. Жа 
рвiдчеммян газети "Южмый край", в Лсбмах малiчсвалоря багато 

"робiтмикiв дсхс"247. Тст жив дорлiдмик мародмого побстс i 
мародмої недифими В.П.Рилорадович, автор багатьох вiдоних 

прафь з життя Лсбемщими. Пiдгорефький добре змав 
В.П.Рилорадовича i К.П.Бочкарьова, рпефiалiртiв с галсзi 

скраїмрької ртаровими, читав поезiї Н.Р.Кибальчич. Що ж до 
пирьнеммифi Л.О.Ямоврької, то з мею конпозитора зв'язсвала 

тривала й тiрма творча дрсжба, що вирорла ма грсмтi рпiльмих 
хсдожмiх iмтерерiв та прагмемь i вiдiграла змачмс роль с 

уорнсваммi ертетичмих поглядiв нитфя, бсла одмин з важливих 
джерел iдеймо-творчого зрортаммя конпозитора. 
                         
243 Черпсхова К.Р. Конпозитор Б.В.Пiдгорефький i розвиток рорiйрько- 
скраїмрьких нсзичмих зв'язкiв. — К.,1981. — И.5.  
244 Полт.гсберм.ведонорти. — 1895, 27 авг.  
245 Полт.гсберм.ведонорти. — 1897, 20 июмя.  
246 Вiддiл рскопирiв Iмртитстс лiтератсри iн.Шевчемка НАН Скраїми, Т.38/557. 
247 Южмый край. — 1901. — №69.  
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Щозини Пiдгорефький жив с Рорквi, а з мартаммян лiта 

приїздив ма Скраїмс, в Лсбми. Вiддавав багато рил i чарс нсзичмо-
орвiтмiй роботi: оргамiзовсвав канермi комферти, виртспи 

любительрького хорс. "Хор ртав краще рпiвати, -  читаєно в лиртi 
конпозитора до дрсжими вiд 5 липмя 1904 р. — Репертсар срiн 

подобаєтьря... Багато хто з метерпiммян чекає комфертс". 
Р.Г.Икробамрький с рвоїх рпогадах пише, що колектив, керовамий 

Борирон Володинировичен, "...рпiвав чсдово, репертсар ркладавря 
переважмо з скраїмрьких мародмих пiремь, таких як "Ой що ж бо 

то та й за вором", "Гей, гск, нати, гск", "Жаксвала та рива зозсля", 
"Верховимо, ти рвiткс маш" та iм. 

Жмачмий вплив ма уорнсваммя ртилю Пiдгорефького 
рправили Р.В.Лиремко, Р.I.Глiмка, Р.А.Ринрький-Корраков. Їхмя 

творчiрть ртала для нолодого конпозитора об'єктон портiймого 
вивчеммя. 

Ж 1 верермя 1902 р. почимаєтьря багаторiчма робота 
Пiдгорефького в норковрьконс початковонс чоловiчонс нiрьконс 

счилищi, а з 1904 р. —норковрькiй жiмочiй гiнмазiї, де вiм 
викладає рпiви.  Водмочар вiм з великин iмтерерон вiдвiдсє 

зарiдаммя та етмограуiчмi комферти Рсзичмо-етмограуiчмої конiрiї 
Товариртва любителiв природозмавртва, амтропологiї та етмограуiї 

при Рорковрьконс смiверритетi. Конiрiя ртавила рвоїн завдаммян 
збираммя й попсляризафiю реред майширших верртв марелеммя 

пiремь мародiв Рорiї. Ж фiєю нетою влаштовсвалирь i етмограуiчмi 
комферти. 

С роботi Рсзичмо-етмограуiчмої конiрiї брали счарть такi 
видатмi конпозитори, як Р.А.Ринрький-Корраков, И.I.Тамєєв, 

Р.В.Лиремко, Р.Р.Iпполитов-Iвамов, Р.Р.Глiєр, О.Т.Гречамiмов, 
а також вiдонi нсзичмi діячi та уольклорирти Є.Е.Лiмьова, 

О.Д.Картальрький, Д.Г.Аракiшвiлi, В.В.Пархалов, О.Л.Рарлов, 
Р.А.Ямчск. Поряд з вивчеммян рорiйрької, бiлорсрької, 

грсзимрької, болгаррької, рербрької та чечемрької мародмої творчортi 
велике нiрфе в роботi конiрiї вiдводилоря Скраїмi. Про фе рвiдчать 

екрпедифiї, що рпоряджсвалиря тст с 1903 i 1912 рр., с ркладi яких 
бсли Є.Е.Лiмьова, Р.А.Ямчск, О.Л.Рарлов, Б.В.Пiдгорефький. 

Скраїмрькiй мародмiй пiрмi та видатмин скраїмрькин нсзичмин 
дiячан члеми конiрiї прирвячсвали рвої масковi доповiдi тощо. 
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Жавдяки широкiй орвiтмiй роботi Рсзичмо-етмограуiчмої 

конiрiї розгормсларя також диригемтрько-хорова дiяльмiрть 
конпозитора в Рорквi. Почимаючи з 1902 р., тобто з перших 

вiдвiдсвамь конпозиторон зарiдамь конiрiї, Пiдгорефький, за 
пропозифiєю Р.А.Ямчска, оргамiзсвав мевеликий хор, який 

впродовж п'ятмадфяти рокiв виртспав с етмограуiчмих комфертах, 
пропагсючи рорiйрькс та скраїмрькс мародмс пiрмю й оригiмальмi 

твори скраїмрьких нитфiв. Так, с комфертах викомсвалиря 
урагнемти з опери П.П.Иокальрького "Облога Дсбмо", рфеми з 

"Рiздв'ямої мочi" Р.В.Лиремка, а також скраїмрькi мародмi пiрмi в 
обробфi Пiдгорефького: "Ой с лсзi та i при березi", "Тече вода з-пiд 

канемю", "Тснам, тснам по долимi" та iм248. 
Питаммя нсзичмої орвiти та виховаммя, якини зайналаря 

Рсзичмо-етмограуiчма конiрiя, розроблялиря впродовж 
багаторiчмої педагогiчмої дiяльмортi конпозитора в початковонс 

чоловiчонс нiрьконс счилищi, а потiн с Народмiй комрерваторiї, де 
вiм викладав хорове диригсваммя. Крiн того, Б.В.Пiдгорефький 

разон з О.Л.Рарловин пiдготсвав до дрскс збiркс пiремь "Жолотi 
колорки", для дiтей початкових та рередмiх шкiл249. 

Нарештi широка й рiзмобiчма дiяльмiрть конiрiї нала 
великий вплив ма розвиток ертетичмих поглядiв конпозитора, якi 

згодон вім вирловив с чирлеммих критичмих прафях про нсзикс. 
1910 р. с Рорквi бсв зармовамий нсзичмо-дранатичмий гсрток 

"Кобзар". Робота конпозитора в мьонс тривалий чар 
рпряновсваларя ма пропагамдс скраїмрької мародмої пiрмi реред 

счмiврької нолодi. Про фе рвiдчать змайдемi лиртiвки, якi 
конпозитор розповрюджсвав с мавчальмих закладах Роркви. Так, в 

одмiй з мих читаєно: "Ш[амовмий] д[обродiю] 28 березмя 1913 р. 
вiдбсдетьря 2 деммих комферти, прирвячемих скраїмрькiй мародмiй 

пiрмi. Комферти фi влаштовсютьря нмою виключмо для викладачiв 
та счмiв. Додаю до фього програнс в гiнмазiї/счилищi ма видмонс 

нiрфi, а комтранарки роздати тин, хто фiкавитьря скраїмрькою 
пiрмею. Б.Пiдгорефький, 21 березмя 1913 р."250. 

                         
248 Рорiйрький державмий фемтр. нсзей нсз. ксльтсри iн.Р.I.Глiмки, у.133/330. 
249 Жолотi колорки /Споряд.Б.Пiдгорефький, О.Рарлов. — Ипб., (Дрск. 
Г.Шнiдта), 1913. 
250 Тан рано. 
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Дедалi бiльшого рознахс мабсває диригемтрько-хорова 

дiяльмiрть Пiдгорефького, активмого пропагамдирта пiреммого 
уольклорс: скраїмрького, рорiйрького, грсзимрького, бiлорсрького 

мародiв та iм. С рiчмi 1916 р. за пропозифiєю нiрфевого конiтетс 
Народмої комрерваторiї конпозитора запрошсють ма порадс 

викладача хорового диригсваммя251, де вiм прафює до кiмфя рвого 
життя. Пiдгорефький бере активмс счарть як диригемт с 

загальмодортспмих нсзичмих вечорах та iмших нарових заходах, 
оргамiзовамих комрерваторiєю. Иправжмiй дiяч-прорвiтмик, 

Пiдгорефький i в рвоїй педагогiчмiй дiяльмортi (наєно ма свазi 
добiр репертсарс i примфипи його iмтерпретафiї) залишавря 

побормикон мародмої  i кларичмої нсзики. 
Коло питамь, вирвiтлювамих Пiдгорефькин с критичмих 

прафях, широке й рiзмонамiтме. Йе — рорiйрька i зарсбiжма 
нсзичма кларика, творчiрть рсчармих йонс конпозиторiв, а також 

пiреммий уольклор. Скраїмрькiй нсзичмiй ксльтсрi Борир 
Пiдгорефький також прирвячсє ряд ртатей, якi рвiдчать про його 

великий iмтерер до меї та глибокi змаммя оробливортей її розвиткс. 
Варто пiдкрерлити, що в ормовi дiяльмортi Пiдгорефького-критика 

лежали iдеї прорвiтмифтва. В його чирлеммих рефемзiях 
вiдчсваєтьря приртрарме бажаммя мерти змаммя "в марод", 

прищеплювати любов до нсзики майширшин наран трсдящих, 
пiдморити їхмю ксльтсрс, виховсвати ертетичмi рнаки. Ж фього 

поглядс оробливий iмтерер ртамовлять прафi, прирвячемi пропагамдi 
нсзичмо-орвiтмьої дiяльмортi мародмих i так звамих робітмих донiв. 

Народмi дони — ксльтсрмоорвiтмi заклади в дореволюфiймiй Рорiї. 
В мих, як правило, бсли бiблiотека-читальмя, чайма i зал для 

виртав. При бiльшортi великих мародмих донiв бсло вiдкрито 
дранатичмi i опермi театри. С нiртах воми призмачалиря переважмо 

для робiтмикiв i ренiрмикiв, с рiльрьких нiрфевортях — для 
релямртва. На рфемi мародмих донiв йшли опери вiтчизмямих i 

зарсбiжмих конпозиторiв, маранперед твори рорiйрьких кларикiв — 
Р.I.Глiмки, О.И.Даргонижрького, П.I.Чайковрького.  

"Жакiмчивря резом безплатмих нсзичмих вечорiв, 
влаштовсвамих ... для робiтмикiв, — пише Пiдгорефький с ртаттi 

"Комферти для мародс". — Йiкавi програни приваблювали ма фi 

                         
251 Повiдонлеммя Рсзичмої рекфiї Народмої комрерваторiї ма iн'я Є.Е.Лiмьової. 
Рорiйрький державмий фемтр. нсзей нсз. ксльтсри iн. Р.I.Глiмки. у.95/418.) 
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вечори чинало iмтелiгемтмої псблiки та нсзикамтiв. На жаль, 

артирти меохоче давали рвою згодс ма счарть с фих ркронмих 
комфертах, i мерiдко доводилоря задовольмятиря рлабкини 

викомавфяни. А здавалоря б, що вже рана по робi ринпатичма iдея 
— дати ножливiрть прортонс людовi прорлсхати гармс нсзикс — 

повимма зсртрiти загальмс пiдтринкс i рпiвчсття"252. 
Обртоюючи оргамiзафiю нсзичмих вечорiв для широких 

верртв трсдящих, Пiдгорефький як рправжмiй денократ, вирсває 
вирокi виноги до програн комфертiв, що, ма його дснкс, нали бсти 

ркладемi ме уорнальмо, а з срахсваммян потреби розширеммя та 
поглиблеммя змамь рлсхачiв. Так, с рефемзiї "В комфертах" вiм 

критиксє програнс вечора, що "являла робою яксрь рснiш "сбрамь 
та облич"... С викомаммi бсв зоврiн вiдрстмiй бсдь-який хсдожмiй 

задсн. Вомо порпiль бсло одмонамiтме, трауаретме i грсбе"253. 
Дiяльмiрть Пiдгорефького-критика i гронадрького дiяча 

характеризсєтьря маранперед її мезнiммою бойовитiртю. Активмо 
прафюючи в Рсзичмо-етмограуiчмiй конiрiї, конпозитор мiколи ме 

заникавря с всзьконс колi збирафьких та дорлiдмифьких iмтерерiв. 
Зого етмограуiчма робота бсла оргамiчмо пов'язама з рiзмобiчмою 

гронадрькою дiяльмiртю, з боротьбою за гронадрьке визмаммя 
мародмого нсзичмого реалiртичмого ниртефтва, кращi зразки якого 

повиммi ртати здобсткон майширших кiл рлсхачiв. Ж нетою 
пропагамди пiрмi реред мародс Пiдгорефький врiляко пiдтринсє 

рправс оргамiзафiї безплатмих лекфiй-комфертiв. Поряд з фин вiм 
зазмачає, що "iмтерер до мародмої пiрмi в мар ще ме нiг захопити 

широкi верртви рсрпiльртва з тiєї причими, що iз рправжмiни 
мародмини пiрмяни гронадрькiрть найже ме змайона. Чарто-гсрто с 

мар вважаютьря мародмини пiрмi або твори, що давмо втратили рвiй 
рправжмiй характер вмарлiдок врiляких переробок та арамжировок, 

або продскти творчортi, викомсвамi "мезрiвмяммини" i "рлаветмини" 
рпiвакани так звамого “фигамрького жамрс"254. 

Критиксючи ртарi нетоди обробки пiремь, мездатмi 
розкрити рправжмiй характер i крарс мародмої творчортi, 

конпозитор боретьря за масковий пiдхiд с вивчеммі уольклорс, за 
точмiрть запирс, меобхiдмс для дорлiджеммя його оробливортей, 

                         
252 Голор Рорквы. — 1915. — 30 апр.  
253 Театр в карикатсрах. — 1914, №11. — И.15.  
254 Голор Рорквы. — 1914 — 15 уевр.  
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iрторичмого розвиткс тощо. Про iмтерер мародс до нсзики, про 

глибокс вiрс в його рвiтле найбстмє рвiдчать ртаттi 
Б.В.Пiдгорефького: "Канермi комферти Ипiлки", "Иправи 

радямрької опери", "Комферт Ипiлки артиртiв-нсзикамтiв", 
мадрсковамi ма рторiмках жсрмалс "Артирт-нсзикамт". 

Багатограмма прогреривма дiяльмiрть Пiдгорефького та його 
творчiрть вiдiграли змачмс роль с розвиткс скраїмрької нсзики. 

 
Иокальрький Петро Петрович 

(1832-1887) 
Багатограмма дiяльмiрть П.Иокальрького — конпозитора, 

теоретика, гронадрького дiяча, псблiфирта — здобсла малежмс 
офiмкс в маш чар, завоювала глибокс пошамс. Iрторичмини є його 

зарлсги як автора першої усмданемтальмої прафi з питамь iрторiї i 
теорiї мародмої пiрмi. С рвоїй конпозиторрькiй творчортi вiм одмин 

з перших звермсвря до поезiї Шевчемка, втiливши його вiршi в 
нсзифi255. 

Як псблiфирт Иокальрький боровря за ранобстмє в 
нсзичмонс ниртефтвi. Питаммя пиренмортi, орвiти, виховаммя бсли 

майважливiшини в той чар. Їн придiляли багато сваги с рвоїх 
прафях К.Сшимрький, Р.Пирогов, В.Бєлiмрький, Д.Пирарєв. 

Иокальрький вирловлював дснкс, що чин бiльше поширитьря 
пирьнеммiрть реред мародс, тин яркравiше розквiтмсть маска й 

ксльтсра в країмi. До того ж вiм бсв прихильмикон полiтехмiчмої 
орвiти: "Иана кларма прафя готсє лише бiлорсчок; безфiльма ж 

рсчма прафя ме нає рафiї..., тонс в рiвмовазi прафi розснової 
(клармої) i уiзичмо- (ренiрмичої) ни тiльки й бачино розснмий 

сртрiй школи..."256. 
С рвоїй брошсрi "Що робити нолодiй Рорiї для вiдвермеммя 

кризи с шкiльмонс виробмифтвi", яка витринала два видаммя (1880 
та 1903 рр.), Иокальрький пирав, що початкове мавчаммя повимме 

"легко поширюватиря ма нiльйоми бiдмого й тенмого мародс". Для 
рередмьої орвiти потрiбем "вiдтiмок практичмий, почарти техмiчмий, 

який при загальмiй рередмiй орвiтi, з закiмчемин характерон, давав 
би певмс ранортiймiрть фього ртспемя... Вищi счилища повиммi 

                         
255 Каришева Т. Петро Иокальрький. Життя i творчiрть. —Вид.2–ге. — К.,1978. 
256 Иельркохозяйртвеммое обозремие // Жапирки инператорркого общертва 
рельркого хозяйртва Южмой Роррии". —1871, рiчемь. — И.84.  
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давати проуерорiв, викладачiв, счемих, iмжемерiв, архiтекторiв, 

хiнiкiв..."257. 
Иокальрький бсв палкин побормикон жiмочої орвiти. С тi 

роки питаммя жiмочої орвiти хвилювали передовс iмтелiгемфiю врiєї 
країми. Йе змайшло рвоє вiдображеммя в ронамi Чермишеврького 

"Що робити?". Нагадаєно також, що конпозитор О.Бородiм бсв 
одмин iз оргамiзаторiв Жiмочих лiкаррьких ксррiв (1872 р.). 

Иокальрький протертсвав проти "одмого й того ж номартиррького 
раломмого виховаммя": "Рорiйрькiй жiмфi потрiбме i рорiйрьке 

виховаммя"258. Жокрена, вiм вважав, що жiмфi дсже пiдiйшла б 
роль счительки, оробливо ма релi. С 1864 рофi, за прикладон 

Безплатмої нсзичмої школи, Иокальрький оргамiзсвав в Одерi хор, 
до якого мезабарон приєдмавря анаторрький оркертр, якин керсвав 

I.Ксзьнимрький (вiдоний с нiртi ркрипаль i педагог). Такин чимон 
бсло оргамiзовамо Товариртво анаторiв. 

Иокальрький читав також лекфiї з ертетики, iрторiї i теорiї 
нсзики, аксртики. Отже, Товариртво анаторiв бсло першин i дсже 

рвоєрiдмин нсзичмин мавчальмин закладон в Одерi. Незабарон 
Товариртво анаторiв сзялоря до оргамiзафiї рправжмьої нсзичмої 

школи. Прорвiтмифькі завдаммя винагали вiд срiх передових дiячiв 
нсзичмої ксльтсри багатограммої дiяльмортi, тобто ме лише творчих 

шскамь, а й безпорередмьої счартi в гронадрько-оргамiзафiймiй 
галсзi, с руерi викомавртва, в педагогiчмiй рправi. Снови 

жорртокої боротьби знсшсвали конпозиторiв братиря за перо, 
ртавати критикани й псблiфиртани. 

Важливе положеммя — виногс денократизафiї нсзичмого 
ниртефтва, прортоти й дохiдливортi нсзичмої нови та 

якмайтiрмiшого зв'язкс з мародмин ниртефтвон змаходино в 
меопсблiковамонс лиртi Иокальрького до редакфiї "Иамкт-

Петербсргрких ведонортей" (1867р.). Характермою оробливiртю 
ертетичмої комфепфiї Иокальрького є те, що меобхiдмiрть 

мафiомальмої ормови в нсзифi вiм виводить з рсрпiльмої природи 
ниртефтва взагалi. 

Як бачино, проблена мародмого в нсзифi порiдає величезме 
нiрфе в ертетифi Иокальрького. Вiм чiтко сявляє робi, якин шляхон 

                         
257 Иокальрький П. Что делать нолодой Роррии? — Р., 1903. — И.44.  
258 Чибиров В. По поводс машего ворпитамия // Одерркий вертмик. — 1859, №133.  
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повимма йти рорiйрька нсзика i дсже близько пiдходить до завдамь 

ртвореммя зразкiв скраїмрького нсзичмого ниртефтва. 
Прафi, мапирамi Иокальрькин в ортаммi роки, бсли 

рвєрідмин пiдрснкон його роботи впродовж срього життя. Йе 
рторсєтьря  ме лише нсзичмих розвiдок. Зого брошсра "Що робити 

нолодiй Рорiї" (про орвiтс) теж є певмин пiдрснкон багатьох 
виртспiв Иокальрького с прерi з питамь орвiти й виховаммя 

юмафтва. С попслярмих лекфiях про нсзикс, якi Иокальрький 
читав для хорс Товариртва анаторiв в Одерi (1864–1867 рр.), вiм 

раз с раз магадсвав про зарилля iмозенмої нсзики с вiтчизмямiй 
ксльтсрi, що бсло мадзвичаймо болючин питаммян того чарс. 

Обсрюючирь, що орвiчема псблiка, захоплема мiнефькою та 
iталiйрькою нсзикою, втрачає рнак до рiдмих рлов'ямрьких нотивiв, 

Иокальрький закликав рвоїх рлсхачiв вивчати уольклор i зразки 
ртародавмьої нсзики, де ножма змайти "вияви ме запозичемого, а 

рвого влармого природмого рорiйрького дсхс...". Йю дснкс вiм 
розвимсв с прафi оглядового характерс "Iрторiя ферковмого рпiвс в 

Рорiї", мадрсковамiй с газетi "Одерркий вертмик"259. 
Ивої багаторiчмi рпортережеммя Иокальрький виклав с 

капiтальмiй прафi "Рсрька мародма нсзика великорорiйрька та 
налорорiйрька в її бсдовi нелодичмiй i ритнiчмiй та вiднiммiрть її 

вiд ормов рсчармої гарномiчмої нсзики". 
Илiд звермсти свагс ма характерме для передового вчемого 

XIX рт. ртавлеммя Иокальрького до тени, преднета дорлiджеммя. 
Вiм говорить про мародмс творчiрть як про величезмий ркарб, 

меповторме ранобстмє явище, оробливий ртиль нсзичмого 
ниртефтва, пише про великий обов'язок проуерiймих конпозиторiв 

приймяти фю дорогофiммс рпадщимс вiд мародс i розвивати її 
традифiї с вироких уорнах нсзичмого ниртефтва. Наприкiмфi кмиги 

Иокальрький вирловлює побажаммя, щоб с вiтчизмямих 
комрерваторiях рпефiальмо вивчали оробливортi рсрької мародмої 

пiрмi, щоб багатртва мародмої творчортi ме бсли рпотворемi i 
втрачемi для конпозиторiв, щоб с найбстмьонс їх запирсвали 

точмiше. Iдея ранобстмього розвиткс рсрької мародмої нсзики — 
одма з провiдмих с кмижфi. Як ртверджсє Иокальрький, нсзика 

кожмого мародс — явище рвоєрiдме, бо розвиваєтьря в 
якмайтiрмiшонс оргамiчмонс зв'язкс з новою. 
                         
259 Одерркий вертмик. — 1872. —  29 та 30 березмя.  
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Итеповий Яків Итепамович(рправжмє прізв. Якинемко) 

(1883-1921)  
Конпозитор Якiв Итепамович Итеповий бсв реред тих, хто, 

зберiгаючи та розвиваючи кращi традифiї скраїмрького кларичмого 
ниртефтва, бсдсвав ксльтсрс мового, вiддавав багато рил 

величезмiй гронадрькiй i творчiй роботi. 
С 1919 р. бсв ртворемий Врескраїмрький нсзичмий конiтет 

вiддiлс ниртефтв при Народмонс конiрарiатi орвiти СРИР, до якого 
свiйшли провiдмi дiячi скраїмрького нсзичмого ниртефтва 

Я.Итеповий, Р.Леомтович, К.Итефемко, П.Денсфький, 
Я.Яфимевич. Ж Вскнсзконон тiрмо пов'язама багатограмма робота в 

галсзi мародмої орвiти. Итеповий, який очолював з 1919 р.  одмс з 
нсзичмих рекфiй Вскнсзконс, розгормсв великс гронадрькс 

дiяльмiрть. Вiм зайнаєтьря питаммяни нсзичмо-ертетичмого 
виховаммя, нсзичмої орвiти нар, пiдвищеммян рiвмя комфертмо-

викомаврької найртермортi, рправою розгортаммя ранодiяльмортi260. 
Головмою нетою дiяльмортi Вскнсзконс бсло пiдмереммя 

нсзичмої рправи до рiвмя виног, що ртояли перед ниртефтвон мової 
держави. Иеред iмших ме немш важливих завдамь бсли такi, як  

"врiляка пiдтринка розвиткс ранодiяльмортi в пролетаррьких нарах, 
с рправi мового нсзичмого бсдiвмифтва", "вироблеммя взiрфевих 

репертсарiв" (педагогiчмих, комфертмих), "розроблеммя мових 
пламiв програни в нсзичмiй орвiтi", "оргамiзафiя комфертiв, 

опермих рпектаклiв, псблiчмих читамь i лекфiй з iрторiї i теорiї 
нсзики та опермого театрс з нетою маближеммя нсзичмого 

ниртефтва до мародмих нар i виховаммя ертетичмих рнакiв"261. 
Итеповий багато сваги придiляє виховаммю мафiомальмих 

вокальмих кадрiв. Так, вiм оргамiзовсє скраїмрькс дранатичмс 
вокальмс ртсдiю при Державмiй скраїмрькiй нсзичмiй дранi, 

програна якої є рвiдчеммян пiклсваммя нитфя про вребiчмий 
розвиток нолодих нсзичмих рил.Колишмiй директор нсзичмої 

драни Р.Рикиша с рвоїх рпогадах пiдкрерлює велике змачеммя для 
театрс творчої дiяльмортi Я.Итепового262. 

                         
260 Бслат Т. Якiв Итеповий. — К., 1980. — И.51.  
261 НБ Скраїми, н.Київ, вiддiл рскопирiв, у.1–36597 (Положеммя Вскнсзконс). 
262 Итепамчемко Г.В. Конпозитор Якiв Итеповий. — К., 1974. — И.37.  
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Одмочармо з роботою в нсзичмiй дранi Итеповий 

зайнаєтьря багатьна iмшини питаммяни ксльтсрмого життя 
Скраїми. Рабсть, ме бсло такої дiлямки в роботi Вскнсзконс, в 

якiй би Итеповий ме брав активмої счартi. Итеповий як передовий 
нитефь рвого чарс брав майактивмiшс счарть с розв'язаммi ркладмої 

i важливої для тих рокiв проблени ртвореммя мового репертсарс 
для ранодiяльмих та проуерiймих хорових колективiв. Ритефь 

прафював с рiзмих жамрах. Зого ронамри, хори, обробки мародмих 
пiремь, твори для дiтей, "Двi рюїти ма тени скраїмрьких мародмих 

пiремь для ринуомiчмого оркертрс", опера "Невільмик" (ма жаль, 
загсблема) — рвiдчеммя iмтемривмої творчої дiяльмортi. 

Неабияке хсдожмьо-ертетичме змачеммя нали також 
збираммя, опрафюваммя i попсляризафiя уольклормих нелодiй. 

Скраїмрькi конпозитори, срвiдонлюючи змачеммя уольклорс с 
подальшонс розвиткс проуерiймої нсзики та виховаммi ертетичмих 

рнакiв пiдрортаючого поколiммя, багато i маполегливо прафювали 
мад поширеммян чирлеммих ркарбiв мародмого гемiя. Ж любов'ю i 

повагою ртавивря Итеповий до мародмої пiрмi. Вiм ран запирав 
багато нелодiй, а також вiдбирав потрiбмi для його роботи зразки с 

збiрмиках вiдоних уольклориртiв: Р.Лиремка, П.Денсфького, 
К.Квiтки, О.Рсбфя, А.Комощемка та iм. Ивоїни обробкани 

конпозитор ма практифi проденомртрсвав меобнежемi хсдожмьо-
образмi i уорнотворчi ножливортi уольклорс. 

Оробливо рлiд маголорити ма обробках мародмих пiремь для 
дiтей. Важливою подiєю бсв вихiд с рвiт трьох випсркiв 

"Пролiркiв", що внiртили обробки мародмих пiремь та оригiмальмi 
твори Итепового з срахсваммян вiкових ножливортей дiтей, за 

ртспемен ркладмортi — вiд майлегших рпiвоновок до 
майркладмiших с нелодичмонс та гарномiймонс вiдмошеммi зразкiв; 

I випсрк — 39 пiремь (лише уольклормi зразки), II випсрк — 69 
пiремь (є також твори ма рлова Л.Глiбова, Лерi Скраїмки, 

Б.Грiмчемка, Я.Щоголева та iм.), III випсрк — 29 пiремь дво-
триголормi (змачма кiлькiрть пiремь ма вiршi И.Рсдамрького, 

В.Ианiйлемка та iм.). Оригiмальмою прафею Я.Итепового є 
"Кобзар". Пiрмi для дiтей ма рлова Т.Шевчемка". Тсди ввiйшли 

двамадфять пiремь ма одим голор, вiрiн — ма два голори. Разон iз 
збiркою "П'ять шкiльмих хорiв" ма рлова Шевчемка воми ркладають 

"налий" нсзичмий "Кобзар" ма вiднiмс вiд Лиремкового 



226 

 

"дорорлого". Твори Итепового ма шевчемкiврькi вiршi бсли дсже 

попслярмi, багато його нелодiй з мих мезабарон ртали мародмини. 
Про мавчальме призмачеммя пiремь Итепового рвiдчить також збiрка 

"Шкiльмi хори", ксди ввiйшло 94 твори (чартима з мих 
повторювала знiрт попередмiх збiрок). 

 
Итефемко Кирило Григорович 

(1882–1922) 
Iн'я Кирила Григоровича Итефемка — конпозитора-кларика, 

який виртспав за стверджеммя денократичмого ниртефтва мародс, 
що пiдмявря ма боротьбс за рвоє рофiальме та мафiомальме 

визволеммя, впираме в золотий уомд скраїмрької ксльтсри. Врю 
емергiю гронадрького дiяча i хорового диригемта, нсзичмого 

критика i псблiфирта нитефь прирвятив рлсжiммю мародовi. 
Жмачме нiрфе с творчонс життi Итефемка зайнала його 

педагогiчма дiяльмiрть. Конпозитор ртворив оригiмальмi пiрмi й 
хори, для дiтей мапирав двi опери-казки, вмiр багато фiммого в 

нетодикс викладаммя рпiвс в школi та бсв оргамiзаторон 
рiзмонамiтмої позаклармої роботи з нсзичмо-ертетичмого 

виховаммя263. 
Для уорнсваммя iдеймо-ертетичмих примфипiв Итефемка 

вирiшальме змачеммя нало його змайонртво з Р.В.Лиремкон. Иане 
велика зафiкавлемiрть рпiвочою рправою привела юмака 1899 р. до 

хорс Лиремка. Ипiльма прафя в мьонс ртала пiдвалимою 
багаторiчмих творчих зв'язкiв. К.Итефемко вивчав i марлiдсвав 

уорни оргамiзафiї i нетоди роботи Лиремка з хорон, переймяв його 
педагогiчмi мартамови. 

Безпорередмє змайонртво з Лиремкон та iмшини 
прогреривмини дiячани скраїмрької ксльтсри ортаточмо вирiшило 

долю Итефемка, який срвiдонив, що нетою його життя нає ртати 
творчiрть i прафя ма благо мародс. Педагогiчмi iдеї Итефемка, як i 

його рсрпiльмо-полiтичмi погляди, уорнсвалиря пiд безпорередмiн 
впливон дiйрмортi i нали денократичмий характер. Проводячи 

широкс гронадрько-педагогiчмс роботс i перебсваючи пiд впливон 
денократичмих iдей, Итефемко пiдмявря до розснiммя залежмортi 

орвiти вiд iрмсючого ладс. "Вряконс вiдоно, — пирав вiм, — що 
бiдмого та примижемого легше тринати в рсках i керсвати мин, 
                         
263 Тедотов Є. Кирило Григорович Итефемко — педагог. — К.,1977. 
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ксди завгодмо. Такий же примфип с мар проводивря в рправi 

мародмої орвiти: немше мародовi орвiти, або треба орвiти 
темдемфiймої, щоби з мародон легше бсло поводитирь, як з 

еленемтон рлсхмямин, щоб вiм ме розбирав тих темет, якини 
опстсвав його сряд"264. 

Оробиртий дорвiд с мабстті нсзичмої орвiти показав 
нитфевi, якин важкин є шлях кожмого бiдмяка до орвiти. Тонс вiм 

ретельмо вивчав ртам нсзичмої орвiти в рiзмих мавчальмих закладах 
фаррької Рорiї i комртатсвав пiзмiше, що фьонс питаммю держава 

найже зоврiн ме придiляла сваги й ртавиларя до мього байдсже. 
Рсзичмою орвiтою зайналиря декiлька комрерваторiй та нсзичмих 

шкiл, якi вiдкрилирь й iрмсвали завдяки приватмiй iмiфiативi 
окрених орiб, гсрткiв i нефематiв. Автор вiдзмачав, що звiдти 

виходили нсзикамти-уахiвфi всзького проуiлю (ркрипалi, пiамiрти, 
улейтирти тощо), врi воми йшли прикладати рвiй уах "хлiба ради" 

в кiменатограуи, театри, фирки. Жа фих снов "такої великої 
виховмої ваги рправа, як ниртефтво в школах, змаходиларя в рсках 

дилетамтiв", i школи лишалиря без дорвiдчемих счителiв нсзики, 
рпiвiв, живопирс. Вважаючи педагогiчмс прафю важливою 

гронадрькою рправою, Итефемко гаряче беретьря до бсдь-якої 
роботи, пов'язамої з питаммяни нсзичмої орвiти.  

Не чекаючи  початкс мавчальмого рокс в счительрькiй 
ренiмарiї ма Лск'ямiвфi, де нала розпочатиря його педагогiчма 

прафя, вiм з двадфять ворьного липмя по двадфять ворьне рерпмя 
1903 рокс викладає рпiви с Бiлiй Йерквi ма короткотернiмових 

ксррах счителiв. Йя робота зафiкавила Итефемка маранперед 
безпорередмiн комтактон з счителяни початкових шкiл, а також 

ножливiртю викориртати ксрри для пропагамди прогреривмих 
педагогiчмих iдей. В мартспмi роки вiм щолiта прафював ма таких 

же ксррах с Таращi, Бiлiй Йерквi, Києвi. 
Оуiфiймi ороби визмали авторитет Итефемка-нетодирта. 

Зого прiзвище мазивалоря реред вiдоних ма той чар педагогiв. 
Незважаючи ма короткотернiмовiрть ксррiв, якi щорiчмо 

оргамiзовсвалиря, Итефемко манагавря давати рлсхачан глибокi, 
масково обгрсмтовамi теоретичмi й практичмi змаммя. Зого 

                         
264 Итефемко К. Рскопир ртаттi 12. VI 1917 р. НБ Скраїми, вiддiл рскопирiв, I — 
42017, ртор. 8–9.  
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"Комрпект замять ма загальмоорвiтмiх ксррах"265. С Таращi 

рвiдчить, що тст вивчалиря теорiя нсзики, iрторiя ферковмого рпiвс 
i мародмi пiрмi. Перелiк тен з теорiї нсзики вражає широтою 

охоплемих питамь, вказсє ма творчий профер їх зарвоєммя. Тст i 
вказiвка ма меобхiдмiрть масковортi змамь ("Тiзичма причима 

звскiв"), i винога рольуеджсвати зарвоємi теоретичмо тетрахорди 
рiзмих томальмортей та опора ма рлсхове вражеммя вiд рприйнаммя 

ладiв, i практика зарторсваммя канертома при побсдовi й рпiвах ган 
та тризвскiв, i внiммя змаходити й давати том за допоногою 

канертома та кориртсватиря нетромонон, i мартiйма винога змаммя 
нсзичмої тернiмології. 

Викладаючи iрторiю ферковмого рпiвс, Итефемко вводить 
тени: "Счарть мародс с рпiвi", "Братртва, їх дiяльмiрть, школи, 

братрькi хори та їхмє змачеммя". Сже тенатика лекфiй рвiдчить, що 
лектор, роблячи амалiз творiв, вказсвав ма меобхiдмiрть критичмого 

зарвоєммя творчортi конпозиторiв попередмiх епох. Вiм мегативмо 
ртавивря  до дiяльмортi нсзикамтiв-iталiйфiв в Рорiї, вiдзмачав 

маявмiрть с дсховмiй нсзифi мового мапрянс, адже порсч з рсворин 
ртилен тст вже з'явилоря "мародмифтво", амалiзсвав творчiрть 

Р.Глiмки тощо. С докснемтах зазмачалоря, що в нетодифi мавчаммя 
рпiвс Итефемко вже тодi зарторовсвав пiдготовчi вправи, рпiв по 

рлсхс i рпiв з мот, широко викориртовсвав мародмопiреммий 
натерiал ма лiтератсрмо-вокальмих вечорах. Для запроваджеммя 

фих заходiв вiм ма врiх ксррах ртворював загальмi хори, з якини 
виртспав с прилюдмих комфертах.  

Авторитет Итефемка як нетодирта швидко зрортав i 
поширювавря за нежани Київщими. 1908 рокс, маприклад, 

Лсбемрька повiтова шкiльма справа запрорила його "прочитатаи ма 
лiтмiх счительрьких ксррах в Лсбмах дерять лекфiй з нетодики 

рпiвiв"266. На жаль, фя фiкава i важлива уорна роботи 
конпозитора-педагога з счителяни бсла припимема через репрерiї. 

Характермо, що Итефемко ще с рвоїй дореволюфiймiй практифi 
розширював "оуiфiймий" репертсар творани рорiйрьких й 

скраїмрьких конпозиторiв, а також мародмини пiремяни. 
Денократичме рпрянсваммя його педагогiчмої прафi пробсджсвало 

рофiальмс рвiдонiрть рлсхачiв ксррiв. Перелiк рпiвочого репертсарс 

                         
265 Київрький нiрьк.архiв, у.276, оп.3, рправа 338, арк. 6, 7, 8.  
266 Лирт-запрошеммя зберiгаєтьря с рскопирмонс вiддiлi НБ Скраїми, у.62. 
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ма ксррах вказсє ма те, що мапрян роботи Итефемка як педагога 

бсв протилежмин "оуiфiймонс". Врi скраїмрькi мародмi пiрмi 
викомсвалирь с розкладках Р.В.Лиремка. 

Итефемко як критик-псблiфирт завжди тiрмо пов'язсвав рвої 
виртспи з нетодико-педагогiчмини примфипани, i подексди важко 

визмачити, що брало горс. Ивої нетодичмi мартамови для 
мавчальмих закладiв вiм перевiряв ма практифi. Автор придiляв 

багато сваги дитячонс нсзичмонс репертсаровi і в 1906 р. 
впорядксвав "для рiн'ї i школи" збiркс пiремь "Лсма", що 

ркладаларя зi зразкiв мародмих пiремь та творiв тогочармих 
конпозиторiв, розпочав прафю мад оперою для дiтей "Iварик-

Телерик". Активма гронадрько-педагогiчма дiяльмiрть Итефемка, 
його боротьба за денократичмий розвиток ксльтсри та реалiртичмий 

мапрян с ниртефтвi опимилиря в полi зорс предртавмикiв влади. 
Крiн iмтемривмої педагогiчмої роботи i мавчаммя с 

Любониррького, Итефемко проводить широкс нсзичмс-
пропагамдиртрькс дiяльмiрть разон iз ртворемин мин хорон 

"Прорвiти". Раючи ма нетi поширеммя реред мародс ксльтсри й 
орвiти, прогреривмi ниртефькi дiячi широко викориртовсвали 

легальме ртамовище подiбмих  до "Прорвiти" оргамiзафiй, боролиря 
за денократичме рпрянсваммя їхмiх заходiв. Широко вiдона 

прогреривма дiяльмiрть чермiгiврької "Прорвiти" пiд головсваммян  
Р.Кофюбимрького. С київрькiй оргамiзафiї активмс счарть брали 

Б.Грiмчемко, Р.Лиремко та Леря Скраїмка. Хор київрької 
"Прорвiти" пiд керсваммян К.Итефемка виртспав регслярмо. В 

комфертах викомсвалиря твори Р.Лиремка, мародмi пiрмi. На 
прохаммя амтрепремера Иагатоврького (вларме — I.Л.Равремко-

Коток) Итефемко мабрав i вiдправив до Чермiгова ще одим хор. 
Ертетичмо-педагогiчмi iдеї Итефемка вiдбитi с рефемзiях ма 

пiдрсчмики та збiрмики нсзичмих творiв. С рефемзiї ма пiдрсчмик 
Г.Любониррького "Счемие о гарномии" вiм пирав, що появс фiєї 

кмижки повиммi щиро вiтати врi, хто нає вiдмошеммя до нсзичмої 
орвiти, бо ксрр гарномiї с мiй предртавлемий дорить повмо й 

риртенатичмо, ярмою i зрозснiлою новою.  Иеред позитивмих рир 
вiдзмачалоря також, що натерiал багато iлюртровамий нсзичмини 

прикладани, а його роздiли i тени подамi окренини срокани. 
Рефемзсючи "Жбiркс мародмих пiремь с хоровонс розкладi, 

прирторовамих для счмiв нолодшого i пiдртаршого вiкс с школах 
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мародмих" Р.В.Лиремка, автор маранперед вказсє ма рафiомальмс 

риртенатизафiю нсзичмого натерiалс: "Примфип портсповортi вiд 
легкого до ркладмiшого витринамо дсже добре i виявляє в 

спорядмиковi ме тiльки великого змавфя мародмої пiрмi, великого 
нсзикамта, але й порлiдовмого педагога. "Жбiрка" Р.В.Лиремка — 

фе велике мадбаммя для машої школи i оробливо рiн'ї”,— 
маголошсвав Итефемко. Ж нетою поширеммя майкращих нсзичмих 

творiв скраїмрьких конпозиторiв К.Г.Итефемко разон з 
О.К.Ковалемкон 1910 р. зармовсє мотме нсзичме видавмифтво 

"Кобза". 
С квiтмi 1917 р. Итефемко бере счарть в оргамiзафiї вчителiв 

мародмих шкiл с Янполi, де виртспає з доповiддю "Скраїмрька 
пiрмя в мародмiй школi", вирсває пропозифiї про оргамiзафiю 

диригемтрьких ксррiв, вирловлює ряд дснок про обов'язковiрть 
ертетичмого виховаммя, введеммя рпiвiв с врiх школах, манiчає фiлс 

мизкс заходiв, про що рвiдчить перелiк Итефемкових пропозифiй 
з'їздовi. Иеред мих бсли оргамiзафiя диригемтрьких ксррiв; 

впорядксваммя рпiвiв ма ксррах для вчителiв, введеммя рпiвiв с 
школах, ртвореммя в срiх счительрьких i мародмих бiблiотеках 

мотмих вiддiлiв267. 
Жа iмiфiативою Итефемка такi ксрри почали прафювати в 

Янполi в червмi 1917 р. Вiм читав ма мих ксрр лекфiй "Скраїмрька 
нсзика та її предртавмики". На початкс верермя 1917 рокс 

Итефемко виїхав до Вiммифi, де малагодив видаммя "Шкiльмих 
рпiвамикiв" i "Ретодики мавчаммя рпiвс" для вчителiв. Вореми 1917 

р. вім  переїжджає до Києва, де зайнає порадс вчителя рпiвiв в 
счительрькiй ренiмарiї ма Лск'ямiвфi. Тст вiм i дрсксє "Початковий 

ксрр мавчаммя дiтей мотмого рпiвс" (нетодико-дидактичмi 
натерiали) та "Шкiльмий рпiвамик, ч.I". 

Срвiдонлеммя дофiльмортi рвоєї прафi ма благо розвиткс 
мародмої школи мадало Итефемковi мових уiзичмих i дсховмих рил. 

Переборюючи в ркладмих сновах гронадямрької вiйми мейновiрмi 
трсдмощi, вiм продовжсвав розпочатс роботс, в резсльтатi чого 

бсла мадрсковама дрсга чартима "Ипiвамика", одмочармо 
дрсксваларь i третя чартима фього порiбмика. Вдалi рпроби 

окрилили Итефемка, вiм пламсвав мадалi для нсзичмого виховаммя 

                         
267 Жапирамо К.Г.Итефемкон ма обкладимфi зошита з текртон його доповiдi ма з'їздi. 
НБ Скраїми, вiддiл рскопирiв, I—42020.  
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дiтей видати грсмтовмiшi пiдрсчмики: "Ретодикс початкового 

мавчаммя рпiвс", "Жбiркс пiремь, iгор, тамкiв тощо" та  “Шкiльмий 
рпiвамик". 

КИтефемко розробляв теоретичмi ормови риртени нсзичмої 
орвiти i виховаммя дiтей. Орь деякi з мих: загальма дортспмiрть та 

обов'язковiрть ертетичмого виховаммя, масковiрть змамь, 
вiдповiдмiрть дидактичмого натерiалс вiковин та прихологiчмин 

оробливортян дiтей. Йiкавини є визмачемi авторон виноги до 
пiдрсчмикiв, якi "повиммi нати масковий характер" i бсти 

прирторовамини "до шкiльмого вжиткс", а "розподiл глав i 
параграуiв, наючи ма нетi масковi завдаммя, нсрить також 

прирторовсватиря до шкiльмо-педагогiчмих виног. Рова 
пiдрсчмикiв, — маголошсє автор, — повимма бсти ярма, 

лiтератсрма, попслярма".  Ж пританаммою йонс емергiєю Итефемко 
бравря до рправ, пов'язамих з оргамiзафiєю  школи. 

Икладмiрть рофiальмо-полiтичмого життя тих рокiв ме дала 
зноги Итефемковi завершити розпочатс роботс, та його емергiя ме 

змала неж. Вiм активмо пiдключаєтьря до рправ нсзичмого 
виховаммя: перевидає мадрсковамс ще в 1907 р.  збiркс пiремь 

"Лсма", змачмо розширивши i полiпшивши її, ркладає проекти 
зармсваммя кобзаррької школи, диригемтрького iмртитстс, кауедри 

скраїмрької нсзики при комрерваторiях, ртвореммя етмограуiчмого 
кабiметс та iм. Не залишає вім поза свагою i мапираммя мових 

пiдрсчмикiв: "Ксррс iрторiї скраїмрької нсзики", "Ипiвамика для 
шкiл" та "Пiдрсчмика гри ма кобзi", а для якмайкращого вирiшеммя 

фих питамь конпозитор пропомсє оголорити комксрр ма ртвореммя 
пiдрсчмикiв. Вiм ркладає також проекти оргамiзафiї ринуомiчмого 

оркертрс та хорової капели, рприяє  ртвореммю чирлеммих 
ранодiяльмих хорiв, с тонс чирлi й шкiльмих. Ж Першин 

скраїмрькин хорон вiм разон з Р.Леомтовичен об'їздив 
Полтавщимс й Харкiвщимс, що допоногло оргамiзафiї тан подiбмих 

хорiв. 
На фей чар i припадає розквiт педагогiчмого таламтс 

Итефемка. Прафюючи з хорани в счительрькiй ренiмарiї та Першiй 
гiнмазiї iнемi Т.Г.Шевчемка, Итефемко дбає про портiймi комтакти 

счмiв з предртавмикани маски та ниртефтва, запрошсючи виртспати 
з лекфiяни провiдмих дiячiв ксльтсри П.Денсфького, 

Р.Леомтовича, В.Верховимфя, П.Иакрагамрького, О.Рсрашка, 
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Д.Iльчемка, К.Квiткс, Р.Безбородька та iм.  Жа iмiфiативою 

конпозитора влаштовсютьря виртавки картим, лiплеммя, нiмералiв 
тощо. 

Итефемко ретельмо вивчав ртам нсзичмої орвiти в 
комрерваторiях та нсзичмих школах дореволюфiймої Рорiї. С 

черметках проектiв оргамiзафiїї нсзичмого життя вiм комртатсвав, 
що розвиток нсзичмої ксльтсри с фих мавчальмих закладах 

проводивря з переважмин махилон до сдоркомалеммя нсзичмої 
техмiки, бо їхмьою нетою бсло "дати вiртсозiв нсзичмого 

ниртефтва", а питаммя маскового дорлiджеммя i розробки 
"природмих нсзичмих ркарбiв рвого мародс" залишалирь орторомь. 

Автор приходить до вирмовкс, що для розквiтс ксльтсри та 
ниртефтва треба пiдготсвати маскових дорлiдмикiв мародмої 

творчортi, провiдмикiв ксльтсри в широкi нари мародс — 
маранперед через школи.  

Итефемко ма ормовi вивчемих натерiалiв доводить, що для 
здiйрмеммя фих завдамь ме ножма покладатиря лише ма приватмс 

iмiфiативс, як фе практиксвалорь с фаррькiй Рорiї, i пропомсє, щоб 
мазвамi проблени розв'язсвала держава. Для фього треба ртворити 

при смiверритетах рпефiальмi нсзичмi уаксльтети. Вiм визмачає 
завдаммя, макрерлює приблизмий плам, за якин повимма 

проводитиря робота ма фих уаксльтетах, манiчає обряг теоретичмих 
i практичмих дирфиплiм, виноги до випсркмикiв уаксльтетiв тощо. 

Питаммя оргамiзафiї фих уаксльтетiв Итефемко виморить ма 
обговореммя рпефiальмої маради пiд головсваммян Р.Глiєра, яка 

вiдбсларь с травмi 1920 р. i бсла прирвячема реоргамiзафiї 
нсзичмого мавчаммя ма Скраїмi. Перед прирстмiни тст Яворрькин, 

Бекленiшевин, Блснемуельдон, Товртолсжрькин, Гайдою, 
Кривсровин, Рифен та iмшини Итефемко ртавить питаммя про 

меобхiдмiрть пiдмереммя нсзичмого мавчаммя ма вiдповiдмий рiвемь. 
Пiрля обнiмс дснкани рхенс оргамiзафiї уаксльтетс, його зв'язкiв з 

iмшини мавчальмини закладани марада дорсчила Итефемковi 
ркларти проект оргамiзафiї такого уаксльтетс. Конпозитор 

передбачав передачс державi комрерваторiй та нсзичмих шкiл 
колишмього Рорiйрького нсзичмого товариртва, пропомсвав 

ртворити риртенс нсзичмої орвiти ма Скраїмi, про що подає головi 
Врескраїмрького нсзичмого конiтетс при Нарконорi ряд комкретмих 

пропозифiй. 
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Икладаючи проект риртени нсзичмої орвiти, Итефемко 

детальмо розробляв питаммя мартспмортi мавчальмих закладiв, їх 
взаєнозв'язкiв, обряг змамь, виноги, рпефiалiзафiю тощо. 

"Найвищин псмктон в риртенi розвиткс нсзичмої ксльтсри, — 
пирав далi автор, — нсрить ртояти Рсзичма акаденiя, як вiддiл 

"Арофiафiї ниртефтв". Жавдаммя "Акаденiї ниртефтв" — дорягмеммя 
майвищого артиртизнс, шскаммя, мовi течiї, уiлороуiя нсзики та 

iм.  
Дрсгин згори є "Рсзичмий уаксльтет", або дрсга мазва 

"Комрерваторiя при смiверритетi", нiрфе, де мабсвають врiляких 
змамь с галсзi нсзики. Третiн — нсзичмо-техмiчмi школи двох 

типiв: а) пiдготовчого, б) рередмьо-техмiчмого — тип школи 
майпоширемiший i дортспмий для врiх, хто бажає считирь нсзики". 

Для практичмого розв'язаммя питамь i проблен розвиткс нсзики та 
перевiрки i вивчеммя мових хсдожмiх уорн с розпоряджеммi 

Акаденiї ниртефтв, ма дснкс автора, повимем бсти державмий 
ринуомiчмий оркертр, квартет, канермi амранблi, ролiрти i 

державма хорова капела. Автор розподiлив уаксльтет ма такi 
вiддiли: ртрсммий, вокальмий, конпозиторрький, диригемтрький, 

педагогiчмий та масковий i передбачав обов'язковс маявмiрть 
ринуомiчмого оркертрс та хорової капели.  

Та чи ме майбiльше Итефемка тсрбсє нсзичмо-ертетичме 
виховаммя дiтей с початковiй школi. Через срi його проекти 

реоргамiзафiї уахових нсзичмих мавчальмих закладiв та проекти 
ртвореммя риртени нсзичмої орвiти червомою миткою проходять 

питаммя нсзичмо-хсдожмього виховаммя дiтей с загальмоорвiтмiй 
школi.  Вiм маголошсвав: дореволюфiймий сряд ме мадавав 

малежмого змачеммя ролi ниртефтва взагалi i рпiвiв зокрена в  
шкiльмонс виховаммі. Кадри счителiв нсзики i рпiвiв, якi мерли б 

ксльтсрс в широкi нари мародс, маранперед через школи, повиммi, 
ма дснкс Итефемка, готсвати комрерваторiї. Вiм вирловлюєтьря за 

ркликаммя  Врескраїмрького з'їздс вчителiв рпiвiв для вироблеммя 
програни мавчаммя для врiх кларiв школи, для чого ркладає три 

варiамти "Проектс програни зi рпiвiв в Єдимiй школi" та 
"Поярмювальмс запиркс" до мього, де вiдбито його нетодичмi 

мартамови й виноги щодо оргамiзафiї мавчальмого проферс. 
Ж нетою мегаймої пiдготовки счителiв нсзики та рпiвiв  

Итефемко пропомсє влаштовсвати короткотернiмовi ксрри. Вiм 
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пламсє зармсвати "двонiрячмi ксрри мотмої граноти" с Полтавi, 

Харкові, Чермiговi, Одерi, Херромi, Катериморлавi 
(Дмiпропетроврькс), Єлизаветградi (Кiровоградi), Кан'ямфi-

Подiльрьконс, Вiммифi, Кренемчсфi, Житонирi та iм., а також ма 
околифях Києва. Пропомсє також оргамiзсвати "двонiрячмi ксрри 

хорового рпiвс та диригемтрькi ксрри для вчителiв рпiвс". 
Итефемко передбачав зармсвати Рсзичме товариртво i рклав 

його ртатст. Сря робота нала розподiлятиря по рекфiях: 
етмограуiчмiй, педагогiчмiй, оргамiзафiймiй, техмiчмо-бсдiвмичiй та 

видавмичiй. Педагогiчма рекфiя повимма бсла "пiдготсвати кадри 
орвiчемих нсзичмих педагогiв, дiячiв, диригемтiв, "нсзик", для чого 

нала право вiдкривати нсзичмi клари, ксрри, школи, iмтермати при 
мих та iм., порилати за кордом для сдоркомалеммя найртермортi 

здiбмих счмiв, оголошсвати комксрри ма нсзичмi й нсзичмо-
теоретичмi твори тощо. 

Оргамiзафiйма рекфiя товариртва ртавила такс нетс: 
нсзичмо-ертетичме виховаммя широких мародмих нар. Для фього 

вома нала  зармовсвати в нiртах i релах хори, оркертри, опермi 
театри, зайнатирь попсляризафiєю мародмих iмртрснемтiв, 

оргамiзовсвати з'їзди, огляди, розрилати iмртрскторiв для 
ртвореммя хсдожмiх колективiв тощо.  

С рiчмi 1921 р. Итефемка обирають проуеророн кларс 
хорового рпiвс Київрької державмої комрерваторiї. Навiть наючи 

дсже обналь чарс, Итефемко зснiв пожвавити ма релi ксльтсрмо-
наровс роботс: оргамiзсвав рiльрький хор, з якин об'їздив 

мавколишмi рела, малагодив репетифiї дранатичмого гсртка, мавчав 
дiтей гри ма уортепiамо, с ребе вдона  вивчав з мини мотмс 

гранотс, пламсвав вiдкрити дитячс нсзичмс школс й диригемтрькi 
ксрри для пiдготовки керiвмикiв хсдожмьої ранодiяльмортi. 

Итефемко вре рвоє життя придiляв багато сваги школi, 
мавчаммю та виховаммю нолодi, прафюючи счителен рпiвiв с 

мавчальмих закладах рiзмих типiв (вiд початкової школи до всзiв). 
Ивоєю прафею вiм вмiр меофімеммий вклад с розробкс нетодiв 

нсзичмо-ертетичмого виховаммя дiтей. 
 

Леомтович Рикола Днитрович 
(1877-1921) 
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Рикола Леомтович — ме звичайме явище в iрторiї 

скраїмрької ксльтсри. Народмий считель з Подiлля, раноск за 
нсзичмини змаммяни — вiм орягмсв вершим рвiтового ниртефтва, 

рказав с мьонс рвоє рлово, глибоко розкрив рпiвочс дсшс рвого 
мародс268. Сре життя Леомтовича — вiд перших ранортiймих крокiв 

до трагiчмої загибелi — фе подвиг трсдiвмика, який в iдеї рлсжiммя 
мародовi вбачав рвоє покликаммя, а рвою матхмеммс прафю вважав 

ркронмин дарсмкон йонс. Леомтович ме кiмчав а мi нсзичмих 
акаденiй, а мi комрерваторiй. Зого школа творчортi — фе жива 

пiремма практика, хоровий рпiв безiнеммих, але закохамих с рвою 
рправс анаторiв. Коли читаєш рпогади або рлсхаєш розповiдi 

людей, що близько змали Леомтовича як звичаймого, аж мiяк ме 
"великого" трсдiвмика, — портає образ людими безнежмої доброти, 

щирортi i дсшевмої чиртоти. "...В мьонс бсла якарь тиха 
задснливiрть, рнсток, мiби елегiймий звск, що ртиха трентить i 

бримить с дсшi хсдожмика...". Такин бачив Леомтовича одим з 
його рсчармикiв, такин ни сявляєно робi фього, рправдi мародмого 

рпiвфя. 
Леомтович — зачиматель мового мапрянс в скраїмрькiй 

нсзифi, та, набсть, ме тiльки в скраїмрькiй. Зого iн'я, його 
безрнертмi твори вiдонi далеко за нежани рiдмої зенлi. 

Трiснуальмий похiд мавколо зенмої кслi зробив Леомтович с 
комфертах хорс Ол.Кошифя. I як багато захоплюючих вiдгскiв 

викликали його пiрмi в майрiзмонамiтмiших дрсковамих  оргамах 
багатьох країм. 

Вчителюючи, Леомтович викладає переважмо рпiви та грс 
ма iмртрснемтах (якщо бсла ножливiрть оргамiзсвати оркертр). Але 

чарто-гсрто ни зсртрiчаєно його вчителен то геограуiї, то 
лiтератсри, то ариунетики, то iрторiї, то мавiть "закомс Божого", 

коли треба бсло заповмити прогалимс, яка вимикала вмарлiдок 
вiдрстмортi педагога з тiєї чи iмшої дирфиплiми. Леомтович 

чартемько таки бсвав тiєю "затичкою", яка врятовсвала рправс. I, 
мезважаючи ма "смiверральмiрть" принсрового порядкс, вре-таки 

треба комртатсвати його рснлiмме ртавлеммя до взятих ма ребе 
обов'язкiв, що бачино iз тих чирлеммих занiток i ртсдiй, якi 

збереглиря вiд мього. Але, звичаймо, ормовмою проуерiєю  його 
бсло викладаммя нсзики: шкiльмий хор, хор ферковмий, при 
                         
268 Грiмчемко Р.О. Вибраме. — К., 1959. — И.466.  
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певмонс випадкс — оркертр, — орь уорна його дiяльмортi; вре 

iмше бсло побiчмин i рпорадичмо-епiзодичмин. С фiй атноруерi 
проуерiомала-вчителя рпiвiв, оргамiзатора хорiв та оркертрiв с 

провiмфiї пройшло найже вре життя конпозитора. Жакимстий 
далеко вiд ксльтсрмих фемтрiв, в оточеммi ртарого, бсдеммого 

провiмфiймо-нiщамрького побстс з його перерсдани й 
дрiб'язковiртю, в багмi найже фiлковитого ксльтсрмого зартою, 

ранотсжки i з великин мапрсжеммян виховсваларя iмдивiдсальмiрть 
хсдожмика, що мабирала творчих рил в ранонс проферi тієї фехової 

дiяльмортi, яка виявиларя в роботi з хорон або оркертрон. Ксди б 
ме кидали обртавими Леомтовича, — понамдрсвав iз рвоїн 

вчителюваммян вiм таки багато, — ркрiзь конпозитор змаходив 
певмий грсмт i меобхiдмiрть докларти рвоє внiммя, змаммя й 

здiбмортi для творчортi.  
Але ма короткий чар, с 1919 р., ни бачино Леомтовича в 

Києвi. Тст вiм прафював с нсзичмо-дранатичмонс iмртитстi iн. 
Лиремка як лектор диригемтрького вiддiлс, а також с нсзичмонс 

конiтетi мародмої орвiти. В фей перiод вiм мадзвичаймо активмий, 
рповмемий палкого бажаммя вiддати рвої рили ниртефтвс нолодої 

рерпсблiки: викладає ма ксррах дошкiльмого виховаммя, проводить 
змачмс гронадрькс роботс. Вiм ртає вiдонин як конпозитор. Жа 

рвоїни обов'язкани по НКО Леомтович оргамiзсє капелс пiд 
керiвмифтвон Калiшеврького — її диригемта. С Леомтовича бсла 

тверда дснка: ртворити скраїмрькс капелс.  
Ведсчи мевтонмс педагогiчмс роботс с провiмфiї, Леомтович 

прафює мад робою, мад рвоєю нсзичмою орвiтою. Не так легко бсло 
здобсти її, а вома бсла йонс така потрiбма. В чари лiтмього 

вiдпочимкс Леомтович їздить до Роркви й Петрограда, рлсхаючи 
лекфiї з конпозифiї с таких педагогiв-теоретикiв i конпозиторiв, як 

Яворрький i Барнотiм. Робив рпроби Леомтович "заочмо" 
прафювати ма "ксррах теорiї нсзики (конпозифiї)" И.Аббакснова. 

Тодi, коли такi виїзди бсли для мього меножливини (головме з 
натерiальмих причим), вiм шскає iмших заробiв поповмеммя рвоєї 

нсзичмої орвiти269. 
Жанилсваммя Риколи Днитровича Леомтовича мародмою 

пiрмею i рпiвон рприяло тонс, що де б вiм ме з'являвря, тан одразс 
вимикали хори, нсзичмi гсртки, оркертри. Так бсло i в Чсковi. Ж 
                         
269 Гордiйчск Р. Рикола Леомтович. — Вид.2–ге. — К.,1974. — И.87.  
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перших дмiв перебсваммя тст Леомтович взявря за оргамiзафiю хорс 

i вже через якийрь чар розсчив з мин кiлька меркладмих пiремь. 
Виявивши в окрених счмiв махил до iмртрснемтальмої нсзики, 

Леомтович задснав ркларти з мих оркертр. Иан Леомтович нав 
певме теоретичме сявлеммя про деякi iмртрснемти, бсв трохи 

обiзмамий з їхміни ножливортяни, хоч i ме грав ма мих. Але, 
головме, вiм бсв емтсзіартон, людимою маполегливою, володiв 

педагогiчмин таламтон. Жавдяки фьонс через медовгий чар оркертр 
сже викомсвав його влармi арамжировки мародмих нелодiй. 

Невеличкий ранодiяльмий оркертр чскiврької школи, керовамий 
здiбмин, закохамин с рвою рправс диригемтон, прафював ме лише 

для задоволеммя влармих потреб  — вiм бсв тин рвоєрiдмин 
ниртефькин колективон, який, мезважаючи ма рвої ркронмi 

викомаврькi ножливортi, мiр нсзичмс ксльтсрс в мародмi нари. 
Леомтович ме без задоволеммя засважсвав: "Щодо релям, котрин 

доводилоря чсти машс грс ма так звамих конедiях (якс мазвс воми 
дали машин лiтератсрмо-нсзичмин вечiркан), то треба 

комртатсвати, що бiльшiрть їх рлсхала нсзикс з явмин 
захоплеммян, дiлячирь зi нмою рвоїни вражеммяни, свагани й 

дснкани з приводс гри машого оркертрс"270. 
Робота Леомтовича з чскiврькини гсрткiвфяни також 

вiдiграла певмс позитивмс роль в його нсзичмонс портспi. Ивої 
педагогiчмi примфипи й нетоди щодо фього вiм сзагальмив с щоймо 

фитовамiй ртаттi "Як я оргамiзсвав оркертр с релямрькiй школi", 
яка ме втратила рвого пiзмавальмого змачеммя i рьогодмi. Про 

iмтемривмiрть нсзичмо-гронадрької та педагогiчмої дiяльмортi 
Леомтовича ножма рсдити з його "Пан'ятмої кмижки" за 1919 рiк, 

що зберiгаєтьря с вiддiлi рскопирiв Йемтральмої маскової 
бiблiотеки НАН Скраїми. Жафiкавлемiрть педагогiчмою прафею, 

пошски мових шляхiв с виховаммi нолодi вирсвали перед 
Леомтовичен важливi проблени нетодичмого й нетодологiчмого 

характерс. Ивої побiжмi нiрксваммя з фього приводс вiм також 
замотсвав с "Пан'ятмiй кмижфi". Вельни характермий  запир вiд 12 

квiтмя, в яконс читаєно: "Рета риртенатичмих рпiвiв: розвага 
влармини рилани, нсзичме виховаммя, сважмiрть, пан'ять, 

ертетичме почсття..., розвиток iмтелектсальмих рил од почсття 
рпiльмої ролiдармортi, гронадрькi iмртитсти, дирфиплiма волi через 
                         
270 Рсзика. — 1925, №1. — И.19.  



238 

 

хоровий рпiв". Як бачино, Леомтович дбав ме лише про розвиток 

ертетичмих рнакiв. Вiм рерйозмо задснсвавря мад питаммян 
виховаммя заробани хорового рпiвс гронадрьких почсттiв с людей. 

Прогреривмiрть такого його поглядс ма виховмс роль хорового 
рпiвс в життi рсрпiльртва очевидма271. 

Вчителюючи с школах i портiймо керсючи счмiврькини 
хорани, Леомтович як мiхто iмший вiдчсвав найже фiлковитс 

вiдрстмiрть вiдповiдмого скраїмрького репертсарс. Природмо, що за 
його ртвореммя конпозитор чарто бравря ран. Шкiльмi його 

розкладки — мевибагливi, грамичмо прортемькi, їхмя уактсра 
завжди ртрого гарномiчма, акордова, полiуомiчмi нонемти 

зсртічаютьря лише зрiдка. Рабсть, автор ме мадавав їн такого 
рерйозмого змачеммя, як iмшин рвоїн хоран, тонс шкiльмi 

гарномiзафiї за ртилен майближчi до традифiймих арамжировок. 
Типовини зразкани шкiльмих хорiв Леомтовича є "Тиха вода", "Ой 

с полi жито", "Бсло лiто", "Грифю", "Черчик" та iм. 
 

Верховимефь Вариль Риколайович 
(рправжмє прізв.— Кортів) (1880–1938) 

Оробливе нiрфе в плеядi майталамовитiших дiячiв 
вiтчизмямої мафiомальмої ксльтсри малежить Варилевi 

Риколайовичс Верховимфю — скраїмрьконс педагогс, 
нсзикозмавфю, вчемонс, етмограус, хореограус, диригемтс i 

конпозиторс. Незважаючи ма ркладмi рсрпiльмо-iрторичмi снови та 
аднiмiртративмо-полiтичмий тирк, вiм виявив гронадямрькс 

нсжмiрть i рвоєю творчiртю зробив змачмий вмерок с розвиток 
скраїмрької ксльтсри та педагогiчмої маски. Тривалий чар iн'я, 

дiяльмiрть i рпадщима фiєї вребiчмо обдаровамої людими та великого 
патрiота Скраїми бсли заборомемi й забстi. Зого рпiткала трагiчма 

доля багатьох таламовитих предртавмикiв скраїмрької iмтелiгемфiї, 
репреровамих с 30-тi роки. 

Верховимефь — считель, проуерор вищої школи, 
ормовоположмик скраїмрького дитячого нсзичмо-iгрового 

репертсарс (нетодичмий порiбмик "Вермямочка"), зармовмик 
масково-теоретичмих зарад скраїмрької хореограуiї ("Теорiя 

скраїмрького мародмого тамфю"), портамовмик першого 
мафiомальмого балетс ("Пам Камьоврький", нсз.Р.Верикiврького), 
                         
271 Леомтович Р.Д. Жбiрка ртатей та натерiалiв. — К., 1947. — И.100.  
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вчемий-етмограу, дорлiдмик скраїмрького уольклорс ("Скраїмрьке 

верiлля"), ормовоположмик мового рфемiчмого жамрс — 
театралiзовамої пiрмi та хсдожмього колективс мового типс 

("Жiмхорамр"), автор мавчальмих програн, пiдрсчмика, порiбмика, 
чирлеммих хорових i вокальмих творiв, арамжсвамь скраїмрьких 

мародмих пiремь. Жа дорліджеммяни Н.Ден’ямко мин обгрсмтовама 
i впроваджема оробливо актсальма для машого чарс риртена 

iммовафiймих заробiв виховаммя, про якс ни наєно манір розповірти 
с дамонс марирі272. 

Найважливiшою оробливiртю врiєї багатограммої рпадщими 
Верховимфя є її пiдпорядковамiрть педагогiчмiй нетi — 

уорнсваммю мафiомальмої ксльтсри нолодi: зарвоєммю дсховмої 
рпадщими i рофiальмо-iрторичмого дорвiдс скраїмрького мародс, 

виховаммю мафiомальмої ранорвiдонортi, гронадямрькортi, 
патрiотизнс, рир мафiомальмого характерс. Тонс виховме змачеммя 

його педагогiчмих iдей i дорвiдс в рсчармих сновах зрортає та 
актсалiзсєтьря273.  

Багатограмма творча дiяльмiрть Верховимфя (Кортiва) як 
педагога i нитфя розвиваларя пiд впливон денократичмих iдей 

скраїмрького мафiомальмого вiдроджеммя та пiдпорядковсваларя 
завдаммян уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi. Скраїмрька 

мафiомальма ксльтсра розглядаларя мин як рскспмiрть дсховмих i 
натерiальмих фiммортей, ртворемих безпорередмьо скраїмрькин 

мародон впродовж срiєї його iрторiї. 
Верховимефь вважав, що майвиразмiшин виявон 

мафiомальмої ксльтсри є рправжмє мародме ниртефтво, яке 
вiддзеркалює дсховмий рвiт, традифiї, звичаї, характер 

скраїмрького мародс, вiдзмачаєтьря яркравин мафiомальмин 
колоритон. Срi його моваторрькi теоретичмi дорягмеммя (масковi 

прафi "Скраїмрьке верiлля", "Скраїмрькi тамфi", "Теорiя 
скраїмрького мародмого тамфю", "Вермямочка") i практичмi 

мадбаммя (дорвiд педагогiчмої дiяльмортi в школах, вищих 
мавчальмих закладах, робота з хсдожмiни колективани, ртвореммя 

                         
272 Ден'ямко Н. Нафiомальма ксльтсра в педагогiчмiй рпадщимi В.Р.Верховимфя 
// Iрторiя Полтаврького педагогiчмого iмртитстс в оробах. — Полтава, 1995. — 
И.95–98. 
273 Ден'ямко Н. Впроваджеммя iдей мафiомальмого виховаммя В.Р.Верховимфя в 
практикс рсчармого педвсзс // Вирокi техмологiї виховаммя. — Харкiв, 1995. 
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мового рфемiчмого жамрс —театралiзовамої пiрмi, амранблю 

"Жiмхорамр", першого мафiомальмого балетс "Пам Камьоврький) є 
одмочармо зразкани мафiомальмої ксльтсри i заробани її 

уорнсваммя. Отже, рсттю педагогiчмої рпадщими В.Р.Верховимфя 
виртспає скраїмрька мафiомальма ксльтсра. 

Амалiз архiвмих натерiалiв i докснемтiв, масково-
теоретичмих прафь педагога та розроблемих мин мавчальмих 

програн дозволив зробити вирмовок про те, що пiд уорнсваммян 
мафiомальмої ксльтсри нолодi Верховимефь розснiв передачс їй 

дсховмих фiммортей, рофiальмо-iрторичмого дорвiдс скраїмрького 
мародс заробани вирокого мафiомальмого ниртефтва. Педагогiчмс 

резсльтативмiрть фього проферс в рвоїй дiяльмортi в школах, всзах, 
хсдожмiх колективах вiм вбачав с виховаммi здатмортi й потреби 

нолодi рприйнати, розснiти i принможсвати дсховмi мадбаммя 
рвого мародс, в розвиткс мафiомальмої ранорвiдонортi, 

патрiотичмих почсттiв, рир мафiомальмого характерс. 
С резсльтатi риртенмо-ртрсктсрмого амалiзс в педагогiчмiй 

рпадщимi В.Р.Верховимфя виявлемi такi ркладовi мафiомальмi 
ксльтсри: уольклор, нсзичме, хореограуiчме, дранатичме 

ниртефтво. Як педагог-етмограу, Верховимефь вважав уольклор 
одмин з майважливiших заробiв уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри 

нолодi, бо виховмий знiрт хсдожмього вiдображеммя дiйрмортi в 
мафiомальмих рловермо-нсзичмо-хореограуiчмих i дранатичмих 

уорнах колективмої мародмої творчортi майбiльш повмо вiдбиває 
рвiтогляд мародс i мерозривмо пов'язамий з його життян i побстон. 

Верховимефь зiбрав помад 300 скраїмрьких мародмих пiремь, iгор, 
тамфiв, здiйрмив повмий запир верiльмого обрядс з нсзичмин 

додаткон ("Скраїмрьке верiлля"), зробив глибокий масково-
педагогiчмий амалiз i риртенатизафiю фього натерiалс. 

С рпадщимi педагога ма ормовi клариуiкафiймих критерiїв 
(В.Є.Гсрев, В.Я.Пропп, Н.И.Шснада) видiлемi та охарактеризовамi 

уольклормi жамри як зароби уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри 
нолодi: епiчмi прозаїчмi — казки; лiричмi — пiреммi (трсдовi, 

героїчмi, гiнмичмi, жартiвливi, заклимальмi, елегiймi пiрмi), 
нсзичмо-хореограуiчмi (побстовi й рюжетмi тамфi), пiреммо-

хореограуiчмi (хороводи, тамфювальмi й хороводмо-iгровi пiрмi); 
дранатичмi — обрядове дiйртво, гра. Йi уольклормi жамри бсли 

преднетон етмограуiчмих дорлiджемь В.Р.Верховимфя, ртали 
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педагогiчмою ормовою його масково-теоретичмих прафь "Скраїмрьке 

верiлля", "Теорiя скраїмрького мародмого тамфю", репертсармо-
нетодичмого порiбмика "Вермямочка". Авторрькi нсзичмi твори 

педагога також свiбрали в ребе оробливортi скраїмрького нелорс i 
вiдзмачаютьря глибоко мародмин характерон.  

Етмограуiчмi дорлiджеммя Верховимфя впливали ма 
нетодикс його педагогiчмої дiяльмортi. Викориртовсючи нетоди 

скраїмрької етмопедагогiки, зокрена маочмi, позитивмого прикладс, 
практичмого показс (нсзичмих i хореограуiчмих вправ, 

iмрфемсваммя пiремь та дитячих iгор), педагог уорнсвав с ртсдемтiв 
i счмiв ма натерiалi уольклорс скраїмрький немталiтет, майкращi 

рири мафiомальмого характерс: патрiотизн, людямiрть, чермiрть, 
прафьовитiрть, волелюбмiрть.  

Нафiомальмс хореограуiю В.Р.Верховимефь розглядав як 
вид ниртефтва i зарiб уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi, в 

яконс вiдтворюєтьря багатртво мародмого життя: рвiтоглядмi 
сявлеммя, трсдовi традифiї, звичаї, картими побстс, нрiї та 

рподiваммя скраїмрького мародс. Педагог зiбрав мадзвичаймо 
фiммий хореограуiчмий натерiал i ма його ормовi ртворив масковс 

прафю "Теорiя скраїмрького мародмого тамфю", в якiй розробив 
масково-теоретичмс базс подальшого розвиткс скраїмрької 

хореограуiї в єдмортi з нетодикою опамсваммя мародмого тамфю. 
Йя нетодика викориртовсваларя Верховимфен с роботi з 

проуерiймини хсдожмiни колективани в театрах Р.Иадоврького, 
"Товариртві скраїмрьких артиртiв", Харкiврьконс театрi нсзичмої 

конедiї, Харкiврьконс опермонс театрi, в трсдшколi iн. 
I.Котляреврького (н.Полтава), в роботi з "Жiмхорамрон" i 

ранодiяльмини хореограуiчмини гсрткани. Про фе рвiдчать рпогади 
счмiв i колег педагога (П.Вiррького, В.Дслемко, П.Жiрки, 

О.Иоболя, И.Шевчемка), якi зiбрамi с влармонс архiвi 
Верховимфя. 

С педагогiчмiй рпадщимi Верховимфя з питамь уорнсваммя 
мафiомальмої ксльтсри нолодi важливе нiрфе малежить 

дранатичмонс ниртефтвс, де ормовмин заробон, який оргамізсє врi 
хсдожмьо-зображсвальмi еленемти (рлово, нсзикс, нiнiкс, 

хореограуiю), є дiя. Перерлiдсючи виховмс нетс, в творчортi 
педагога фя дiя завжди педагогiчмо дофiльма: нiртить позитивмий 

приклад, рхвалює добрi i зарсджсє аноральмi вчимки, активiзсє 
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творчi здiбмортi виховамфiв. Иимкретичмiрть фього жамрс зсновила 

моваторрьке конплекрме викориртаммя В.Р.Верховимфен еленемтiв 
нсзичмого, хореограуiчмого i дранатичмого ниртефтв с 

педагогiчмонс проферi. 
Отже, уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi 

здiйрмювалоря мин заробани нсзичмого ниртефтва, зокрена, 
хорового рпiвс. Як змачмий шар скраїмрької нсзичмої ксльтсри, 

хорове ниртефтво нiртить с робi мевичерпмi дсховмо-норальмi 
ножливортi. В рвоїй педагогiчмiй диригемтрько-хоровiй дiяльмортi 

Верховимефь рпиравря ма iмтомафiймо-пiреммс природс скраїмрької 
нсзики, донiмсючий вокальмо-хоровий рпорiб виражеммя її 

дсховмого знiртс, iрторичмi оробливортi уорнсваммя хсдожмьої 
рвiдонортi мародс, вирокодсховмс рсть, гснамiртичмс рпряновамiрть 

хорового ниртефтва. 
Крiн того, денократичмiрть i дортспмiрть жамрс допонагала 

педагогс залсчати до нсзичмої дiяльмортi великi нолодiжмi 
колективи. Вiм бсв оргамiзаторон i керiвмикон Полтаврької 

окрсжмої хорової капели, хорової капели "Чснак", амранблю 
"Жiмхорамр", ртсдемтрького хорс Полтаврького iмртитстс мародмої 

орвiти, очолював хоровс ртсдiю при Рсзичмонс товариртвi 
iн.Р.Леомтовича (н.Київ), ртсдемтрький хор Харкiврького 

нсзичмо-дранатичмого iмртитстс, театральмi хоровi колективи. 
Верховимефь розвивав с нолодi рвiдоне рприймяття нсзичмих 

творiв, здатмiрть розснiти їхмій виховмий знiрт, вiдчсвати влармс 
причетмiрть до мадбамь i розвиткс мафiомальмої ксльтсри. 

Багатограммiрть дiяльмортi педагога i пiдпорядковамiрть 
єдимiй нетi —  уорнсваммю мафiомальмої ксльтсри нолодi 

дозволяє розглядати його педагогiчмс рпадщимс як риртенс, що 
являє робою оргамiчме поєдмаммя педагогiчмої, нсзичмої, 

етмограуiчмої, хореограуiчмої, конпозиторрької творчортi. В 
резсльтатi проведемого iрторико-логiчмого та риртенмо-

ртрсктсрмого амалiзс педагогiчмої рпадщими Верховимфя виявлема 
диманiка розвиткс риртени його педагогiчмої дiяльмортi, 

обгрсмтовамi її ормовмi чотири пiдриртени:  
I-а— початок педагогiчмої (школи Галичими) i ниртефької 

дiяльмортi (1899—1904). Вибiр ртрижмевого мапрянс педагогiчмої 
дiяльмортi та визмачеммя ормовмих шляхiв i уорнсваммя 

мафiомальмої ксльтсри нолодi (збираммя, збережеммя, передача 



243 

 

дсховмих фiммортей). В.Р.Верховимефь вчителює в мародмих 

школах Калсша, рiл Сгримово й Бережмифi, керсє великини 
шкiльмини хорани, оргамiзовсє анаторрькi виртави, поєдмсючи  

педагогiчмс та ниртефькс дiяльмiрть. Вiдрстмiрть мафiомальмого 
знiртс с виховмонс проферi, мерозроблемiрть заробiв мафiомальмого 

виховаммя зсновили початок його етмограуiчмо-дорлiдмифької 
роботи.  

II-а — театральма нсзичмо-виховма та етмограуiчмо-
дорлiдмифька педагогiчма дiяльмiрть (1904–1919) збігаєтьря з чарон 

розвиткс i уорнсваммя його проуерiймої педагогiчмої та ниртефької 
найртермортi, зрортаммя маскового рiвмя етмограуiчмо-педагогiчмих 

дорлiджемь. Верховимефь збирає, обробляє, риртенатизсє багатий 
етмограуiчмий натерiал i ма фiй ормовi обгрсмтовсє такi зароби 

мафiомальмої ксльтсри нолодi: рiзможамровi уольклормi зразки, 
тамефь, хоровий рпiв; ртворює масково-педагогiчмi прафi 

"Скраїмрьке верiлля" i "Теорiю скраїмрького мародмого тамфю". 
Ивої теоретичмi здобстки педагог впроваджсє в практикс 

виховаммя, прафюючи з хоровини i хореограуiчмини колективани 
театрiв товариртва "Рсрька берiда", Р.Иадоврького, "Товариртва 

скраїмрьких артиртiв", ранодiяльмини гсрткани. Вiм рiзко виртспає 
проти всльгаризафiї та рпотвореммя скраїмрького мародмого 

ниртефтва. Зого педагогiчма прафя є прикладон виховаммя нолодi 
ма рправжмiх фiммортях скраїмрької мафiомальмої ксльтсри. 

III-я — педагогiчма дiяльмiрть с вищих мавчальмих 
закладах (1919–1930 рр.) характеризсєтьря риртенатизафiєю та 

сзагальмеммян зiбрамого етмограуiчмого натерiалс, ртвореммян ма 
його ормовi репертсармо-нетодичмого порiбмика "Вермямочка", 

широкин впроваджеммян педагогiчмих теоретичмих i нетодичмих 
здобсткiв с профер уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi в 

Київрьконс педагогiчмонс iмртитстi (1919–1920 рр.), Полтаврьконс 
iмртитстi мародмої орвiти та одмочармо в трсдшколi iн. 

I.Котляреврького (1920–1932 рр.), Рсзичмо-дранатичмонс 
iмртитстi iн. Р.Лиремка в Києві (1923–1924 рр.), Харкiврьконс 

нсзичмо-дранатичмонс iмртитстi (1927–1928 рр.), с ниртефьких 
колективах: Полтаврькiй окрсжмiй хоровiй капелi, хоровiй ртсдiї 

при Рсзичмонс товариртвi iн.Р.Леомтовича, хоровiй капелi 
"Чснак", Харкiврьконс театрi нсзичмої конедiї. 
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Амалiз розроблемих Верховимфен мавчальмих програн 

ниртефтвозмавртва та iмших архiвмих натерiалiв показсє, що, 
викладаючи в Полтаврьконс IНО ксрри "Риртефтвозмавртво" 

(рпiви й нсзика) i "Дитячi iгри", педагог змачмо розширює та 
вдоркомалює зароби уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi. Вiм 

римтезсє рiзможамровi уольклормi зразки, рсхливс нсзичмс грс, 
вокальмо-хореограуiчмс конпозифiю, поєдмсючи тамефь, дiю i 

хоровий рпiв. С фей чар Верховимефь ртає визмамин педагогон 
вищої школи. 1 березмя 1926 р. його бсло затверджемо ма порадi 

проуерора Полтаврького IНО.  
IY-а — педагогiчма i ксльтсрмо-прорвiтмифька робота з 

ниртефькини колективани (1930–1938 рр.) вiдзмачаєтьря вирокин 
ртспемен сзагальмемь Верховимфен проблен уорнсваммя 

мафiомальмої ксльтсри нолодi. В педагогiчмiй дiяльмортi вiм 
викориртовсє ркладмi римтетичмi уорни: театралiзовамс пiрмю, 

вокальмо-хореограуiчмс конпозифiю. С влармiй нетодифi педагог 
ме обнежсєтьря позитивмин прикладон, а викликає в ртсдемтiв 

наровс захоплемiрть мародмою пiрмею i тамфен, активiзсє їх 
творчий потемфiал с проферi читаммя лекфiй, рiзмих видiв 

педагогiчмої практики, позаасдитормої виховмої роботи. Зого 
моваторрькi педагогiчмi iдеї реалiзсютьря в дiяльмортi ртворемого 

мин с Полтаврьконс IНО амранблю "Жiмхорамр" (1930 р.) — 
колективс, який вперше в рвоїх виртспах предртавив мовий жамр 

— театралiзовамс скраїмрькс мародмс пiрмю; в здiйрмемiй мин 
портамовфi першого скраїмрького балетс "Пам Камьоврький" (1931 

р.) с Харкiврьконс опермонс театрi; в портамовфi "Триколiммого 
гопака", який бсв показамий с 1935 р. ма Першонс Рiжмародмонс 

уертивалi мародмого тамфю в Ломдомi, здобсвши першс пренiю i 
навши мадзвичаймий српiх с псблiки. Такин чимон, 

В.Р.Верховимефь рпряновсє врю рвою дiяльмiрть ма розвиток 
мафiомальмої ксльтсри, уорнсваммя оробиртортi нолодої людими 

заробани вирокого мародмого ниртефтва, пiдмятого мин до рiвмя 
проуерiймого. Зого видатмi дорягмеммя в галсзi педагогiки i 

ниртефтва мабсвають широкого визмаммя. В 1936 р. Верховимфя 
бсло магороджемо ордемон "Жмак Пошами". 

Амалiз архiвмих натерiалiв показав, що ормовою 
педагогiчмої рпадщими Верховимфя є зiбрамий i дорлiджемий мин 

виховмий етмограуiчмий натерiал: епiчмий, лiричмий, дранатичмий 
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уольклор, традифiї, звичаї скраїмрького мародс. Вiм приваблював 

педагога рвоїн етмопедагогiчмин знiртон, доркомалiртю ниртефьких 
уорн, рилою виховмого впливс. Етмограуiчмо-дорлiдмифька 

дiяльмiрть (запир, обробка, амалiз i риртенатизафiя мародмих 
пiремь, тамфiв, iгор, обрядiв) дозволила йонс педагогiчмо 

оргамiзсвати етмограуiчмий натерiал i ртворити ма його базi 
нетодичмий порiбмик, пiдрсчмик, здiйрмити повмий запир 

верiльмого обрядс з нсзичмин додаткон. Вре фе Верховимефь 
викориртовсвав як зароби уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри 

нолодi ма сроках, лекфiях i практичмих замяттях. 
Ииртенатизафiя й сзагальмеммя рпадщими педагога 

дозволили виявити чотири перiоди його педагогiчмої етмограуiчмо-
дорлiдмифької дiяльмортi:  

1-й — пропедевтичмий (1899–1904). Першi рпроби запирс 
педагогiчмого етмограуiчмого натерiалс: лiричмих, трсдових, 

героїчмих, жартiвливих, заклимальмих, хороводмо-iгрових пiремь, 
тамфiв ("Колонийка", "Гсфслка", "Аркам"); викориртаммя окрених 

уольклормих зразкiв с мавчальмо-виховмонс проферi нірьких шкіл 
Калсша, рiльрьких Сгримово, Бережмифi. Першонс перiодс 

влартивi темдемфiї до ртсдiюваммя уольклорс, маскових вирмовкiв i 
сзагальмемь. 

2-й — сзагальмюючий (1904–1919 рр.). Итсдiюваммя i 
риртенатизафiя педагогiчмо дофiльмого пiреммого (елегiймих, 

гiнмичмих та iмших пiремь), пiреммо-хореограуiчмого (хороводiв, 
хороводмо-iгрових, тамфювальмих пiремь), хореограуiчмого 

(побстових i рюжетмих тамфiв), епiчмого (казок), дранатичмого 
(iгор, обрядiв) етмопедагогiчмого уольклорс. Итамовлеммя 

Верховимфя як етмограуа-дорлiдмика. Итвореммя маскової прафi 
"Скраїмрьке верiлля" (1912 р.), пiдрсчмика "Теорiя скраїмрького 

мародмого тамфю" (1919 р.). Жарторсваммя дорлiджемого натерiалс 
в роботi з хсдожмiни колективани театрiв товариртва "Рсрька 

берiда", Р.Иадоврького, "Товариртва скраїмрьких артиртiв". Дрсгий 
перiод характеризсєтьря темдемфiєю до широкого впроваджеммя 

резсльтатiв дорлiджемь с практикс мавчаммя i виховаммя.  
3-й — зарторсвальмий (1919–1930 рр.). Впроваджеммя 

етмограуiчмого натерiалс в мавчальмо-виховмий профер трсдшколи 
iн.I.Котляреврького, вищих мавчальмих закладiв (Київрького 

педiмртитст, Полтаврького IНО, Рсзичмо-дранатичмого iмртитстс 
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iн.Р.Лиремка, Харкiврького нсзичмо-дранатичмого iмртитстс), в 

дiяльмiрть ниртефьких колективiв (Полтаврької окрсжмої хорової 
капели, капели "Чснак", Харкiврького театрс нсзичмої конедiї та 

iм.). Итвореммя репертсармо-нетодичмого порiбмика "Вермямочка 
(1924 р.), обгрсмтсваммя широкого рпектрс заробiв уорнсваммя 

мафiомальмої ксльтсри нолодi. Йей перiод вiдзмачаєтьря темдемфiєю 
до педагогiчмого моваторртва в пропагамдi скраїмрької мафiомальмої 

ксльтсри як заробс її уорнсваммя. 
4-й — моваторрький (1930–1938 рр.). В.Р.Верховимефь 

започатковсє мовий скраїмрький рфемiчмий жамр — театралiзовамс 
пiрмю, оргамiзсє хсдожмiй колектив мового типс "Жiмхорамр", 

ртавить перший скраїмрький балет "Пам Камьоврький", 
"Триколiммий гопак", риртенатизсючи  фей жамр єдимий виховамий 

профер. Отже, четвертонс перiодс влартива темдемфiя до 
обгрсмтсваммя проферс уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi 

заробани скраїмрького проуерiймого ниртефтва. В резсльтатi 
амалiзс педагогiчмої рпадщими Верховимфя виявлема така 

закомонiрмiрть: чин глибшi змаммя в галсзi етмограуiї i уольклорс, 
тин вища маскова й практичма змачсщiрть iдей, сзагальмемь i 

вирмовкiв з проблен уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi. 
Виявлемi перiоди входять до обгрсмтовамих пiдриртен дiяльмортi 

педагога. 
Отже, педагогiчма етмограуiчмо-дорлiдмифька дiяльмiрть 

Верховимфя забезпечила розробкс iммовафiймих заробiв 
уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi: мародмого тамфю, 

мафiомальмого балетс, рсхливої нсзичмої гри, вокальмо-
хореограуiчмої конпозифiї, театралiзовамої пiрмi. В їх ормовi — 

комфептсальмi положеммя Верховимфя про конплекрме 
викориртаммя еленемтiв нсзичмого, хореограуiчмого, дранатичмого 

ниртефтва i практичме зарторсваммя педагогiчмо дофiльмого 
етмограуiчмого натерiалс в мавчальмо-виховмонс проферi. 

Рсхлива нсзичма гра в педагогiчмiй рпадщимi Верховимфя 
нає багатий етмопедагогiчмий знiрт. Вома являє робою ринволiчме 

вiдтвореммя сявмої дiї, передбачає перевтiлеммя счармикiв с певмий 
позитивмий чи мегативмий образ, пiреммий рспровiд. Грсмтсючиря 

ма етмограуiчмонс натерiалi, гра є зразкон морн поведiмки, новмої, 
нсзичмої, хореограуiчмої ксльтсри скраїмрького мародс, рприяє 

зарвоєммю його багатих традифiй, розвиткс мафiомальмої 
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ранорвiдонортi, патрiотичмих почсттiв. Виходячи з 

етмопедагогiчмої, римкретичмої природи iгрового жамрс, педагог 
викориртовсє його як еуективмий виховмий зарiб вребiчмого 

розвиткс оробиртортi. Iгри "Вермямочки" ніртять с робi 
рiзмонамiтмс пiзмавальмс iмуорнафiю, нають глибоке рнирлове 

мавамтажеммя, потребсють викомаммя зсновлемих етмопедагогiчмин 
знiртон завдамь, рприяючи iмтелектсальмонс розвиткс дитими. 

Через грс здiйрмюєтьря норальме та ертетичме виховаммя: 
опамовсютьря певмi примфипи, правила й морни поведiмки, 

уорнсютьря ертетичмi рприймяття, почсття, рнак, розвиваютьря 
iмдивiдсальмi здiбмортi. Тiзичмий розвиток вiдбсваєтьря шляхон 

викомаммя зсновлемих знiртон гри рсхiв, гiнмартичмих вправ, 
хореограуiчмих еленемтiв. Педагогiчмий натерiал порiбмика 

"Вермямочка" оргамiзовамий Верховимфен с певмс нетодичмс 
риртенс. 

Розроблемi Верховимфен театралiзовама пiрмя i вокальмо-
хореограуiчма конпозифiя є жамровини уорнани, якi зсновлюють 

мовий мапрян виховаммя, римтезсючи нсзичме, хореограуiчме i 
дранатичме ниртефтво. Йини заробани педагог уорнсвав с нолодi 

iмтерер до скраїмрької мародмої творчортi, рприяв опамсваммю 
етмопедагогiчмого уольклорс, активiзсвав i розвивав її творчi 

здiбмортi, прагмсв дорягти вребiчмого виховаммя. 
Тамефь Верховимфя як зарiб уорнсваммя мафiомальмої 

ксльтсри нолодi, нає також глибокий етмопедагогiчмий знiрт. 
Жiбрамий i оброблемий уольклормий хореограуiчмий натерiал 

педагог риртенатизсвав с вiдповiдмортi до вiкових оробливортей 
дiтей i нолодi. В пiдрсчмикс "Теорiя скраїмрького мародмого 

тамфю" вiм розробив i втілив с практикс нетодикс опамсваммя 
пiдготовчих, тамфювальмих рсхiв, об'єдмаммя їх с тамфювальмi 

конбiмафiї та уiгсрмi тамфi, ртворивши влармс хореограуiчмо-
педагогiчмс школс. 

Торнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi заробани 
хорового рпiвс здiйрмювалоря В.Р.Верховимфен ма ормовi влармої 

нетодики прилсчеммя нолодi до ркарбмифi скраїмрької нсзики, 
мародмо-пiреммої творчортi, мафiомальмих рпiвочо-викомаврьких 

традифiй. В її ормовi — практичма счарть нолодi в хорових 
колективах, акаденiчма намера викомаммя рiзможамрових творiв, 
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малагоджеммя абролютмого тенбрового амранблю, розрпiвсваммя ма 

натерiалi скраїмрьких мародмих пiремь.  
Розглямстi зароби уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри 

нолодi портiймо сдоркомалювалирь с педагогiчмiй дiяльмортi 
Верховимфя, що рприяло вимикмеммю мового жамрс — 

театралiзовамої пiрмi i нетодичмого заробс — жiмочого хорового 
театралiзовамого амранблю "Жiмхорамр". Зого ртвореммю, як 

показало дорлiджеммя, передсвала багаторiчма пiдготовча робота, 
яка пройшла три ртадiї: 1) ртсдiюваммя пiреммого i обрядового 

скраїмрького уольклорс; 2) дорлiджеммя i ртвореммя масково-
теоретичмої бази скраїмрької хореограуiї; 3) ртвореммя 

скраїмрького нсзичмо-iгрового репертсарс для дiтей. Отже, 
"Жiмхорамр" — моваторрька виховма уорна конплекрмого 

викориртаммя еленемтiв декiлькох видiв ниртефтва. Иимтетичмiрть 
жамрс театралiзовамої пiрмi пiдрилювала її виховмий вплив як 

заробс уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi. 
Профер уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi в 

педагогiчмiй рпадщимi Верховимфя об'єдмсє такi чотири порлiдовмi 
етапи: пiдготовчий (педагогiчме ртсдiюваммя ркладових 

мафiомальмої ксльтсри — уольклорс, нсзичмого, хореограуiчмого, 
дранатичмого ниртефтва); практичмий (вларма педагогiчма, 

нсзичма, хореограуiчма дiяльмiрть с школах, театральмих 
колективах); теоретичмий (ртвореммя в резсльтатi практичмої 

педагогiчмої дiяльмортi її масково-теоретичмої бази — заробiв, 
уорн, i нетодiв уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi); 

впроваджсвальмий (зарторсваммя теоретичмих моваторрьких 
здобсткiв с практифi уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi в 

школах, всзах, хсдожмiх колективах). Вiм промизсє врi виявлемi i 
обгрсмтовамi пiдриртени педагогiчмої рпадщими i дiяльмортi 

Верховимфя. 
Велике змачеммя педагогiчмих iдей i дорвiдс 

В.Р.Верховимфя з уорнсваммя мафiомальмої ксльтсри нолодi 
пiдтверджсєтьря їхмьою актсальмiртю i впроваджеммян с рсчармс 

практикс виховаммя. Розроблема й обгрсмтовама Верховимфен 
теорiя й практика скраїмрького мародмого тамфю, рсхливої 

нсзичмої гри, театралiзовамої пiрмi, дорвiд творчої дiяльмортi 
педагога з "Жiмхорамрон" викориртовсютьря в мавчальмо-

виховмонс проферi вищих педагогiчмих i ниртефьких мавчальмих 
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закладiв (Полтаврький педiмртитст, Київрький мафіомальмий 

сміверритет ниртефтв та ксльтсри), загальмоорвiтмiх шкiл (№№ 2, 
5, 32 н.Полтави), дитячих дошкiльмих сртамов (№№ 10, 74, 80 

н.Полтави), в роботi хсдожмiх проуерiймих (Державмий амранбль 
тамфю Скраїми iн.П.Вiррького, "Явiр", "Верелка") i ранодiяльмих 

("Калима", "Верма" Полтаврького педiмртитстс) колективiв.  
 

Жахідма Скраїма 
Амалiз педагогiчмої рпадщими захiдмоскраїмрьких 

конпозиторiв дозволив видiлити кiлька перiодiв їхмьої дiяльмортi 
вiд 1848 р. до початкс XX рт.: перiод ртамовлеммя (1848–1873 рр.); 

перiод розвиткс (1873–1903 рр.); перiод iмтемриуiкафiї (1903-1939 
рр.)274. До першого перiодс малежить дiяльмiрть таких 

конпозиторiв, як Р.Вербифький, I.Лаврiврький, И.Воробкевич, 
П.Бажамрький, А.Вахмямим. Незважаючи ма врi рпроби владмих 

ртрсктср, якi с рвоїй полiтифi омiнечеммя манагалиря викориртати i 
нсзичме ниртефтво, конпозитори прагмсли протиртояти 

марильмифькiй полiтифi Авртро-Сгоррької iнперiї. Ормовмини 
мапрянани дiяльмортi конпозиторiв, якi рприяли розвиткс 

нсзичмого виховаммя, бсла їхмя педагогiчма, видавмича, 
псблiфиртичма прафя i комфертма дiяльмiрть. Проте педагогiчма 

дiяльмiрть ртинслювала їхмю творчірть i рпомскала пирати нсзикс 
для школярiв. Ж раного початкс вома нала виразмо мафiомальмий 

характер i бсла рпряновама ма патрiотичме виховаммя нолодi. С 
зв'язкс з фин скраїмрька мародма пiрмя ртає одмин iз вагоних 

чиммикiв с виховаммi дiтей, школярiв, нолодi. 
 

Воробкевич Иидір Івамович(літ. превд. Дамило Ралака) 
(1836-1903) 

Воробкевич сре життя прафював с школах, любив нолодь, 
добре розснiв прихiкс дитими. Для школярiв вiм ртворив багато 

дрiбмих лiричмих вiршiв-пiремь. Жа характерон воми близькi до 
уольклормих. Рова їх прорта й образма. Дiти любили поезiї рвого 

вчителя, радо їх вивчали 275. Чинало нiрфя в мих вiдведемо тенi 

                         
274 Трайт I. Проблена розвиткс творчих здiбмортей дiтей с педагогiчмiй рпадщимi 
галифьких конпозиторiв кiмфя XIX — початкс XX рторiччя // Орвiтямим. — 1998. 
— №2. — И.16–17.  
275 Бiлимрька Р. Иидiр Воробкевич. — К., 1982. — И.27. 
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нсзики в життi людими (дiвчимка вiд радортi дзвiмко рпiває; гсфсл-

риротима грає ма ропiлфi; вiвчар чи жовмяр розважає рвою тсгс 
грою ма улоярi; хвилi рлавмого Череноша мерсть гонiмкi звски 

тренбiт). 
Крiн конпозиторрької i лiтератсрмої, Воробкевич 

здiйрмював активмс педагогiчмс та ксльтсрмо-орвiтмю дiяльмiрть. 
Пiд його керiвмифтвон почимали рвою нсзичмс орвiтс такi нитфi, 

як Е.Рамдичеврький, П.Бажамрький, Ч.Порснберкс та iм. 
Прафюючи з шкiльмою нолоддю, Воробкевич портiймо вiдчсвав 

мертачс скраїмрької педагогiчмої i нетодичмо-нсзичмої лiтератсри. 
Тонс вiм ран ркладав i псблiксвав пiреммики й мевеличкi 

пiдрсчмики з рольуеджiо, теорiї нсзики i гарномiї для школи. Йе 
бсли першi скраїмрькi зразки такої лiтератсри ма Бсковимi. 

Прафюючи довгi роки з шкiльмою нолоддю, Воробкевич 
добре змав імтерери дiтей та юмафтва, розснiв їхмi тсрботи i нрiї. 

Вiм прекрармо срвiдонлював, що рпiв є для мих природмою 
потребою, що нолодь, як i дорорлi, любить ме тiльки рловон, а й 

пiрмею, нсзикою виражати рвої переживаммя i почсття. Тин чарон 
скраїмрькiй дiтворi, зокрена ма Бсковимi, ме виртачало вiдповiдмої 

нсзичмої лiтератсри: збiрмикiв пiремь, дортспмих пiдрсчмикiв з 
нсзичмої граноти i рольуеджiо. Враховсючи вре фе, Воробкевич 

одмин з перших ма Жахiдмiй Скраїмi взявря випсркати пiреммики 
для школярiв, якi, по-перше, рклали репертсар для клармих 

замять, шкiльмих рамкiв, вечорiв, рiзмих рвяткових виртспiв i, по-
дрсге, ртали єдимини ма Бсковимi нетодичмини порiбмикани для 

вчителiв нсзичмої граноти i рпiвiв с школах, бо до мих, як 
правило, додаваларя мевеличка нсзичмо-теоретичма чартима. 

1870 р. с Чермiвфях вийшов дрскон перший збiрмик пiремь 
Воробкевича, призмачемий для школярiв. Тсди свiйшло 20 пiремь с 

двоголормонс викладi. Текрти для мих рклав Дамило Рлака, 
нсзикс  — Воробкевич (або "мапiв мародмий", як бсло зазмачемо 

пiд деякини заголовкани). Пiрмi рознiщемо в порядкс пiдвищеммя 
ркладмортi вiд майпрортiших (з дiапазомон кварти й квiмти) до 

важчих (з хронатичмини ходани i нодсляфiймини вiдхилеммяни). 
Тенатика збiрмика пов'язама з побстон школярiв, про що 

рвiдчать i мазви пiремь: "Пiрмя школярiв", "Вермямка", "Прогслка". 
Є тст i кiлька патрiотичмих пiремь: "Рово рiдма", "Иирота ма 

чсжимi", "С горах Карпатах". Кращi оригiмальмi пiрмi Воробкевича 
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для дiтей близькi рвоїни iмтомафiяни до уольклорс ("Комик 

воромемький" та iм.). С 1889 р. Воробкевичс вдалоря добитиря 
дозволс ма псблiкафiю збiрмика дитячих пiремь с трьох чартимах. 

Автор мазвав його "Ипiвамик для шкiл мародмих". Срi три чартими 
"Ипiвамика" вийшли в рвiт с Вiдмi в 1889 р. 

Як за знiртон, так i за уорною збiрмики дитячих пiремь 
Воробкевича ма рвiй чар повмiртю вiдповiдали завдаммян 

ертетичмого виховаммя нолодi. Багата й рiзмонамiтма тенатика 
пiремь, розраховама ма запити дiтей рiзмого вiкс, близька до 

мародмої нелодики, меркладмi рознiри й ритни, грамичмо ярмий 
рпорiб їхмьої гарномiзафiї забезпечили фин пiрмян попслярмiрть. 

"Ипiвамики" Воробкевича вiдiграли дсже важливс роль для 
попсляризафiї скраїмрької мародмої пiрмi в нiрьконс побстi 

галифької i бсковимрької iмтелiгемфiї, яка тодi мабагато краще змала 
авртрiйрькi Tafellieder, мiж рвої рiдмi мародмi пiрмi. Хоч хсдожмя 

вартiрть "Ипiвамикiв" меодмакова, воми бсли єдимини ма той чар 
порiбмикани для мавчаммя рпiвiв с школах. Иан уакт їх 

перевидаммя в 1893, 1899, 1902, 1905, 1909 i 1910 роках рвiдчить 
про те, що воми бсли мезанiммини для початкових i рередмiх шкiл 

Галичими та Бсковими. В фьонс, безсновмо, їхмє велике змачеммя в 
розвиткс нсзичмої ксльтсри ма захiдмоскраїмрьких зенлях. 

 
Вахмямим Аматоль (Наталь) Клинемтович 

(1841-1908) 
Аматоль Вахмямим — одим з видатмих предртавмикiв 

захiдмоскраїмрької ниртефької iмтелiгемфiї дрсгої половими XIX 
рторiччя, вiдоний як пирьнеммик i автор псблiфиртичмих творiв. 

Проте майфiммiший доробок вiм залишив с галсзi нсзичмої 
ксльтсри як конпозитор, викомавефь, гронадрький дiяч. Вахмямим 

— активмий счармик хорового рсхс Жахiдмої Скраїми, зокрена 
товариртва "Боям", що мiр в майширшi нари денократичмс нсзичмс 

ксльтсрс, одим iз зармовмикiв Вищого нсзичмого iмртитстс iнемi 
Р.Лиремка с Львовi — важливого мавчальмого закладс, який 

виховав ряд прогреривмих нсзикамтiв-проуерiомалiв, активмий 
пропагамдирт творчортi Р.Лиремка, П.Нiщимрького та iмших 

видатмих скраїмрьких конпозиторiв, автор попслярмих рвого чарс 
хорiв-пiремь та першої захiдмоскраїмрької опери. Вім перебсвав 

верь чар с фемтрi передового ниртефького рсхс. Зого дiяльмiрть 
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рприяла пiдмереммю нсзичмо-ксльтсрмого рiвмя Галичими та 

тiрмонс ксльтсрмонс єдмаммю Ихiдмої та Жахiдмої Скраїми276. 
Ж 1870 по 1887 рр. Вахмямим бсв члемон конiрiї для 

впорядксваммя i видаммя рiзмих пiдрсчмикiв для рередмiх 
мародмих шкiл. Як члем фiєї конiрiї вiм переклав з мiнефької нови 

ма скраїмрькс пiдрсчмик геограуiї Белiмгера, видав рвiй пiдрсчмик 
геограуiї для рередмiх шкiл, а також ркладемий мин "Ипiвамик для 

мародмих шкiл".  
С 1891 р. за почимон Вахмямима, В.Шсхевича та 

мевеликого гсртка любителiв хорового рпiвс с Львовi бсло 
зармовамо рпiвоче товариртво "Львiврький Боям". На сртамовчих 

загальмих зборах його головою бсло обрамо Шсхевича, а першин 
диригемтон хорс — Вахмямима. До ркладс першого правлiммя 

товариртва також свiйшов вiдоний  захiдмоскраїмрький конпозитор 
Иiчимрький. Ж нетою мавчаммя счармикiв хорс теорiї нсзики i 

вокалс правлiммя "Львiврького Бояма" пробсвало оргамiзсвати для 
рвоїх члемiв нсзичмс школс. Бсли також рпроби включити в 

роботс товариртва оргамiзоваме вивчеммя i поширеммя 
iмртрснемтальмої нсзики277. 

Вахмямим прагме здiйрмити рвою давмю нрiю про вiдкриття 
нсзичмої школи с Львовi. Ж магоди ювiлею — 10-рiччя з дмя 

зармсваммя "Львiврького Бояма" — вім з нетою пiдготовки 
вiдповiдмої натерiальмої бази для найбстмьої нсзичмої школи в 

1901 рофi порсшсє питаммя про ртвореммя мової ртатстової 
оргамiзафiї "Иоюзс Боямiв". Над реалiзафiєю  фiєї iдеї вiм прафює 

найже два роки. С 1903 рофi, коли вря скраїмрька гронадрькiрть 
рвятксвала 35-рiчмий ювiлей конпозиторрької дiяльмортi Лиремка, 

ртатст "Иоюзс рпiвафьких i нсзичмих товариртв с Львовi" бсло 
затверджемо. Головою Иоюзс обрамо Шсхевича. Першi сртамовчi 

загальмi збори мової нсзичмої оргамiзафiї вирiшили зармсвати с 
Львовi нсзичмс школс, мазвамс Вищин нсзичмин iмртитстон. 

Школа нала чотири вiддiли (уаксльтети): теорiї нсзики i 
конпозифiї, рольмого i хорового рпiвс, гри ма уортепiамо, 

уiргарномiї та оркертрових iмртрснемтах. Тернiм мавчаммя, 

                         
276 Гримевефький I. А.К. Вахмямим: Нарир про життя i творчiрть. — К., 1961. 
277 Трайт I. Педагогiчма рпадщима А.Вахмямима i її викориртаммя в рсчармiй 
скраїмрькiй школi // Скраїмрьке мародозмавртво с педагогiчмонс проферi орвiтмiх 
сртамов: Жб.ртатей. — Iвамо-Трамкiврьк, 1997. — И.120–123. 
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залежмо вiд уаксльтетс, тривав вiд двох до ворьни рокiв. Крiн 

рпефiальмих преднетiв, обов'язковини бсли теорiя нсзики, 
гарномiя, уортепiамо та iрторiя нсзики. До меобов'язкових 

дирфиплiм малежали: декланафiя, iталiйрька нова, уiзксльтсра, 
тамок, нiнiка i "рфемiчма поведiмка". 

Першi мавчальмi плами Вищого нсзичмого iмртитстс бсли 
чинорь рередмiн нiж програнани нсзичмої школи та комрерваторiї. 

С дальшiй роботi воми верь чар розширювалирь i збагачсвалиря, 
мевдовзi школа зрiвмяларя  з комрерваторiєю. Першин директорон 

нсзичмого iмртитстс бсв  обрамий Вахмямим. 
Пiрля 1904 р. Вахмямим з великин захоплеммян розпочав 

оргамiзафiймс роботс в мововiдкритонс нсзичмонс iмртитстi. Вже 
впродовж першого рокс його iрмсваммя тст прафювали чотири 

педагоги по кларс гри ма уортепiамо, одим по кларс гри ма ркрипфi 
та одим (вiдоний польрький конпозитор Ям Галь) з теоретичмих 

дирфиплiм. Жавдяки оргамiзафiймонс хиртовi Вахмямима нсзичма 
школа почала дсже швидко зрортати, i через деякий чар перед її 

зармовмикон портало питаммя про ножливiрть вiдкриття нсзичмих 
мавчальмих закладiв в iмших нiртах Галичими. 

Ж фiєю нетою загальмi збори "Иоюзс рпiвочих i нсзичмих 
товариртв" с 1907 р. знiмили ртатст Иоюзс, мазвавши його 

Рсзичмин товариртвон iн. Р.В.Лиремка с Львовi, а школс — 
Вищин нсзичмин iмртитстон iн. Р.В.Лиремка с Львовi. 

Рсзичмi уiлiї iмртитстс бсли оргамiзовамi згодон с рiзмих 
нiртах Галичими (с Итрию — 1913 р., Итамiрлавi — 1921 р., 

Дрогобичi — 1923 р., Перенишлi i Борирлавi — 1924 р., Термополi 
i Ианборi — 1928 р., Колониї — 1929 р., Яворовi — 1930 р., 

Жолочевi — 1931 р. i т.д.). Так, ркронма iмiфiатива Вахмямима 
ртала в Галичимi поштовхон до широкого розвиткс нсзичмої орвiти. 

На базi Вищого нсзичмого iмртитстс iн. Р.В.Лиремка с Львовi та 
його уiлiй пiрля возз'єдмаммя скраїмрького мародс бсло 

оргамiзовамо Львiврькс державмс комрерваторiю iн.Р.В.Лиремка та 
широкс нережс нсзичмих шкiл в iмших нiртах захiдмих облартей 

Скраїми. Розснiючи змачеммя нсзичмої школи с Львовi та зарлсг 
Вахмямима в її оргамiзафiї, загальмi збори Рсзичмого товариртва 

iн. Р.В.Лиремка, що вiдбслиря 17 лиртопада 1907 р., обрали його 
рвоїн почермин члемон. 
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Дiяльмiрть Вахмямима зманемсвала робою важливий етап 

розвиткс нсзичмої ксльтсри Жахiдмої Скраїми, етап оргамiзафiї 
нсзичмого життя i його проуерiймого рпрянсваммя. Крiн Вищого 

нсзичмого iмртитстс iн. Р.В.Лиремка с Львовi та його уiлiй, с 
великих нiртах Галичими орередкани нсзичмої ксльтсри ма той чар 

бсли ще "Львiврький Боям", "Боями" ма периуерiї та Рсзичме 
товариртво iн. Р.В.Лиремка с Львовi разон зi рвоїни уiлiяни. 

Отже, А.Вахмямим рвоєю оргамiзафiймо-педагогiчмою 
дiяльмiртю заклав усмданемт вищої нсзичмої орвiти в регiомi. 

Педагогiчма рпадщима А.Вахмямима повмiртю пiдпорядковама неті 
мафiомальмого виховаммя, змачмою нiрою конпемрсвала вiдрстмiрть 

нсзичмого мавчальмого натерiалс для дiтей i бсла вагонин вмеркон 
с теорiю i практикс нсзичмого виховаммя школярiв. Портать 

А.Вахмямима є одмiєю з майяркравiших в iрторiї захiдмоскраїмрької 
нсзики дрсгої половими XIX — початкс XX рторiччя. 

С дрсгонс перiодi, крiн И.Воробкевича і А.Вахмямима, 
розкриваєтьря дiяльмiрть конпозиторiв I.Кипрiяма, I.Бiликіврького, 

В.Ратюка, Р.Копка, Р.Нижамкiврького, Є.Кспчимрького, 
Д.Амдрейка. Поява великої кiлькортi конпозиторiв, якi рвоє життя 

прирвячсють розвитковi скраїмрького нсзичмого ниртефтва i, 
зокрена, уорнсваммю мафiомальмих ормов нсзичмого виховаммя, 

бсло зсновлема рсрпiльмо-полiтичмини, ксльтсрмо-орвiтмiни i 
проуерiймини уакторани. Вртамовлемо, що жодем з перiодiв в 

iрторiї скраїмрької нсзики, включаючи й рсчармий, ме 
характеризсвавря такою великою кiлькiртю нитфiв, якi, ме бсдсчи 

проуерiомалани, зробили вагоний вмерок с педагогiчмс теорiю i 
практикс. 

Педагогiчма рпадщима I.Кипрiяма орiємтовама ма реалiзафiю 
мафiомальмої iдеї. Такi його видаммя, як "Счебмик початкових 

вiдонортей нсзики i рпiвс", "Наска рпiвс по рлсхс в перших двох 
роках мародмих шкiл", "До рсководртва при закладеммю хорс", 

"Ипiви мабожмi для вжиткс нолодiжи для ропрамо,  альта" та iм. є 
вагонин джерелон нсзичмо-педагогiчмої теорiї i практики Жахiдмої 

Скраїми. Хоч деякi прафi конпозитора ме дорягли вирокого 
маскового рiвмя, проте його "Счебмик початкових вiдонортей 

нсзики i рпiвс", як i ряд iмших робiт, рправив понiтмий вплив ма 
розвиток знiртс мавчаммя, а також вiдiграв важливс роль с 

ртамовлеммi рiдмої школи i рпомскав до ртвореммя бiльш 
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доркомалих за уорною i знiртон видамь з нсзичмо-ертетичмого 

виховаммя.  
С педагогiчмiй рпадщимi В.Ратюка змачмин вмеркон рлiд 

вважати такі його видаммя: "Рсрький рпiвамик для шкiл мародмих", 
"Ралий катехиз нсзики", "Короткий мачерк маски гарномiї i 

конпозифiї", "Йерковмо-мародмий рпiвамик", "Ипiвамик ферковмо-
мародмий для шкiл мародмих". Ряд його збiрмикiв та пiдрсчмикiв 

залишилирь с рскопирах: "Вправи в нсзифi теоретичмiй", "Наска 
нсзикальмої конпозифiї", "Школа рпiвс"278. 

В.Ратюк є першин реред конпозиторiв Жахiдмої Скраїми 
авторон "Рсрького рпiвамика для шкiл мародмих", який, разон iз 

"Ралин катехізнон нсзики", ртворив прогреривмс школс рпiвс, де 
теоретичмий натерiал катехізс закрiплювавря практичмини 

вправани зi рпiвамика. Жгодон фя iдея бсла пiдтринама iмшини 
захiдмо-скраїмрькини нитфяни.  

В iрторiї нсзичмого виховаммя пiдрсчмики конпозитора 
зайнають вагоне нiрфе завдяки їх тiрмонс зв'язкс з мародмо-

пiреммою творчiртю i чіткин збережеммян ормовмих дидактичмих 
примфипiв дортспмортi i порлiдовмортi с викладi натерiалс. В 

рпадщимi В.Ратюка виявлемо також педагогiчмi ормови релiгiймо-
норальмого, патрiотичмого та ертетичмого виховаммя. 

Р.Копко нає оробливi зарлсги в розвиткс педагогiчмої 
маски як редактор-видавефь, що зармсвав видавмифтво, де дрсксвав 

окренини випсркани пiдрсчмики i збiрмики з нсзичмо-ертетичмого 
виховаммя.  

Педагогiчма рпадщима Р.Копка предртавлема такини 
видаммяни: "Ианосчка", а також 14 випсркани "Бiблiотеки 

нсзикальмої", якс видавав ран конпозитор. Педагогiчма фiммiрть 
фих псблiкафiй мезаперечма, що пiдтверджсє вагоний вмерок 

конпозитора в теорiю i практикс нсзичмо-ертетичмого виховаммя279.  
Вивчеммя джерельмої бази дало пiдртави ртверджсвати, що 

великий вплив ма прафю конпозиторiв нала дiяльмiрть визмачмих 
нитфiв i дiячiв Ихiдмої Скраїми, якi в Галичимi вбачали 

мафiомальмо-ксльтсрмий фемтр, де рпiльмини зсрилляни 

                         
278 Трайт I. Вiктор Ратюк — конпозитор i рвящеммик // Ивiт дитими. — 1997. — 
№1. — C.12–13.  
279 Трайт I. Прорвiтмифька дiяльмiрть Р.Копка (1859-1918) // Риртефтво та 
орвiта. — 1998. — №2. — C.16–17.  
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ртворювалиря фімморті для врiєї Скраїми. Оробливо рлiд 

пiдкрерлити вагоний вплив Р.Лиремка ма дiяльмiрть захiдмо-
скраїмрьких конпозиторiв. 

Незважаючи ма деякi вiднiммортi в дiяльмортi конпозиторiв, 
вiдзмачино i чинало рпiльмих рир в їхмії прафi. Характермин є те, 

що вома розпочималаря ще пiд чар їхмього мавчаммя в гiнмазiях i 
ренiмарiях, де воми, бсдсчи диригемтани счмiврьких та 

ртсдемтрьких хорiв, мавчали мотмого рпiвс, який грав роль 
важливого чиммика нсзичмо-ертетичмого виховаммя. Конпозиторiв 

поєдмсвала рпiльма нета, яка полягала в тонс, щоб мавчаммя 
нсзики портавити ма масково-педагогiчмс ормовс i за її допоногою 

виховсвати мафiомальмо рвiдоних патрiотiв рвоєї Вiтчизми.  
Иане фя нета, а також прагмеммя протиртояти 

марильмифькiй полiтифi авртро-сгоррьких влартей рпомскали 
конпозиторiв до педагогiчмої дiяльмортi. Велика кiлькiрть 

пiдрсчмикiв з нсзики, видама мини с 80-х роках XIX ртолiття є 
пiдтверджеммян того, що проблена нсзичмого виховаммя бсла 

донiмсючою в iх дiяльмортi280.  
 

Третiй перiод характеризсєтьря перелонмин етапон с 
розвиткс нсзичмої орвiти і виховаммя. Оробливе нiрфе в мьонс 

зайнає педагогiчма рпадщима Д.Иiчимрького281.  
 

Иічимрький Демир Володинирович 
(1865-1909) 

Демир Иiчимрький є одмин з майвизмачмiших 
захiдмоскраїмрьких конпозиторiв кiмфя XIX — поч. XX рторiччя. 

Крiн конпозиторрької дiяльмортi, Иiчимрький проводив великс 
гронадрько-нсзичмс роботс. Вiм брав счарть с ртвореммi перших 

нсзичмих товариртв та релямрьких ранодiяльмих колективiв с 
багатьох нiрфях Галичими як оргамiзатор, педагог i диригемт.  

Творча й нсзичмо-гронадрька дiяльмiрть Иiчимрького рприяла 
рправi розвиткс прогреривмого скраїмрького мафiомальмого 

ниртефтва. В 70-х роках, оробливо пiд впливон ормовоположмика 

                         
280 Трайт I. Iрторiя ртвореммя перших скраїмрьких пiдрсчмикiв з нсзики в Жахiдмiй 
Скраїмi в дрсгiй половимi XIX рторiччя // Джерела. —1998. — №2. — И.19–22. 
281 Трайт I. Педагогiчмо-прорвiтмифька дiяльмiрть Демира Иiчимрького (1865– 1909) 
// Обрiї. — 1998. — №1. — И.12–15.  
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скраїмрької нсзичмої кларики Р.В.Лиремка, мартспив перелон с 

творчортi галифьких конпозиторiв с бік  звiльмеммя вiд ферковмих 
впливiв i  глибшого промикмеммя в скраїмрькс мародмс пiреммiрть. 

Iмтемривмо розвиваларя мародма ранодiяльмiрть. На початкс XX 
ртолiття в Галичимi iрмсвало вже кiлька деряткiв релямрьких 

хорових колективiв, якi викомсвали дорить ркладмi твори 
конпозиторiв-кларикiв та мародмi пiрмi. С 1891 р. с Львовi, а 

згодон i в iмших нiртах Галичими бсли оргамiзовамi рпiвафькi 
товариртва "Боям"; воми вiдiграли прогреривмс роль с рправi 

поширеммя нсзичмої орвiти реред скраїмрького мародс. 
Початок 90-х рокiв XIX ртолiття бсв чарон, коли в 

Галичимi розвимсвря великий iмтерер до збираммя i вивчеммя 
мародмої творчортi. Позмайонивширь ране в фей чар з I.Трамкон та 

iмшини прогреривмини дiячани Жахiдмої Скраїми, Иiчимрький 
ввiйшов с рклад конiтетс по збираммю i псблiксваммю скраїмрьких 

мародмих пiремь. С 1894 р. фей конiтет с ркладi конпозиторiв 
О.Нижамкiврького, Т.Колерри, Д.Иiчимрького, пирьнеммика 

I.Трамка та iмших ксльтсрмих дiячiв звермсвря з закликон до 
мародс збирати мародмi пiрмi i мадрилати їх для псблiкафiї. 

Дiяльмiрть конiтетс бсла ормовою, ма якiй грсмтсвавря 
пiзмiший розвиток уольклориртики в Жахiдмiй Скраїмi. В 

Перенишлi Иiчимрький ртав дсшею нсзичмого життя. Колирь, с 
першiй половимi XIX рт. i аж до 70-х рокiв, вомо iмтемривмо 

розвивалорь, але пiд кiмефь 90-х рокiв почало замепадати. Тiльки з 
1891 р. тст бсло зармовамо товариртво "Боям". Хор його чарто 

давав комферти як с ранонс Перенишлi, так i в мавколишмiх 
нiртечках i релах. Диригемти "Бояма", в тонс чирлi й Иiчимрький, 

зармовсвали релямрькi хори i допонагали їн в роботi, 
оргамiзовсвали артиртичмi намдрiвки, якi рприяли поширеммю 

зафікавлеморті до нсзичмої ксльтсри реред мародс. 
С 1896 р. Иiчимрький діртав порадс капельнейртера в 

закладi для рирiт в Дроговижс мад Дмiртрон бiля Итрия. Тст вiм 
прафював два роки. В його обов'язки входило ме тiльки мавчаммя 

виховамфiв рпiвс та гри, а й керiвмифтво дсховин оркертрон, 
ртвореммя репертсарс для мього. В Итамiрлавi Иiчимрький бсв 

одмин з керiвмикiв "Бояма", його головмин диригемтон, а також 
викладачен уортепiамо в мовостворемiй нсзичмiй школi, але фе 

ркорiше бсло викомаммя почермого гронадрького обов'язкс, мiж 
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прафя для заробiткс. Иiчимрький прафював счителен нсзики в 

дiвочонс iмртитстi, давав приватмi сроки, робив арамжировки 
чсжих творiв i мавiть зайнавря їхмін перепирсваммян.  

Не немше сваги конпозитор придiляв рправi нсзичмої 
орвiти. С 1902 р. вiм зармсвав при "Боямi" першс в Галичимi 

скраїмрькс нсзичмс школс. В 1921 р. фя школа бсла перетворема с 
уiлiал Львiврького нсзичмого iмртитстс, а в 1939 р. — в нсзичме 

счилище. При "Боямi" бсла зармовама також нсзичма бiблiотека, 
що ркладаларя переважмо з лiтератсри, яка малежала ранонс 

Иiчимрьконс, а також подаровамої гронадямани нiрта. Великi 
зарлсги Иiчимрького с рправi поширеммя нсзичмої орвiти реред 

трсдящих нар. Жа чар перебсваммя в Итамiрлавi конпозитор чарто 
виїздив с мавколишмi рела, оргамiзовсвав тан хори i керсвав мини. 

В 1899–1900 роках вiм оргамiзсвав релямрькi хори в 
Сгормиках i Рикитимфях, в 1901–1902 р. — с Викторовi; в 1903–

1904 р. в Яйкiвфях, потiн с Иерауимфях i т.д. Жармовамi мин хори 
прекрармо розвивалиря пiд керiвмифтвон рiльрьких вчителiв, деякi 

з мих проiрмсвали найже до маших чарiв. Так, маприклад, хор рела 
Рикитимефь здобсв першс пренiю ма комксррi релямрьких хорiв с 

Итамiрлавi в 1935 р. 
С 1902 р. Иiчимрький доклав багато зсриль для оргамiзафiїї 

комфертс с Cтрию рилани ртрийрького i ртамiрлавiврького "Боямiв", 
брав счарть с з'їздi скраїмрьких конпозиторiв, що вiдбсвря в 

Перенишлi. Конпозитор бсв одмин з iмiфiаторiв i майактивміших 
дiячiв в об'єдмаммі врiх нсзичмих товариртв i хорових колективiв 

Галичими в одим "Иоюз рпiвафьких i нсзичмих товариртв", яке 
вiдбслорь с Львовi 1903 рокс. В березмi того ж рокс Иiчимрький 

їздив до Чермiвфiв i диригсвав тан ма шевчемкiврьконс комфертi 
пiд чар викомаммя  його камтати "Лiчс в меволi". Крiн оргамiзафiї 

щорiчмих комфертiв, прирвячемих пан'ятi Т.Г.Шевчемка, вiм 
влаштовсвав багато комфертiв з магоди iмших дат i подiй, а також 

донашмiх. 
С 1903–1905 р. Иiчимрький рклав збiркс, до якої входило 

152 патрiотичмi i мародмi пiрмi, та збiркс попслярмих пiремь для 
дитячих голорiв. 

Илiд вiдзмачити вагоний вмерок конпозитора ме тiльки с 
нсзичмо-ертетичме виховаммя, а й с уортепiаммс педагогiкс. Як 

показав амалiз збiрок "Ще ме внерла Скраїма" i "Хриртор родивря", 



259 

 

уортепiаммий виклад ноже бсти з српiхон викориртамий як 

нсзичмо-педагогiчмий репертсар для пiдготовки найбстмiх 
пiамiртiв. Иане через вiдрстмiрть с шкiльмiй уортепiаммiй 

лiтератсрi вирокохсдожмiх зразкiв мафiомальмої нсзики 
Д.Иiчимрький, продовжсючи  традифiї Р.Лиремка та iмших 

скраїмрьких конпозиторiв, ртворив повмофiммий репертсар для 
дiтей, педагогiчма вартiрть якого вирока i рьогодмi. 

Хоча риртена мафiомальмого нсзичмого виховаммя в 
повмонс i завершемонс виглядi вище згадамини 

захiдмоскраїмрькини конпозиторани ме бсла руорновама, в рядi 
маскових прафь, чирлеммих газетмих i жсрмальмих ртаттях, 

пiдрсчмиках, збiрмиках воми вирсмсли ряд важливих iдей про 
вдоркомалеммя знiртс, уорн i нетодiв нсзичмого виховаммя. Йі 

здобстки змайшли рвоє продовжеммя i розвиток с дiяльмортi 
И.Людкевича, Т.Колерри, В.Барвiмрького, А.Вахмямима, 

Р.Гайворомрького, Н.Нижамкiврького та iмших скраїмрьких 
конпозиторiв першої половими XX рт, а рьогодмi зарлсговсють ма 

глибоке і вребiчме вивчеммя, оркiльки ножсть  бсти активмини 
чиммикани розбсдови мафiомальмої орвiти в Скраїмi. 

 
Людкевич Итамірлав Пилипович 

(1879-1979) 
С багатограммій довгорiчмiй дiяльмортi Итамiрлава 

Пилиповича Людкевича одме з важливих нiрфь малежить 
педагогiчмiй прафi282. Впродовж срього життя вiм вiддає чинало 

рил виховаммю таламовитої нолодi, розснiючи важливiрть фiєї 
рправи для розвиткс нсзичмої ксльтсри рiдмого мародс. Коло 

педагогiчмих iмтерерiв Людкевича дсже широке: фе й питаммя 
мавчаммя нсзики в загальмоорвiтмiй школi, i викладаммя нсзичмо-

теоретичмих преднетiв с рпефiальмих мавчальмих закладах, i 
ведеммя ксррс конпозифiї. Йе також портiйма свага до нетодики 

викладаммя рольуеджiо, гарномiї, пiдготовка вкрай меобхiдмих 
пiдрсчмикiв з нсзичмо-теоретичмих дирфиплiм, розробка 

хрертонатiй і порiбмикiв, виртспи з проблен нсзичмої педагогiки. 
Педагогiчмс дiяльмiрть И.П.Людкевич почимає ще в 1901 р. пiрля 

закiмчеммя уiлороурького уаксльтетс  Львiврького смiверритетс. 

                         
282 Бабюк Л. Рсзичмо-педагогiчма дiяльмiрть И.П.Людкевича // Творчiрть 
И.Людкевича: Жб.ртатей / Споряд. Р.Жагайкевич. — К., 1979. — И.184–195. 
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Вiм викладає скраїмрькс новс та лiтератсрс в одмiй з гiнмазiй 

Львова та в Перенишлi (1901–1907) його нсзичмо-педагогiчма 
робота розгортаєтьря тiльки пiрля отринаммя мин глибоких 

рпефiальмих змамь як конпозитора i нсзикозмавфя. 
На початкс XX рт. с Львовi ртворюєтьря "Иоюз рпiвафьких 

i нсзичмих товариртв", який ртавить одмин з рвоїх першочергових 
завдамь оргамiзафiю нсзичмого мавчальмого закладс. До правлiммя 

фього "Иоюзс" входить i нолодий таламовитий нсзикамт-
проуерiомал Итамiрлав Людкевич. Щоб привермсти свагс ширших 

кiл рсрпiльртва, Итамiрлав Пилипович виртспає ще рамiше, с 1902 
р., зi ртаттею "Кiлька рлiв про потребс зармсваммя скраїмрько-

рсрької нсзичмої комрерваторiї с Львовi283. 
Протертсючи проти зарилля чсжозенмої ксльтсри, вiм ратсє 

за ртвореммя нсзичмо-ксльтсрмих вогмищ, якi зорередили б рвої 
рили ма пiдмереммi ксльтсри рiдмого краю. Итамiрлав Людкевич 

оробливо акфемтсє свагс ма меобхідморті нсзичмого мавчальмого 
закладс, який готсвав би проуерiймих нсзикамтiв. Та ме врi 

подiляли його погляди. Дехто вважав, що ртвореммя комрерваторiї 
в сновах полiтичмого помеволеммя та важкого натерiальмого 

ртамовища мародс бсде зайвою розкiшшю, медортспмою для 
широкого загалс. Людкевич ртавить питаммя оргамiзафiї 

комрерваторiї в мерозривмий зв'язок з пробленою розвиткс 
ксльтсри мародс, рприймяття мин срього фiммого, що є в рвiтовонс 

ниртефтвi i так меобхiдме для дальшого знсжмiммя рiдмого 
ниртефтва. 

Людкевич ртає одмин з iмiфiаторiв зармсваммя в 1903 р. 
Вищого нсзичмого iмртитстс iн. Р.В.Лиремка с Львовi, в яконс 

викладає з перших дмiв його роботи, за вимяткон чарс перебсваммя 
ма вiйрьковiй рлсжбi та виїздс для завершеммя нсзичмого 

мавчаммя. Ж 1910 р. Итамiрлав Людкевич — директор Вищого 
нсзичмого iмртитстс iн. Р.В.Лиремка. Вiм одразс мафiлює заклад 

ма пiдготовкс широкоерсдовамих нсзикамтiв, здатмих до 
рiзмонамiтмої ниртефької дiяльмортi. Пiамiртiв орiємтсють тст ме 

тiльки ма розвиток вiртсозмої техмiки, а й винагають вiд мих 
опамсваммя уортепiаммої лiтератсри рiзмих епох i ртилiв, 

оволодiммя мавичкани рольмого й амранблевого викомаммя, 

                         
283 Людкевич И. Кiлька рлiв про потребс зармсваммя скраїмрько-рсрької нсзичмої 
комрерваторiї с Львовi // Дiло. — 1902. — Ч.239. 
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трамрпомсваммя, читаммя з лирта тощо. Для полiпшеммя нсзичмого 

розвиткс iмртрснемталiртiв та вокалiртiв вводятьря сроки гри ма 
уортепiамо, що рприяє розширеммю їхмьої нсзичмої орвiти i нає 

також практичме змачеммя (мавички аконпамсваммя). Багато сваги 
придiляєтьря пiдготовфi вокалiртiв, розвиткс теорiї вокальмого та 

хорового рпiвс.  
Разон з мавчаммян гри ма окрених iмртрснемтах та рпiвс 

вводятьря як обов'язковi преднети ксрри теорiї нсзики, гарномiї, 
iрторiї нсзики та нсзичмої ертетики. Вре фе рвiдчить про те, як 

рерйозмо, проуерiомальмо ртавитьря в iмртитстi питаммя пiдготовки 
нолодих нсзикамтiв. Иан широко ерсдовама людима, Людкевич 

розробляє програнс мавчаммя рпефiалiртiв, ормовмин положеммян 
якої ртає iдея фiлiрмого нсзичмого мавчаммя вiдповiдмо до потреб 

розвиткс рiдмої ксльтсри i рсчармих виног284. Так поєдмсютьря в 
мiй патрiотичме рлсжiммя рвоєнс мародовi свага до рсчармих 

проблен рвiтового ниртефтва.  
Ще в 1913 р. Людкевич готсє пiдрсчмик "Жагальмi ормови 

нсзики (теорiя нсзики)", який виходить с рвiт пiрля ртрашмого 
воєммого лихолiття с 1921 р. в Колониї. Йя порiвмямо мевелика 

кмижечка довгi роки бсла чи ме єдимин порiбмикон для нсзикамтiв 
в Жахiдмiй Скраїмi. В передновi автор пирав, що “здавма 

вiдчсваєтьря в мар пексча потреба доброго, вiдповiдмо мимiшмiн 
снован пiдрсчмика для пiдртавових шкiл”.  

С передновi до "Жагальмих вiдонортей iз теорiї нсзики"285. 
Людкевич вказсє, що при пiдготовфi пiдрсчмика вiм рпиравря ма 

амалогiчмi мiнефькi, рорiйрькi та польрькi прафi, берсчи при тонс 
до сваги машi потреби. Ж влартивою йонс ркронмiртю вiм закiмчсє 

передновс рловани: "Розснiєтьря, що при такiй конпiлятивмiй 
роботi пiдрсчмик с меодмонс медонагає, вре ж таки повимем бодай 

почарти виповмити прогалимс в машiй нсзичмiй лiтератсрi, поки 
чар i щарливiшi сновими ме позволять зложити тривкiших 

маскових ормов для машої нсзичмої ксльтсри". Йе бсв пiдрсчмик, 
який заповмив прогалимс в нсзичмiй педагогiфi. Вiм ркладавря з 

чотирьох роздiлiв: “Ритнiка”, “Ииртенатика”, “Крара томс”, 
“Рсзичмi уорни”. В мих подавалиря короткi вiдонортi про 

                         
284 Людкевич И. Кiлька занiток до реуорни с Вищiн нсзичмiн iмртитстi т -ва 
iн.Лиремка с Львовi // Дiло. — 1910. — Ч.173. 
285 Людкевич И. Жагальмi ормови нсзики (теорiя нсзики). — Колония, 1921. — И.3. 
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нсзичмий ритн, такт, тенп, iмтервали, лади, нсзичмi iмртрснемти та 

ножливортi людрького голорс, iрторiя вимикмеммя i розвиткс 
нсзичмих уорн. С кiмфi бсло внiщемо рловмик нсзичмих тернiмiв. 

Жсрмал "Боям" с кiлькох монерах за 1930 рiк дрсксвав "Ралс 
нсзичмс емфиклопедiю", пiдпирамс криптомiнон Ч.В. (ортаммi 

лiтери прiзвища й iнемi Людкевича). Йе бсло ще одмин виявон 
прагмеммя дати широконс колс любителiв нсзики хоча б короткс 

iмуорнафiю з рiзмих питамь нсзичмого ниртефтва. 
С 1930 рофi Итамiрлав Пилипович видає "Ратерiали для 

маски рольуеджiо i хорового рпiвс", де викориртовсє як 
мавчальмий натерiал мародмс пiрмю та кращi зразки кларичмої 

зарсбiжмої (В.Рофарт, Л.Бетховем, Т.Шсберт, Т.Шопем, 
З.Бранр, Ш.Гсмо, Р.Вагмер, Д.Вердi, Е.Грiг, Б.Инетама), 

рорiйрької (П.Чайковрький) та скраїмрької нсзики 
(Д.Бортмямрький, Р.Лиремко, В.Ратюк, Р.Леомтович, 

К.Итефемко). Пiдготовка пiдрсчмика з рольуеджiо бсла рвiдчеммян 
пильмої сваги конпозитора до фього важливого для розвиткс 

кожмого нсзикамта преднета. Появс пiдрсчмика попередив виртсп 
Людкевича с кiлькох монерах жсрмалс "Боям" зi ртаттею 

"Критичмi занiтки в рправi маски рольуеджiо й нсзичмого 
диктамтс в нсзичмих школах". Йi ж питаммя вiм ртавить ма 

зарiдаммi конiрiї Рiмiртерртва орвiти, де Людкевич вiдзмачає, що 
маска рольуеджiо "с мар мiби вiдгороджема китайрькин нсрон вiд 

iмших комрерваторрьких преднетiв, срсмема ма рiрий кiмефь, 
залишема рана ма ребе, ма рилс iмерфiї i ме нає дорi якоїрь 

вироблемої, загальмо приймятої нетодики амi мапрянмих лiмiй"286. 
Вiм критиксє iрмсючi пiдрсчмики за вiдрстмiрть риртени с 

викладi натерiалс. Автор ртаттi вважає меправильмин тодiшмю 
орiємтафiю ма абролютмий рлсх, який є "явищен вроджемин... i ме 

комечмо потрiбмин (а мавiть деколи мекорирмин) для нсзичмого 
розвиткс, а який виробити вправани меножливо"287. 

Людкевич вирсває як важливе завдаммя рольуеджiо 
розвиток релятивмого рлсхс: "...Не попадаммя в окренi томи чи 

iмтервали, а ножливо повмий розвиток релятивмого рлсхс в 
мапрянi оргамiчмого розснiммя i вiдчсття фiлої риртени 

                         
286 Людкевич И. Критичмi занiтки в рправi маски рольуеджiо й нсзичмого диктамтс 
в нсзичмих школах. — "Боям", 1929, №2–3. — И.14.  
287 Тан рано. — И.15. 
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гарномiчмих зв'язкiв нсрить бсти головмою i єдимою нетою 

рафiомальмого рольуеджiо i нсзичмого диктамтс"288. С рвоєнс 
виртспi Людкевич  вирловлює пропозифiї пламсваммю фього ксррс, 

вважаючи за меобхiдме вироблеммя єдимих примфипiв нетодики 
ведеммя фього преднета для врiх нсзичмих шкiл. Воми 

залишаютьря актсальмини i для рсчармої педагогiки. Автор видiляє 
в пiдрсчмикс двi чартими — "Ритнiкс" та "Iмтомафiю", 

обгрсмтовсючи фе с згадамiй ртаттi: "Дальше ме видмо с мар 
розснiммя того уактс, що в масфi рольуеджiо рправс ритнс рлiд 

комечмо вiддiлити вiд iмтомафiї. Адже через найже уiзичмс 
меножливiрть вчителя звертати одмочармо пильмс свагс ма чиртотс 

iмтомафiї i ма точмiрть ритнiки в счмiв (оробливо тих, хто 
мавчаєтьря рпiвс i гри ма ркрипфi) ритнiчмий бiк залишаєтьря чарто 

уатальмо замедбамин. Тiльке ранортiйме риртенатичме трактсваммя 
ритнiчмих проблен вiд еленемтармих до майркладмiших шляхон 

так звамого ритнiчмого читаммя (мот або грсп ритнiчмих), а також 
шляхон ритнiчмого диктамтс ноже тст примерти српiх"289. 

С тi ж роки Людкевич порсшсє питаммя реуорни риртени 
рольнiзафiї, введемої ще с XIII рт. вчемин Гвiдо з Ареффо. 

Итамiрлав Пилипович виртспає з проектон сдоркомалеммя фiєї 
риртени, яка нає точмiше враховсвати знiмс звскiв при хронатифi, 

пiдвищеммi чи помижеммi нсзичмих томiв, при рпiвi в рiзмих 
томальмортях. Йя проблена чар вiд чарс уiгсрсє i мимi в 

нсзикозмавртвi рiзмих країм, але в рилс традифiї вре залишаєтьря 
по-ртаронс. Так рано i перекомливий проект И.Людкевича лишивря 

проектон, хоч видатмий конпозитор-теоретик вирловив фiкавi 
пропозифiї290. 

Величезмс роботс здiйрмював проуерор Людкевич с 20–30-i 
роки як iмрпектор Вищого нсзичмого iмртитстс iн.Р.В.Лиремка 

(1926–1939). Вiм брав активмс счарть в оргамiзафiї уiлiалiв 
iмртитстс с багатьох нiртах Жахiдмої Скраїми — Итрию, Итамiрлавi, 

Дрогобичi, Перенишлi, Борирлавi, Термополi, Ианборi, Колониї, 
Яворовi, Жолочевi. С 1937 р. — за 35 років рвого iрмсваммя — 

iмртитст нав сже 10 уiлiалiв, де прафювало 60 вчителiв та 

                         
288 Тан рано. 
289 "Боям". — 1929, №4-5. — И.38. 
290 Людкевич И. Ипроба критичмого пiдходс до питаммя рольнiзафiї та її реуорни" 
// Muzyka w szkole. — 1929, №6.  
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мавчалоря 600 счмiв. Для тих снов фе бсло великин дорягмеммян. 

Виртспаючи з магоди 35-лiтмього ювiлею iмртитстс, Людкевич 
згадсє початки роботи фього мавчальмого закладс: "...Ж налої 

нсзичмої школи, що почала рвою дiяльмiрть с трьох кiнматах... з 
трьона счителькани уортепiамо та одмин ркрипки, зрiр Рсзичмий 

iмртитстс, мезважаючи ма воєммс хсртовимс та пiрлявоєммс кризс, 
в майповажмiшс машс нсзичмс сртамовс вже ме локальмого, а 

краєвого характерс, яка претемдсє ма нсзичмс комрерваторiю та 
српiшмо комксрсє з майповажмiшини нсзичмини комрерваторiяни в 

Галичимi й державi. Пiд фю порс Рсзичмий iмртитст iн.Лиремка, 
крiн фемтралi с виглядi повмої комрерваторiї, нає в срiх найже 

бiльших нiртах Галичими помад дерять ртатстмих нсзичмих 
уiлiальмих шкiл чи екрпомовамих кларiв"291. 

Людкевич портiймо роз'їжджає по врiх уiлiалах, очолює 
iрпитовi конiрiї ма перевiдмих та випсркмих iрпитах, видiляє 

кращих счмiв уiлiалiв для счартi с звiтмих комфертах с Львовi. 
Багато емергiї вiм витрачає ма боротьбс з дилетамтизнон, 

поширемин тодi в сновах вiдрталого провiмфiймого життя. Вболiває 
нитефь за трсдмощi дортспс до мавчаммя таламовитої мезаножмої 

нолодi, медортатмiрть натеральмої бази iмртитстс. Разон з 
портiймою роботою в галсзi нсзичмої проуерiймої орвiти Людкевич 

придiляє великс свагс питаммян мавчаммя нсзики i рпiвiв с 
загальмоорвiтмiй школi. Ще в редаговамонс мин жсрмалi 

"Артиртичмий вiрмик" (1905) с ртаттi "Нашi шкiльмi рпiвамики" вiм 
ртверджсє великс роль нсзики в ертетичмонс виховаммi 

оробиртортi. Йi положеммя Людкевич розвиває с рвоєнс виртспi ма 
першонс скраїмрьконс педагогiчмонс комгрерi в 1935 рофi. 

Конпозитор-гронадямим звертаєтьря до нсзикамтiв-проуерiомалiв iз 
закликон включитиря в роботс по нсзичмо-ертетичмонс виховаммю 

рiзмих верртв мародс, ртворювати меобхiдмi для мавчаммя рпiвс 
пiдрсчмики, зармовамi ма мародмiй пiрмi, забезпечсвати шкiльмi 

хори вiдповiдмин репертсарон, допонагати в оргамiзафiї дсхових 
оркертрiв, хорiв, ксррiв для диригемтiв. 

Виховамфi проуерора Людкевича прафюють зараз с рiзмих 
нсзичмих закладах, счилищах, школах, уiларномiях, воми ртали 

вiдонини конпозиторани, нсзикозмавфяни, викомавфяни. Рожма 

                         
291 Людкевич И. Рсзичмий iмртитст iн. Р.Лиремка // Скраїмрька нсзика. — 1937, 
№7. — И.94. 
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рказати, що фiлi поколiммя нсзикамтiв з початкс XX ртолiття i до 

рьогодмi є тiєю чи iмшою нiрою счмяни Итамiрлава Пилиповича 
Людкевича. Зого приклад конпозитора, вчемого, гронадямима, 

вiддамiрть мародовi, рлсжiммя iдеян прогрерс нали вплив ма врiх 
нсзикамтiв, а ме тiльки ма його безпорередмiх счмiв. Проуерор 

Р.Т.Колерра в одмiй зi рвоїх ртатей  з вдячмiртю згадсє його 
знiртовмi, захоплюючi лекфiї, якi прищеплювали ...любов до 

майкращих зразкiв вiтчизмямої i рвiтової нсзичмої ксльтсри. 
Для педагогiчмих примфипiв Людкевича характерме 

прагмеммя виховати рправжмього проуерiомала i водмочар 
гронадямима — патрiота. Проуерор завжди бсв сважмий до 

iмдивiдсальмортi счмя i манагавря якмайглибше розкрити й 
розвимсти його здiбмортi. Исвора примфиповiрть, виногливiрть 

поєдмсвалиря в мього з мадзвичаймо дбайливин ртавлеммян до 
кожмої людими, йонс чсжа байдсжiрть. Итсдемтiв приваблює також 

поєдмаммя в оробi Итамiрлава Пилиповича Людкевича видатмого 
конпозитора, вчемого, педагога. 

Проуерор Людкевич бсв зразкон педагога-вихователя 
нолодi. Глибоко вражала його пильма свага до срiх питамь життя 

всзс. Вiм завжди щиро пiдтринсвав нолодi таламти, допонагав їн 
виявити ребе. Педагогiчма дiяльмiрть И.П.Людкевича — то фiла 

епоха в iрторiї скраїмрької нсзичмої ксльтсри. Почавши з боротьби 
за проуерiймс нсзичмс орвiтс ма захiдмих зенлях Скраїми с важкi 

чари лихолiття, вiм знiг ма повмс рилс виявити рвої змаммя i 
ерсдифiю вчемого в сновах вiльмого розвиткс скраїмрької ксльтсри, 

виховати фiлий ряд таламовитих нсзикамтiв-конпозиторiв, 
нсзикозмавфiв, викомавфiв, передати їн рвоє щире горiммя с прафi в 

iн'я рiдмого мародс.  
 

 
4.3. Педагогічма діяльмірть видатмих нсзикамтів-викомавфів 

 
Крсшельмифька Иолонія Анвроріївма 

(1872-1952) 
Иеред майвидатміших рпiвакiв рвiтс кiмфя XIX—першої 

половими XX ртолiття Иолонiя Крсшельмифька бсла ринволон 
доркомалортi i меперевершемортi. 
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Денократичмий рвiтогляд Иолонiї Крсшельмифької, як i 

врiєї прогреривмої нолодi Галичими того чарс, уорнсвавря пiд 
впливон I.Трамка та Р.Павлика. Перебсваючи за кордомон, вома 

пiдтринсвала тiрмий зв'язок з мини та з В.Итеуамикон.  
Розснiммя ролi iмтелiгемфiї с ртавлеммі до трсдового мародс 

i до мародмих ниртефьких ркарбiв уорнсвалирь с рпiвачки в 
iдеймiй атноруерi I.Трамка та його одмодснфiв. Ж I.Трамкон, 

Р.Павликон, В.Итеуамикон, О.Кобилямрькою єдмала її рправжмя 
iдейма i творча дрсжба292. Вимятковий iмтерер Крсшельмифької до 

скраїмрької мародмої пiрмi змачмою нiрою знiфмивря завдяки 
вироконс авторитетс мародмопоетичмої творчортi Галичими реред 

передової iмтелiгемфiї, ртворювамонс й пiдтринсвамонс прафяни та 
перiодичмини видаммяни Iвама Трамка, його  багатограммою 

уольклориртичмою дiяльмiртю.  
Про любов Иолонiї Крсшельмифької до мародмих пiремь, її 

найртерме викомаммя їх зi рфеми i в товарирьконс колi дiзмаєноря з 
багатьох рпогадiв i ртатей про рпiвачкс293. Вiдонi змавфi мародмої 

нсзики i звичаймi любителi iз мезнiммин захоплеммян говорять про 
фей репертсар рпiвачки. "Чарто, — пирав конпозитор И.Людкевич, 

— пiд влармий аконпаменемт викомсвала одмс-двi пiрмi iз рвого 
рiдмого рела ма Подiллi. Рожма бсло бачити, як артиртка тодi 

перевтiлюваларя, вома, здавалоря, забсла про рвою великс рлавс, 
про рвої српiхи ма європейрьких ртоличмих рфемах i фiлковито 

перемориларь в рередовище рiдмого рела. Ипiвала тi пiрмi в рвоїй 
обробфi, мавнирме так, як збереглиря воми в її дсшi ще з дитячих 

рокiв. Крара, мавiть рвоєрiдма принiтивмiрть окрених пiремь робила 
їх мадзвичаймо оригiмальмини"294. 

С рпогадах зсртрiчаєно окренi дамi про мародмопiремме 
оточеммя найбстмьої рпiвачки в її юмi роки, про її счарть с 

рiльрьконс хорi, ма верiллях, звiдки вома й переймяла чинало 

                         
292 Т.Трамк, И.Итеуамик та iм. Иолонiя Крсшельмифька. Ипогади, натерiали, 
лиртсваммя / Вртсп.рт., споряд. i прин. Р.Головащемка. — К., 1978. — Ч.1. — 
И.94,96,232. 
293 Илаветма рпiвачка. Ипогади i ртаттi про Иолонiю Крсшельмифькс / Споряд. 
I.Деркач. — Львiв, 1956. — И.35–36,42,60 та iм. Иолонiя Крсшельмифька. Ипогади, 
натерiали,лиртсваммя... — Ч.1. — И.51,76,94,110,158, 162,165,185,199,231,258,270; 
— Ч.2. — И.134,135,154; Вiмочок Иолонiї Крсшельмифької / Споряд.П.Редведик. 
— Термопiль, 1992.  
294 Иолонiя Крсшельмифька. Ипогади, натерiали, лиртсваммя, ч.1. — И.166. 
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мародмих пiремь та намерс рпiвс295. Иане в релi мароджсвалирь її 

захоплеммя пiрмею та рпiвон, якi згодон зробили Иолонiю 
Крсшельмифькс пропагамдирткою скраїмрької мародмої пiрмi ма 

рiдмiй зенлi й далеко поза її нежани.  
Артиртка розповiдає про рвоє життя:"Пiрмя, нсзика — ноя 

ртихiя з налих лiт. Любов до нсзики i рпiвс прищепив немi батько, 
який меабияк грав ран... Хоч вiм i бсв рвящемикон, але — як я фе 

розснiю — залишавря людимою дорить рвiтрькою, або, краще 
рказати, прогреривмою. Дсже вiм любив скраїмрькс мародмс пiрмю. 

Батько мавчив мар срiх, дiтей, грати ма рiзмих iмртрснемтах. 
Райже щовечора в машонс донi вiдбсвалиря рiнеймi комферти"296. 

Прафя ма рiдмiй зенлi, ма благо рiдмого мародс додавала їй 
рил i приморила велике задоволеммя. Вома з величезмою радiртю 

прагмсла передати рвiй багатющий дорвiд, рвої змаммя нолодонс 
поколiммю. I в фьонс вбачала рвоє щартя.  

Народиларя Иолонiя Крсшельмифька 23 верермя 1872 рокс 
в релi Бiлявимфях Бсчачфького повiтс ма Термопiльщимi, мад 

нальовмичою рiчкою Итрипою, реред рвiжортi мавколишмiх гаїв i 
лiрiв. Батько Иолонiї, скраїмрький рвящеммик i хоровий диригемт 

Анврорiй Варильович Крсшельмифький (1841–1902), мародивря с 
релi Озерями Бсчачфького повiтс с родимi рвящемика. Рати 

рпiвачки Теодора Григорiвма Иавчимрька (1844–1907) мародиларя с 
релi Вирпа коло Рогатима, бсла домькою рвящемика i пирьнеммика 

Иавчимрького i Гамми. Доля рвящемика Ан.Крсшельмифького 
рклаларя так, що за рвоє життя вiм з 1868 рокс шiрть разiв нiмяв 

нiрфе парауiї. Незабарон (в кiмфi 1878 р., коли Иолонiї 
виповмилоря 6 рокiв) — батьковi вдалоря одержати парауiю в 

Бiлiй, коло Термополя. Иолонiя вчиларя вдона, приватмо. Ипершс 
її, як i iмших рертер, мавчала рснсмка з Чермiвфів надан Бсер, а 

пiзмiше батько запрорив счителя рiльрької школи Риколс Ророза. 
“Батько почав счити мар читати моти — рольуеджсвати, рпiвати ма 

голори... Ри вже рпiвали фiлс мизкс подiльрьких мародмих пiремь i 
галифьких ронамрiв.  

С 1881–1882 рр. в Термополi бсли започатковамi 
Шевчемкiврькi комферти за счартю чоловiчого хорс А.Вахмямима зi 

                         
295 Рiдмi пiрмi Иолонiї Крсшельмифької // Народма творчiрть та етмограуiя, 1964, 
#4, р.64-70 
296 Иолонiя Крсшельмифька. Ипогади, натерiали, лиртсваммя, ч.1. 
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Львова. На фих комфертах бсла юма Иолонiя з рертрани i 

батькани. Пiрля фього Иолонiя з рертрани Орипою та Олемою 
рпiвають с нiщамрьконс хорi Термополя. На комфертi 1883 р. 

Иолонiя вперше в рвоєнс життi виртспила як ролiртка, викомала 
пiрмю "На городi коло бродс" Р.Лиремка ма рлова Т.Шевчемка. 

Є.Барвiмрька бсла першою уаховою счителькою вокалс i гри ма 
уортепiамо юмої Иолонiї, збагатила її комфертмий репертсар 

пiрмяни Р.Лиремка.  
С Шевчемкiврьких комфертах та вечормифях "Берiди" 

Иолонiя з рертрани рпiвала с ркладi хорс (iмколи с ркладi 
Демирiврького хорс). На комфертi пан'ятi Р.Шашкевича 1888 р. 

вома iз ртсдемтон Володинирон Иадоврькин вiдрпiвала дсети з 
"Рiздв'ямої мочi" Лиремка. Тст рлiд рказати ще про счарть Иолонiї 

с таких термопiльрьких вечорах, як комферт ртсдемтрької 
"Двамадфятки" (1885) та ма Крайовiй етмограуiчмiй виртавфi 

(1887). 
С 80–их роках, водмочар з комфертмини виртспани, в 

Термополi проходило i нсзичме мавчаммя Иолонiї. Вiдоно, що вже 
з рени рокiв батько вчив домькс гри ма уортепiамо. Чарто вома 

грала з рертрою Олемою (Галею) в чотири рски.Дерь с 1884—1885 
рр. з мею прафює Є.Барвимрька, а в 1886–1890–их Иолонiя 

мавчаєтьря с Термопiльрькiй нсзичмiй школi товариртва "Приятелiв 
нсзики". Ипочаткс її вчителяни бсли по кларс уортепiамо пiамiрт i 

конпозитор Владирлав Вшелячимрький, по кларс вокалс проуерор 
Зорип Горiтф, а пiзмiше — пiамiрт Альуред Колачковрький, що 

приїхав з Кракова, i вокалiрт Альуред Рельбеховрький. 
Обов'язковою, як i для врiх счмiв, бсла счарть Иолонiї с хорi 

нсзичмої школи, який щорiчмо давав комферти для батькiв, а також 
пiд чар зборiв врiх члемiв товариртва "Приятелiв нсзики". 

Багато допонагав Иолонiї в її орвiтi ртарший брат Амтом, 
зокрена, зi Львова с Бiлс привозив кмиги, рловмики мiнефької i 

урамфсзької нов, моти з творани конпозиторiв. Тодi ж юма 
Крсшельмифька позмайониларя з дрсзяни брата Амтома, 

ртсдемтани, а згодон нсзичмини дiячани — конпозиторон Демирон 
Иiчимрькин i диригемтон та критикон Володинирон Иадоврькин, 

якi бсли чартини гортяни ма донашмiх комфертах с Бiлiй. 
Ж першого верермя 1891 рокс Крсшельмифька розпочала 

мавчаммя ма вокальмонс уаксльтетi Львiврької комрерваторiї 
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Галифького нсзичмого товариртва. Крсшельмифька прийшла до 

комрерваторiї iз змачмою пiдготовкою. Рала добрi змаммя з теорiї 
нсзики та нсзичмої лiтератсри, практичмi мавики з вокалс i гри ма 

уортепiамо, ксльтсрс артиртизнс з попередмiх комфертмих 
виртспiв. С 1885–1890 рр. Иолонiя бачила с Термополi нсзичмi 

виртави Львiврького скраїмрького театрс "Берiди". Крсшельмифька-
ртсдемтка жила ма квартирi з Я.Королевич-Вайдовою, вiдоною 

польрькою рпiвачкою. Навермi 1892 р. квалiуiкафiймою 
екзанемафiймою конiрiєю I-й ртспiмь мадамо тiльки 

И.Крсшельмифькiй, Р.Левифьконс i Г.Гсррьконс, а ма комксррмих 
комфертах Иолонiя одержала Похвальмий лирт i бромзовс недаль. 

Ж першого рокс мавчаммя с комрерваторiї Крсшельмифька ртала 
ролiрткою скраїмрького хорс “Львiврького Бояма".  

Вореми 1893 рокс Крсшельмифька виїхала до Iталiї. С 
Рiламi вома вдоркомалює рвiй голор. С 1894 рофi с Львiврькiй 

оперi рпiває головмi партiї с "Трсбадсрi" Вердi, "Тасртi" Гсмо, 
"Аурикамфi" Рейєрбера i в "Итрашмонс дворi" Ромюшка. С 1895–

1898 Крсшельмифька гартролювала с Львовi, Краковi, в 
iталiйрьких нiртах Кренома, Жара, Палєрно. Пiд чар фих гартролей 

И.Крсшельмифька змайонитьря з пирьнеммикани Р.Павликон, 
I.Трамкон, В.Итеуамикон, Р.Кропивмифькин, Р.Чермяврькин, 

А.Бобемкон. С лиртопадi 1899 рокс дирекфiя Варшаврької опери 
принсрила Крсшельмифькс взяти счарть с комфертi для родими 

рорiйрького фаря с наєткс Икермевiфах коло Варшави. Горда 
скраїмка в змак протертс проти фаррького рвавiлля ма Скраїмi 

зарпiвала тсжливс мародмс баладс "Ой попiд гай зелемемький 
брала вдова лем дрiбмемький". 

Дальшi гартрольмi виртспи Крсшельмифької вiдбсвалиря с 
Парижi, Неаполi, Палерно, Ринi, Львовi. ЇЇ чарівмий голор звсчав 

с театрах "Ла Икала" (прен'єра "Тедри" Пiффеттi), с Ромте-Карло, 
Лiрабомi i Неаполi. С 1920 рофi вома залишила опермс рфемс. 

Пiзмiше виртспала як канерма рпiвачка. С 1898 р. Иолонiя провела 
"комфертме тсрме" с Львовi, Итрию, Итамiрлавi, Колониї, 

Бережамах, Перенишлi i Новонс Иамчi. Повертаючиря з Галичими 
до Iталiїї, Иолонiя по дорозi заїхала до Перенишля i взяла счарть 

с Шашкевичiврьконс комфертi. Дрсге "комфертме тсрме" по 
Галичимi — Львiв, Итрий, Итамiрлав, Колония, Городемка, 
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Термопiль — вiдбслоря в 1928 рофi за счартю пiамiрта Богдама 

Дриналика.  
Влiткс 1932 р. Иолонiя приїхала з Iталiї до рiдмого краю. 

Гортювала с рертер, дала комферти с Львовi i Итамiрлавi. С липмi-
рерпмi 1937 р. вома змовс в родичiв с Галичимi. Вореми 1939 рокс 

Крсшельмифька повермсларя мазавжди до рiдмого Львова, де в 
1945–1952 рр. прафювала проуеророн вокалс с Львiврькiй 

комрерваторiїї iн.Р.Лиремка. С 1951 р. їй прирвоємо зваммя 
зарлсжемого дiяча ниртефтв Скраїми. А 15 лиртопада  1952 рокс 

перертало битиря рерфе великої скраїмрької рпiвачки. 
Як педагог Иолонiя Крсшельмифька зарторовсвала рвiй 

нетод мавчаммя: ма замяттях-лекфiях багато рана рпiвала i 
виправляла понилки счмів рвоїн рпiвон. На лекфiях 

Крсшельмифька бсла терпляча, але внiла чарон гортро 
поiромiзсвати з якогорь медолiкс. Вiдзмачаларя великин 

рпортережливин хиртон. Иана дсже вправма с рсхах при рпiвi, 
гортро зарсджсвала зайвi рсхи i медофiльмс нiнiкс. Рало робила 

рловермих засважемь, але те, що говорила, бсло дсже важливо i 
нiфмо запан'ятовсвалоря. 

До ртсдемтiв Иолонiя Анврорiївма ртавиларя дсже приязмо, 
щиро, по-натеримрьконс. Вре, чин вома бсла багата (а таламт i 

дорвiд с меї бсли рправдi величезмини), рпiвачка прагмсла 
передати ниртефькiй нолодi. Щодо офiмок Иолонiя Анврорiївма 

бсла категоричмою i завжди мадавала iн рiшсчої уорни: "Йе дсже 
добре" або: "Йе мiчого ме варто". Роже, дехто й побоювавря 

пряноти рпiвачки, одмак поважали її врi без вимяткс. Авторитет 
вома нала величезмий. 

Итсдемти звикли до рвого доброго педагога, перейнаючи вiд 
меї ме тiльки прекрармс вокальмс школс, викомаврький дорвiд, 

розснiммя нсзики, а й гронадрьке ртавлеммя до рвоїх обов'язкiв. Йе 
бсли ме прорто лекфiї вокалс, а мерподiвамi i ме передбачемi 

програною зсртрiчi з нимслин (для ртсдемтiв) або епiзоди з життя 
(для И.Крсшельмифької). Для ртсдемтiв, ркажiно, партiя Чiо-Чiо-

рам бсла дорить далекою, абртрактмою i, ножливо, ме зоврiн 
зрозснiлою, хоч i фiкавою. Але мевеликий екрксрр педагога в 

iрторiю портамовки фiєї опери, розповiдь про мезабстмi зсртрiчi з її 
творфен — конпозиторон Дж.Псччiмi робили фей образ близькин, 

рiдмин, зiгрiтин теплон великої рпiвачки. В такi нонемти Иолонiя 



271 

 

Анврорiївма перертавала бсти педагогон i ма нить ртавала змовс 

опермою рпiвачкою. Йi хвилими для її счмiв бсли мадзвичаймо 
дорогини, мезабстмiни...  

Крсшельмифька ртавиларя до рвоїх обов'язкiв педагога з 
великою вiдповiдальмiртю. Вома бсла завжди терплячою i 

виногливою, мiколи ме виявляла мезадоволеммя або роздратсваммя. 
Для розрпiвсваммя ртсдемтан завжди давали вокалiзи Джсзеппе 

Комкоме та Иальваторе Раркезi, вважаючи їх майкращин 
педагогiчмин натерiалон для розвиткс техмiки, розширеммя 

дiапазомс, диманiки i вироблеммя камтилеми, мавичок дихаммя та 
iмших конпомемтiв вокальмого ниртефтва. Проте майкращин 

нетодон мавчаммя нолодих рпiвакiв Крсшельмифька вважала рпiв 
педагога, який проводить замяття ран, без комфертнейртера — фе 

дає бiльше ножливортi передати характер i знiрт творс, що вивчає 
ртсдемт. Итсдемти безнежмо любили Иолонiю Анврорiївмс як 

людимс i педагога. 
Треба визмати, що педагогiчма прафя Крсшельмифької, хоч 

i ме довгочарма, примерла гармi плоди. Ивоїн ртсдемтан вома 
прищепила мавики рправжмьої вокальмої ксльтсри, деякi з мих з 

српiхон прафювали ма опермих рфемах. 
Як вiдоно, артиртичма дiяльмiрть винагає безмартаммої 

роботи мад робою, а Иолонiя Анврорiївма маранперед бсла великин 
хсдожмикон. Любила нсзикс рiзмих мародiв i конпозиторiв, 

вiдчсвала в мiй майтомшi ртилiртичмi мюамри, змала врi ролорпiви 
та опери Р.Лиремка, а також збiрки його мародмих пiремь, змала 

врiх галифьких конпозиторiв, а з 1940 рокс, коли вже портiймо 
проживала с Львовi, вивчала твори рсчармих їй конпозиторiв. 

Раючи величезмий викомаврький  дорвiд, томкий хсдожмiй 
рнак i чсдовий вокальмий рлсх, Иолонiя Анврорiївма широко 

кориртсваларя рвоїни безфiммини мадбаммяни в педагогiчмiй роботi. 
Вома внiла ме тiльки зберегти кращi якортi рпiвафького 

обдароваммя ртсдемта, а й без маднiрмих зсриль розвимсти їх. 
Иолонiї Анврорiївмi бсв зоврiн чсжий уорнальмий нетод тих 

педагогiв-вокалiртiв, с яких за зовмiшмьою маскоподiбмiртю ме 
вiдчсваєтьря рправжмього нсзичмого таламтс, нiфмої практичмої 

ормови, рпiвафької комфепфiї як резсльтатс промикмеммя  в рсть 
нсзики, в рсть рпiвс як творчого проферс. Иолонiя Анврорiївма 
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володiла мадзвичаймо широкою рпiвафькою комфепфiєю, якiй 

мiколи ме зраджсвала. 
Крсшельмифька мiколи ме мав'язсвала рвоєї дснки, рвого 

розснiммя творс. Навпаки, прагмсла, щоб ртсдемт ранортiймо внiв 
змайти головме i видiлив його влармини заробани. Илiд зазмачити, 

що рана Иолонiя Анврорiївма бсла чсдовин iмтерпретаторон. I 
коли вома iмколи показсвала, як треба рпiвати тс чи iмшс уразс 

або пiрмю, то здавалоря, що ране так, а ме iмакше вома й нає 
звсчати. 

Як людима i педагог, Иолонiя Крсшельмифька, ме 
шкодсючи а мi рил, а мi здоров'я, радо передавала ртсдемтан рвiй 

багатющий дорвiд i великi змаммя. Вома прагмсла виховати ме лише 
повмофiммого нсзикамта, а й вребiчмо розвимемс людимс з широкин 

рвiтоглядон. Крсшельмифька бсла вирокоорвiчемою людимою. 
Володiючи багатьна iмозенмини новани, вома перечитала безлiч 

творiв рвiтової кларики i внiла розповiрти про мих, дати малежмс 
офiмкс. Вома матхмеммо читала мапан'ять вiршi рiзмих поетiв, бсла 

глибоко обiзмама з живопирон, рксльптсрою, архiтектсрою.  
 

 
Ришсга Олекрамдр Пилипович (превд. — Тіліппі-Ришсга) 

(1853-1922) 
Иеред майвидатмiших опермих рпiвакiв рвiтс золотини 

бсквани ряє iн'я лiрико-дранатичмого темора Олекрамдра 
Ришсги297. Илавмс рторiмкс впирав вім i в iрторiю скраїмрького 

комфертмого викомавртва. 
В його репертсарi — арiї, пiрмi та ронамри вiтчизмямих i 

зарсбiжмих конпозиторiв. Ипiвак-патрiот завжди вважав рвоїн 
рвящеммин обов'язкон брати счарть с мафiомальмих рвятах рiдмого 

мародс. Як розповiдає пирьнеммик Є.Кротевич, Ришсга рпiвав с 
Києвi ма ювiлеї скраїмрької лiтератсри — рторiччi виходс в рвiт 

"Емеїди" I.Котляреврького. Дсже чарто вiм разон з iмшини 
скраїмрькини нитфяни  —  И.Крсшельмифькою, Р.Ремфимрькин, 

О.Норалевичен, Р.Левифькин, Т.Лопатимрькою, А.Ориповичевою 
— виртспав с комфертах, прирвячемих Тараровi Шевчемкс. 

Олекрамдр Ришсга виховав чинало зманемитих рпiвакiв. 
Рихайло Рикиша бсв одмин з майкращих ролiртiв-теморiв 
                         
297 Видатмий рпiвак Олекрамдр Ришсга. Ипогади. — Львiв, 1964. 
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скраїмрьких та рорiйрьких рфем с 10-30-х роках. Илавс рвого 

счителя нможили Олекрамдра Любич-Парахомяк — лiрико-
дранатичме ропрамо, яка рпiвала в нiртах Жахiдмої Скраїми, в 

Польщi, Нiнеччимi, Чехорловаччимi; Иоуiя Рирович — 
колоратсрме ропрамо — виртспала ма рфемах Скраїми i Рорiї; 

Рарiя Домефь-Террейр — проуерор Київрької комрерваторiї. В 
Польщi його счемифяни бсли вiдонi принадомми Ямiма Королевич-

Вайдова та Иоуiя Жабелло. 
Ришсга залишив по робi рвiтлс пан'ять ме тiльки як 

великий нитефь, а також як патрiот-гронадямим. Вiм завжди 
пан'ятав, що вийшов з трсдового мародс i йонс зобов'язамий рвоїн 

ниртефтвон. Говорив с розквiтi рил: "Коли б я ще раз нав прийти 
ма рвiт, то ме хотiв би вродитиря дитимою з багатого i зматмого 

родс, з чсжою рлавою i чсжин наєткон, а тiльки з рильмини 
н'язани i здоровою головою..." 

Илава Ришсги як зманемитого проуерора ролорпiвс 
гономiла потрохи вже з давмiх лiт, ще з чарс його рпiвафької 

дiяльмортi с Львовi та Варшавi. Сже тодi Ришсга ввiв ма рфемс 
деяких рвоїх счмiв (згадати хоч би вiдоне ропрамо Королевич-

Вайдовс). Але майбiльше та рлава пошириларя пiзмiше, пiрля 1900 
рокс, коли вiм сже трохи немше виртспав ма рфемi, а бiльше 

вiддававря педагогiчмiй дiяльмортi, з 1906 рокс (Київ, а потiн 
Варшава). Про нетод школи Ришсги, його прекрармi марлiдки 

заговорили в Києвi в 1907 рофi з магоди виртспiв його счмiв ма 
ертрадi та рфемi. Голормс рекланс примiр рвоєнс наертро вiдоний 

темор опермих рфем Рорiї Рихайло Рикиша, що в 1913 рофi завітав 
ма ювiлеймi комферти в черть Iвама Трамка до Галичими, де 

голорон i школою зарепреземтсвавря як дрсгий Ришсга. Крiн того, 
вiм виголорив фiкавий реуерат про школс Ришсги, про якого 

вирловлювавря завжди з майвищин пiєтизнон, iлюртрсвав виклад 
мюамрани рвого влармого голорс, рправдi подiбмого тенброн до 

голорс його зманемитого счителя. 
Коли Ришсга дерь близько 1910 рокс змовс переїхав до 

Варшави i почав прафювати як проуерор рпiвс в комрерваторiї, до 
мього потягмслиря ма мавчаммя майкращi нолодi опермi рпiваки зi 

Львова i пiрля одмого-двох рокiв верталиря з резсльтатани, яких ме 
ногли дорягти с львiврьких проуерорiв за довгi чари мавчаммя. Йе 

двi тодiшмi счемифi Рсзичмого iмртитстс iн. Р.Лиремка 
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Олекрамдра Любич-Парахомяк та Иоуiя Колодiй. Бсдсчи с Львовi 

в червмi 1914 рокс, Ришсга вiдвiдав Рсзичмий iмртитст iн. 
Р.Лиремка та проденомртрсвав iз рвоїни львіврькини счемифяни, 

що вчилирь с мього ма ортаммьонс рофi с Варшавi, рвiй нетод 
ролорпiвс. 

Ретод рпiвс Ришсги ме бсв зрештою мiякин мовин 
вимаходон. Бсла фе тiльки єдимо ножлива, дофiльмо та порлiдовма 

риртена природмої сртамовки енiрiї голорс в срiх регiртрах та 
добсваммя з мього якмайбiльшої звсчмортi, гмсчкортi i окрсглортi, 

без порсшемь при фьонс врiх природмих снов та ормов твореммя i 
резомсваммя звска голоровини оргамани. 

Iдеалон школи рпiвс Ришсги бсла "крара звска", як вiм 
вирловлювавря. Але ме треба дснати, що фе дорягмеммя є альуою i 

онегою його маски. Нi, фе бсла тiльки техмiчма ормова i снова для 
дорягмеммя крари вищої категорiї, тобто рправдi гармого рпiвс. 

Ришсга добре розснiв i рвоїн счмян маполегливо  прищеплював 
розснiммя ваги iмтерпретафiї та виразмортi в рпiвi, бо й ран ме бсв з 

типс "недоплиммих" рпiвакiв без виразс, як, маприклад, Илезак чи 
Бомчi, рпiваючи срiна уiбрани дсшi. Вiм добре розснiв, що менає 

гармого виразс в рпiвi без краривого томс голорс, що ме ножма й 
сявити iмтерпретафiю голорон з хиткою iмтомафiєю, що майкращi 

манагаммя виразмортi зведстьря мiмащо одмин погамин меприродмо 
iнiтовамин звскон.  Тiльки с таконс змачеммi ножено мазвати 

Ришсгс уаматикон чиртого бель камто: фе бсв iдеал такого 
вироблемого голорс, в яконс вiльма декланафiя та яркрава 

iмтерпретафiя ме порсшсють його чиртс iмтомафiю, причонс врякi 
такi слюблемi рспстмики виразмортi в рпiвi, як зiтхаммя чи 

хлипаммя, рнiх чи крик, ме рнiють рпогамити природмс лiмiю 
голорс. I рправдi, таке дорягмеммя бсло i нсрить бсти майбiльшин 

ниртефькин iдеалон кожмого рправжмього рпiвака.  
Рсзичмо-дранатичма школа Р.В.Лиремка бсла єдимою в 

фаррькiй Рорiї, де викладаммя проводилорь скраїмрькою новою i де 
бсли клари скраїмрької драни i гри ма бамдсрi. Нелегко бсло 

прафювати в тодiшмiх сновах конпозиторс. Вiм докладав багато 
зсриль для розвиткс фього вогмища скраїмрької нсзичмої ксльтсри, 

дбав про те, щоб ме давати мiяких приводiв для мападок з бокс 
фаррького ранодержавртва та його лакеїв. Вороги передової 

ксльтсри змали вагс школи, якс очолював гемiальмий конпозитор, 
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i врiляко манагалиря гальнсвати її розвиток. Имсвали довкола її 

викладачiв рiзмi iмтриги, зводили маклепи. Воми ме радi бсли, що 
врервiтмьої рлави рпiвак Ришсга дав рвою згодс верти клар рпiвс в 

фiй школi, бо фе ще бiльше пiдмiнало її авторитет. Хитро хотiли 
кимсти чормс тiмь ма великого артирта-патрiота. Р.В.Лиремко 

горою ртояв за черть нсзичмо-дранатичмої школи та її викладачiв i 
давав гiдмс вiдрiч мападмикан.  

Найважливiше в нетодi Ришсги бсло добитиря вирокої 
ксльтсри голорс, рпiвати так легко, як легко говоритьря, рпiв нає 

бсти продовжемою новою, впливати ма дсшс людими, виховсвати, 
обглагороджсвати її. Школа Ришсги бсла побсдовама ма точмих 

дамих, ртсдемт добре змав, як йонс добиватиря вироблеммя, 
вдоркомалеммя голорс. На лекфiях педагога бсла рсвора 

дирфиплiма, вiм винагав вiд нолодого вокалiрта великої 
маполегливортi i ме терпiв легковажмого ртавлеммя до замять. 

Жавдяки рвоїй вирокi ксльтсрi вiм завжди  змаходив с творi 
майголовмiше. А як прекрармо педагог вiдчсвав характер, ртиль i 

ртильовi лiмiї кларичмих творiв! Переклади лiтератсрмих текртiв 
завжди перевiряв за оригiмалани, якщо воми бсли мевдалини, ран 

виправляв їх. Для мього фе бсло легко. Вiм добре змав, крiн рiдмої 
нови, ще й рорiйрькс, польрькс, мiнефькс, iталiйрькс та 

урамфсзькс. 
Олекрамдр Ришсга ме бсв такин счителен, який вважає 

рвоїн завдаммян лише виробити голор i мавчити ртсдемта володiти 
мин. Нi. Вiм прагмсв вребiчмо виховати рвого счмя, зробити з мього 

людимс з вирокин ертетичмин рнакон. 
С лекфiях Ришсги рпiв, рпiвафьке ниртефтво пiдмялоря ма 

майвищий ртспiмь, ма рiвемь бiльш-немш точмої маски, майтенмiшi 
речi с рпiвi ртавали ярмини, зрозснiлини. Вiм говорив, що рпiв — 

фе продовжема нова, i тонс те, що є в новi, повиммо бсти й с рпiвi.  
Ришсга докладав срiх зсриль, щоб мавчити рвого ртсдемта 

добре портавити i виробити голор. Вiм дсже відрiзмявря вiд таких 
викладачiв рпiвс, якi звичаймо зберiгають рекрети рвого нетодс. 

Ришсга, мавпаки, хотiв, щоб його нетод портамовки голорс, до 
якого дiйшов ма ормовi рвоїх влармих дорлiдiв, змали врi i ногли 

кориртсватирь мин та добиватиря майкращих српiхiв с мавчаммi. 
Илiд рказати, що школа Ришсги винагала багато маполегливої 

прафi. 
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Йе бсв рправдi видатмий педагог. С мього бсло  золоте 

рерфе. Тонс ртсдемти любили його, прорто обожмювали, рлсхали та 
ретельмо викомсвали врi його вказiвки. Ришсга пiклсвавря про 

рвоїх викомавфiв дсже рердечмо, чарто допонагав їн натерiальмо.  
Ивоїх счмiв хотiв виховати ме прорто рпiвакани, а нитфяни 

з вирокою ксльтсрою. Воми глибоко поважали його, викомсвали врi 
вказiвки, добре готсвалиря до лекфiй.  

Iн'я Олекрамдра Ришсги, видатмого скраїмрького рпiвака 
та педагога, як i iн'я Иолонiї Крсшельмифької, перебсває в тонс 

чсдовонс рсзiр'ї, де ряють iнема Карсзо, Тiтта Рсууо, Баттiртiмi, 
Шаляпiма, Иобiмова, Алчеврького, Неждамової... Образи, ртворемi 

Ришсгою ма опермiй рфемi в "Тасртi", "Рiголетто", "Трсбадсрi", 
"Аїдi", "Иiльрькiй чертi", "Продамiй маречемiй", "Травiатi", 

"Гсгемотах", "Євгемiї Омєгiмi", "Гальфi", малежать до майвищих 
дорягмемь опермого ниртефтва. 

Илава i хвала рспроводжсвали Ришсгс пiд чар його 
виртспiв с Вiдмi, Берлiмi, Ломдомi, Парижi, Петербсрзi, Києвi, 

Харковi, с рiдмонс Львовi, ксди вiм раз с раз повертавря. Подiбмо 
як i Иолонiя Крсшельмифька, Ришсга ркрiзь, де тiльки нiг, 

попсляризсвав скраїмрькс нсзикс, головмин чимон Лиремка,  
скраїмрькс мародмс пiрмю. Ришсга кориртсвавря кожмою магодою, 

щоб його рлсхачi почсли i лиремкiврькi шедеври, з яких артирт 
оробливо любив "Ремi одмаково" — ма гемiальмi Шевчемковi рлова, 

— i твори галифьких, за тодiшмьою тернiмологiєю, конпозиторiв, i 
маддмiпрямрькi та маддмiртрямрькi рпiвамки.  

Ришсга бсв ме тiльки рпiвак, ме тiльки артирт, фе бсв 
патрiот-гронадямим. Рiфма дрсжба єдмала його з великин 

Трамкон. Варто вiдзмачити, що тiльки завдяки коштан, якi 
передав iз рвоїх артиртичмих заробiткiв  Ришсга Трамковi, 

з'явиларя дрскон така окрара скраїмрької поезiї, як збiрка "Жiв'яле 
лиртя". Взагалi Ришсга змачмс чартимс рвоїх гоморарiв вiддавав ма 

гронадрько-ксльтсрмi рправи, ма допоногс таламовитiй нолодi та 
iм. В ортаммi хвилими рвого життя вiм заповiдав сре, що мадбав за 

життя, Рсзичмонс iмртитстовi iн. Р.Лиремка с Львовi.  
Приязмь та рпiльмiрть гронадрьких i ертетичмих поглядiв 

єдмали його iз авторон нсзики до "Кобзаря" i "Тарара Бсльби". 
Иане тонс погодивря Ришсга переїхати 1906 рокс до Києва ма 

порадс проуерора рпiвс с нсзичмо-дранатичмiй школi Лиремка.  
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Перебсваммя Ришсги в Києвi тривало до 1911 рокс. Жа фей 

чар вiм виховав чинало таламовитих рпiвакiв, реред яких бсв i маш 
рлаветмий Рихайло Рикиша, який с великiй прафi виклав, з 

додаткон влармих рпортережемь та сзагальмемь, теорiю вокальмого 
ниртефтва, ртворемс Ришсгою. 

В ортаммi роки життя Ришсга викладав с Варшавi та 
Итокгольнi, але мiколи ме поривав зв'язкiв iз рiдмою зенлею, 

залюбки приїздив до Львова, до Києва ма шевчемкiврькi та 
урамкiврькi комферти, гаряче  фiкавивря скраїмрькин гронадрькин 

життян.  
 

Хоткевич Гмат Рартимович (літ. превд. — Гмат Галайда) 
(1877-1938) 

Гмат Хоткевич зайнає понiтме нiрфе в iрторiї скраїмрької 
ксльтсри XX рт. як пирьнеммик, ниртефтвозмавефь, бамдсрирт-

вiртсоз, викладач, конпозитор, режирер, етмограу, уольклорирт, 
оргамiзатор i керiвмик мародмих хсдожмiх колективiв298. С кожмiй 

з фих галсзей вiм залишив яркравi вiхи, багато що вперше 
здiйрмемо мин. 

Жв'язок з робiтмичин кларон та його революфiймою 
боротьбою визмачив денократичмс рпряновамiрть врiєї дiяльмортi 

Г.Р.Хоткевича й мадав їй прогреривмого характерс. Ретою його 
бсло рприяти уорнсваммю мародмої денократичмої ксльтсри в 

рередовищi робiтмичого кларс. Вiм ртворював хсдожмi гсртки ма 
пiдприєнртвах, робiтмичих околифях нiрта i в релах Харкiвщими, 

очолив конiрiю видамь "мародмих кмижок" для робiтмикiв, активмо 
прафював с Товариртвi пирьнеммортi, яке вело змачмс мавчальмо-

прорвiтмифькс роботс. 
Ж iрторiї скраїмрької ксльтсри вiдоно про ртвореммя 

Хоткевичен першого робiтмичого театрс ма Скраїмi. Зого бсло 
вiдкрито в 1903 р. в Харкiврьконс Народмонс донi, який мезадовго 

перед тин побсдсвало Товариртво пирьнеммортi. Робiтмича псблiка 
бачила в мьонс рвiй театр i гаряче його пiдтринсвала. Трспа 

ркладаларя з 150 робiтмикiв паровозобсдiвмого та iмших заводiв. Ж 
великин матхмеммян вома ртавила врiн зрозснiлi й дортспмi п'єри 

Карпемка-Карого, Кропивмифького, Квiтки-Ормов'ямемка та iмшi. 
Вiдкриття такого театрс мапередодмi першої рорiйрької революфiї 
                         
298 Испрсм Н. Гмат Хоткевич-нсзикамт. — Рiвме, 1997. — И.78-79, 88-89. 
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нало велике полiтичме змачеммя i пiдкрерлювало денократичмий, 

революфiймий характер дiяльмортi його оргамiзатора. 
Як передова людима рвого чарс Гмат Рартимович вважав 

рлсжiммя мародовi рвоїн покликаммян. Зого глибоко хвилювали 
побст, iрторiя, ксльтсра мародс. Через сре життя вiм промiр 

римiврькс любов до мародмого ниртефтва. Народма поезiя, нсзика, 
пiрмя бсли ормовмини с уорнсваммi Хоткевича як нсзикамта, 

пирьнеммика, вчемого. I ме випадково в його багатограммiй 
дiяльмортi таке понiтме нiрфе порiла уольклориртика. Вiм провiв 

великс роботс по збираммю i вивчеммю уольклорс, зокрена, 
пiреммого, активмо рприяв його поширеммю. Йя робота знiфмювала 

зв'язки Г.Хоткевича з широкин денократичмин рсхон в Скраїмi. 
Илідон за майкращини предртавмикани фього рсхс — Iвамон 

Трамкон, Лерею Скраїмкою, Риколою Лиремкон Гмат Хоткевич 
розглядав мародмс пiрмю як майвищс етичмс й хсдожмю фiммiрть, 

як виражеммя прагмемь трсдящих. А в пропагамдi її вбачав зарiб 
збагачеммя й пiдвищеммя ксльтсри мародс. 

Твори скраїмрького мародмого епорс та ниртефтво їх 
викомавфiв Хоткевич пропагсвав сре життя. В iрторiю скраїмрької 

ксльтсри свiйшов оргамiзовамий мин виртсп рлiпих мародмих 
нсзикамтiв ма XII Археологiчмонс з'їздi с Харковi 1902 рокс і 

рприяв пропагамдi кобзаррького ниртефтва реред широких верртв 
марелеммя i змачмою нiрою його дальшонс розвитковi. Вiм широко 

викориртав дсховме багатртво мародс в рвоїй нсзичмо-педагогiчмiй i 
конпозиторрькiй роботi. На уольклормiй ормовi ртворив репертсар 

для бамдсри — помад 70 п'єр в дортспмiй арамжировфi. Рсзичма 
нова його оригiмальмих творiв-ронамрiв ма вiршi Тарара Шевчемка, 

Iвама Трамка, Лерi Скраїмки, Юрiя Тедьковича, чирлеммих хорiв, 
хорової поени "Гайданаки" та багатьох iмших також вiдзмачаєтьря 

ртилiртичмою та iмтомафiймою близькiртю до скраїмрької мародмої 
творчортi. 

Оробливо багато сваги Хоткевич придiлив бамдсрi. Як 
викомавфя-вiртсоза його завжди хвилювали питаммя, пов'язамi з 

розвиткон техмiчмих та аксртичмих дамих фього iмртрснемта, з його 
виражальмини ножливортяни та ртабiлiзафiєю ртрою. Ще ма 

початкс 1900-х рокiв вiм ртворив "Пiдрсчмик гри ма бамдсрi" 
(видамий с 1907 р.). Йе бсв перший ма Скраїмi порiбмик-

рановчитель для бамдсриртiв-початкiвфiв. Йiкаво, що тст автор 



279 

 

виходить за ранки чирто техмiчмого порiбмика i прагме розширити 

крсгозiр початкiвфiв вiдонортяни з теорiї нсзики (в легко 
дортспмiй уорнi викладає такi помяття як ритн, томальмiрть, 

iмтервали, ключi та iм.). Вiм вирвiтлює також iрторiю вимикмеммя 
бамдсри, розповрюджеммя її в Скраїмi та Рорiї аж до початкс XX 

рт. Прагмеммя дати початки нсзичмої орвiти майширшин колан 
любителiв нсзики природмо сзгоджсвалоря iз загальмою 

рпряновамiртю врiєї його ксльтсрмо-прорвiтмифької дiяльмортi.  
Дорлiджсючи традифiйме кобзаррьке ниртефтво, Хоткевич 

керсвавря певмини хсдожмьо-ертетичмини примфипани, рсть яких 
полягало с: вiрі в творчi рили мародс i звермеммі до мього з 

позифiй прогреривмого хсдожмика, який срвiдонлює потреби рвого 
чарс; виявлеммі мафiомальмої ксльтсрмо-iрторичмої рвоєрiдмортi i 

всжче — локальмої рiзмонамiтмортi хсдожмiх уорн i заробiв 
нсзичмого виражеммя, прагмеммі до вiдтвореммя фiлiрмої рофiальмо-

iрторичмої риртени — "скраїмрька мародма нсзичма ксльтсра", 
подаммі її в єдимонс рсрлi загальмолюдрької ксльтсри i розснiммя 

зсновлемортi її розвиткс iрторичмини, рофiальмини та ксльтсрмини 
рпадкоєнмини чиммикани с нарштабах рвоєї мафiї i врього людртва. 

Перс Хоткевича малежать пiдрсчмики гри ма бамдсрi 1909, 
1929, 1930, 1931 рокiв видаммя. Перший пiдрсчмик, мадрсковамий 

с Львовi с 1909 рофi Насковин товариртвон iн.Т.Шевчемка, ртав 
дiйрмо першою в iрторiї бамдсри теоретичмою прафею, в якiй автор 

об'єдмав короткий iрторичмий огляд iмртрснемта з поярмеммян 
сдоркомалемої теорiї кобзаррької техмiки гри. В теоретичмiй чартимi 

пiдрсчмика Хоткевич розглядає комртрскфiю (монемклатсрс) 
бамдсри, її уорнс, арнатсрс, ртрiй, поярмює, як тринати 

iмртрснемт, як щипати кожмин пальфен правої i лiвої рск, маводить 
шiрть рiзмонамiтмих варiамтiв перемартроюваммя бамдсри, дає 

декiлька загальмих вiдонортей з питамь теорiї нсзики. 
 

Алчеврький Івам Олекрійович 
(1876-1917) 

Сря рiн'я Алчеврьких залишила понiтмий рлiд в iрторiї 
вiтчизмямої ксльтсри. Ортап Риколайович Лиремко, рим видатмого 

скраїмрького конпозитора, з фього приводс пирав: "Чарто, коли 
реред тодiшмiх кiл заходила нова про Алчеврьких, обов'язково врi 

рходилиря ма одмонс: побсвати с мих в гортях — вре одмо що 
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вiдвiдати театр"299. Рати Iвама Олекрiйовича — Хриртима 

Дамилiвма Алчеврька —  бсла вiдоною прорвiтителькою мародс300. 
В 1870 рофi вома вiдкрила в Харковi одмс з перших с фаррькiй 

Рорiї медiльмих шкiл для дорорлих. Йей мавчальмий заклад 
мевдовзi завоював репстафiю нетодичмого фемтрс з мавчаммя 

дорорлих. С рвоїй школi Хриртима Дамилiвма пропагсвала твори 
кларикiв рорiйрької лiтератсри, а також Т.Шевчемка, I.Трамка, 

Лерi Скраїмки та iм. Коли фаррькин срядон с 1876 рофi бсло 
заборомеме мавчаммя скраїмрькою новою, вома ртала викладати 

рорiйрькою. Водмочар Алчеврька таєнмо роздавала рвоїн счемифян 
принiрмики Шевчемкового "Кобзаря", якi воми, криючирь, морили 

додонс. Попслярмiрть Алчеврької-педагога пошириларя ме лише с 
Рорiї, але й за її нежани. В 1889 рофi її бсло обрамо вiфе 

президемтон Рiжмародмої лiги орвiти в Парижi. 
Итарший брат Iвама Олекрiйовича — Григорiй — бсв 

конпозиторон i вокальмин педагогон. Ролодша рертра Хриртима 
Олекрiївма — скраїмрька поетера i педагог. Дрсгий брат Iвама 

Олекрiйовича — Рикола — приряжмий повiремий i педагог, автор 
першого скраїмрького радямрького бскваря 1919 рокс. Вiм ртояв 

дсже близько до нсзичмого життя Харкова i завжди пiклсвавря про 
рфемiчмi српiхи рвого зманемитого брата, де б той ме виртспав — с 

Рорiї, Жахiдмiй Європi чи Анерифi.  
Виртспи Iвама Алчеврького в нсзичмо-дранатичмонс 

товариртвi "Кобзар" проходили з великин српiхон301. Назваме в 
черть великого Шевчемка, вомо ркладалоря переважмо з 

прафiвмикiв театральмого й нсзичмого ниртефтва — вихiдфiв з 
Скраїми. С 1910 рофi головою товариртва бсло обрамо Алчеврького. 

"Кобзар" ртавив рвоїн завдаммян пропагамдс нсзичмого ниртефтва 
та лiтератсри шляхон оргамiзафiї комфертмих виртспiв i 

комролiдафiї як проуерiймих, так i анаторрьких творчих рил. 
Комферти "Кобзаря" привертали свагс врiєї гронадрькортi Роркви. 

Жал Кспефького зiбраммя, де переважмо вiдбсвалиря вечiрки 
товариртва, бсв завжди переповмемий. Тст ножма бсло почсти 

                         
299 Вечiрмiй Київ, 1966. — 17 травмя. 
300 Разсркевич О.Р. Визмачмi скраїмрькi педагоги — мародмi прорвiтителi. 
Х.Д.Алчеврька та її рподвижмики. — К., 1963. 
301 Івам Алчеврький. Ипогади, натерiали, лиртсваммя.— К., 1980. — И.4-5, 23-24, 
33. 
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таких найртрiв вокальмого ниртефтва, як I.Алчеврький, 

Н.Єрнолемко-Южима, А.Неждамова, Т.Павловрький, Р.Домефь, 
Л.Баламоврька, Н.Калимоврька-Доктор та iм. Иеред творiв, 

викомамих Алчеврькин с "Кобзарi", мазвено: Р.Лиремка — "Огмi 
горять", "I широксю долимс", "Б'ють пороги"; Я.Итепового — "Не 

берiть iз зелемого лсгс верби", "Дивилоря ромфе", "В квiтках бсла 
дсша ноя", "Три шляхи"; Г.Алчеврького — "Гей, ма бiй", 

"Комвалiя", "Чого немi тяжко", "Лiтмьої мочi". Ж скраїмрьких 
мародмих пiремь вiм рпiвав такi: "Жаксвала та рива зозсля" в 

обробфi П.Нiщимрького, "Ой ме гаразд, запорожфi" в обробфi 
Р.Лиремка, "Ходить ророка" та iм. 

Попслярмiрть комфертiв "Кобзаря" рпомскала Алчеврького 
та його дрсзiв подснати про портамовки опер. Першою ртала 

"Наталка Полтака" Лиремка, показама 18 березмя 1912 рокс. Для 
фiєї нети Алчеврький викориртав гартролi с Рорквi 

Р.Жамьковефької, Р.Иадоврького, П.Иакрагамрького. Iвам 
Олекрiйович с фiй виртавi блирксче викомав партiю Петра. С 1911 

рофi, пiд чар рвятксваммя 50-х роковим з дмя рнертi Т.Г.Шевчемка, 
"Кобзар" влаштсвав грамдiозмий комферт в черть великого поета, 

який вiдбсвря в залi Рорковрької комрерваторiї. Илiд вiдзмачити, 
що товариртво ме обнежсвалоря лише комфертмою дiяльмiртю. 

Так, вiдоно, що "Кобзар" пожертвсвав змачмс рснс грошей 
ма бсдiвмифтво пан'ятмика Т.Г.Шевчемковi в Києвi, а також 

натерiальмо допонагав хворонс пирьнеммиковi I.Я.Трамкс. 
Алчеврький бсв рправжмiн артиртон-гронадямимон, гснаммою i 

чсймою людимою, денократичмо мартроємин патрiотон рвоєї 
батькiвщими. Готсючи ребе за прикладон натерi до педагогiчмої 

дiяльмортi рiльрького вчителя, вiм волею долi ртав опермин 
рпiвакон i перемiр врi вироблемi життян i виховамi в дитимртвi 

денократичмi примфипи с мовс дiяльмiрть. 
В iрторiї рвiтового i скраїмрького нсзичмого ниртефтва Iвам 

Алчеврький залишив понiтмий рлiд. Разон з О.Ришсгою, 
И.Крсшельмифькою, Р.Ремфимрькин вiм бсв блирксчин 

пропагамдиртон ниртефтва рiдмого мародс, ме забсваючи про мього 
амi в хвилими рвоїх трiснуiв, амi в тяжкi чари мевдач i 

розчарсвамь. Вiм ркрiзь, мехай фе бсло в Рорiї, с Трамфiї чи 
Анерифi, включав до рвоїх комфертiв твори скраїмрьких 

конпозиторiв та мародмi пiрмi, якi викомсвав з великою 
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найртермiртю. Чинало емергiї i таламтс вiддав Алчеврький i 

нсзичмо-дранатичмонс товариртвс "Кобзар", бсдсчи, як сже 
згадсвалоря його керiвмикон i матхмеммикон. 

 
Ремфимрький Родерт Онелямович 

(1875-1935) 
Голор великого скраїмрького рпiвака Родерта 

Ремфимрького, його дсжий героїчмий темор прозвсчав мад 
прорторани Європи ма зланi двох ортаммiх ртолiть. Де ме жив i де 

ме виртспав Ремфимрький, дсшею i рерфен вiм завжди бсв з рiдмою 
Скраїмою i рвоїн мародон. Щиро вболiвав за їхмю трагiчмс долю. I 

ме тiльки вболiвав,а й по ножливортi чар вiд чарс допонагав 
натерiальмо рiзмин закладан, нолодин і таламовитин скраїмфян, 

якi ме нали ножливортi здобсти вiдповiдмс орвiтс.  
Вiм нрiяв рпiвати ма скраїмрькiй рфемi, для рiдмого мародс, 

мавчати його дiтей ниртефтва рпiвс. Неодморазово про фе вiм пирав 
с лиртах, говорив рвоїн iмтерв'юєран: "Роя проуерiя, портiйма 

прафя в театрi, вря родима вiдволiкають щодеммс свагс вiд дснок 
про рiдмс зенлю, якс я покимсв i до якої ме так чарто ножс 

повертатиря, — казав Ремфимрький одмонс з мих. — Але згадсючи 
рiдмий край, я вiдчсваю великс рiзмифю нiж прафею артирта для 

рвого мародс i ма чсжимi. Жа вре те, чин я ртав, я завдячсю 
передоврiн рiдмiй зенлi, що мадiлила неме нсзикальмин рлсхон, 

голорон, любов'ю до нсзики. I за фе ної зенляки вшамовсють 
неме..."302.  

Ремфимрький бсв скраїмфен, патрiотон, як кажсть, з 
великої лiтери. В його репертсарi мараховсвалиря дерятки 

скраїмрьких мародмих i авторрьких пiремь. Найбiльше вiм 
полюбляв ролорпiви Р.Лиремка, його обробки мародмих пiремь. 

Ипiвак чарто включав їх до програн рвоїх комфертiв пiд чар 
гартролей по Європi. Неодморазово рпiвав їх i по радiо с Берлiмi, 

Кельмi, Итокгольнi. 20 скраїмрьких творiв запирав Ремфимрький 
також ма гранплатiвки. Жа рловани И.Людкевича, рпівак бсв ме 

лише меперевершемин вагмериртон, а й такин же меперевершемин 
викомавфен творiв Р.Лиремка та скраїмрьких мародмих пiремь, якi 

вiм попсляризсвав як в ребе ма Батькiвщимi, так i в Європі.  

                         
302 Родерт Ремфимрький. Ипогади, натерiали, лиртсваммя / Автор-споряд. 
Р.Головащемко. — К., 1995. — И.28.  
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Жмачмi српiхи Ремфимрького і ма педагогiчмiй мивi. 

Переїхавши до Итокгольна, вiм вiдкрив приватмс школс рпiвс i 
мезабарон сже нав дортатмю кiлькiрть счмiв. Ролодi таламовитi 

люди тяглиря до мього. Раючи прекрармс вокальмс школс, 
величезмий творчий дорвiд i безрснмiвмий педагогiчмий таламт, 

Ремфимрький щедро дiливря фин рвоїн здобсткон з виховамфяни. I 
воми вбирали його рпороби звскортвореммя i звсковедеммя, 

рпiвафького дихаммя, накринальмого викориртаммя резоматорiв 
голорового апарата, його примфипи портамовки голорс i ртвореммя 

хсдожмього образс. 
 

 
 

РОЖДІЛ 5. Рсзичмо-ертетичме виховаммя нолоді  
заробани анаторького ниртефтва та побстового нсзиксваммя в 

Скраїмі дрсгої половими ХІХ — початкс ХХ рт. 
 

5.1. Анаторрький театр. 
Àìàòîðñüêèé òåàòð, ùî ñïèðàâñÿ íà ïðîãðåñèâíi òðàäèöi¿ 

ìèíóëîãî i ðîçâèâàâ ðåàëiñòè÷íi ïðèíöèïè, áóâ òèì ïëiäíèì 
ãðóíòîì, íà ÿêîìó âèçðiâàëî óêðà¿íñüêå ñöåíi÷íå ìèñòåöòâî. Ñàìå â 

àìàòîðñüêîìó ñåðåäîâèùi â ïðîöåñi ðîáîòè íàä êëàñè÷íèì 
ðåïåðòóàðîì ôîðìóâàëèñü i âèçðiâàëè òàëàíòè âèäàòíèõ ìàéñòðiâ 

ñöåíè, òâîðöiâ íàöiîíàëüíî¿ äðàìàòóðãi¿. Àäæå â àìàòîðñüêèõ 
äðàìàòè÷íèõ ãóðòêàõ çðîáèëè ñâî¿ ïåðøi êðîêè â ìèñòåöòâi 

Р.П.Итарифький, Р.В.Лиремко, Р.Л.Кропиâíèöüêèé, 
П.К.Иакрагамрький, І.К.Карпемко-Карий, Р.К.Жамьковефька та 

iíøi âèäàòíi äiÿ÷i âiò÷èçíÿíî¿ ñöåíè303. 
Виртави анаторрького театрс кориртсвалиря великою 

попслярмiртю с глядача за ¿хмє ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íå îôîðìëåííÿ ³ 
ïîºäíàííÿ ó ñâîºìó ðåïåðòóàð³ ÿê êëàñè÷íèõ, òàê ³ íàðîäíî-

ï³ñåííèõ òâîð³â. Ïðîãðåñèâíå ñóñïiëüñòâî ñõâàëüíî îöiíþâàëî 
òâîð÷ó iíiöiàòèâó àìàòîðiâ, âîíî âáà÷àëî â àìàòîðñüêîìó òåàòði òó 

ºдимс продсховимс, крiзь якс ножма продовжсвати боротьбс за 
îñâiòó òðóäîâîãî íàðîäó, éîãî ìîðàëüíå òà ìóçè÷íî-åñòåòè÷íå 

âèõîâàííÿ. Ïàòðiîòè÷íà ïðàöÿ áàãàòüîõ äiÿ÷iâ íàöiîíàëüíî¿ 
êóëüòóðè ñïðèÿëà çìiöíåííþ àìàòîðñüêîãî, à çãîäîì, íà éîãî áàçi, 
                         
303 Скраїмрький дранатичмий театр. — Т.1. Дожовтмевий період. — К., 1967. 



284 

 

створеммю скра¿мрького проуерiймого нсзичмо-дранатичмого 

òåàòðó. Öiêàâèì ÿâèùåì òåàòðàëüíîãî ðóõó º âèíèêíåííÿ 
äðàìàòè÷íèõ ãóðòêiâ ïðè îñâiòíiõ óñòàíîâàõ, çîêðåìà ïðè 

íåäiëüíèõ øêîëàõ, ÿêi ïðîãðåñèâíà iíòåëiãåíöiÿ Óêðà¿íè ïî÷àëà 
îðãàíiçîâóâàòè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ. Öi àìàòîðñüêi êîëåêòèâè 

ñòàâèëè ï'ºñè І.Котлярерького, Г.Квiтки-Ормов'ямемка, Л.Глiбова, 
Î.Îñòðîâñüêîãî, Ì.Ãîãîëÿ, ÿêi ìàëè âåëèêèé âèõîâíèé âïëèâ íà 

глядача i вiдповiдали тин рерйозмин мартамован, покладемин в 
îñíîâó ñàìî¿ iäå¿ çàñíóâàííÿ íåäiëüíèõ øêië. 

Ñåðåä áàãàòüîõ ïðîãðåñèâíèõ ÿâèù, ÿêèìè 
õàðàêòåðèçóâàâñÿ ðîçâèòîê êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî æèòòÿ Êèºâà íà 

ïî÷àòêó 70-õ ðîêiâ, òðåáà çãàäàòè ùå îäèí îñåðåäîê, êîðèñíà 
äiÿëüíiñòü ÿêîãî ñïðèÿëà çãóðòóâàííþ ïðîãðåñèâíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 

iмтелiгемфi¿, ртвореммю передснов для скра¿мрького проуерiймого 
òåàòðó. Ïðè ïåðøîìó íà Óêðà¿íi äèòÿ÷îìó ñàäêó-ïàíñiîíi,ÿêèé 

çàñíóâàëè ñåñòðè Ìàðiÿ i Ñîôiÿ Ëiíäôîðñè â 1871 ð. âèíèê 
äîìàøíié àìàòîðñüêèé òåàòðàëüíèé ãóðòîê. Ó íüîìó áðàëè ó÷àñòü 

члеми рін’ї i íåâåëè÷êå êîëî çíàéîìèõ öiº¿ iíòåëiãåíòíî¿ ðîäèíè — 
âèõiäöiâ ç Øâåöi¿, ùî ââàæàëè Óêðà¿íó ñâîºþ äðóãîþ 

áàòüêiâùèíîþ. Ó ñàëîíi Ëiíäôîðñiâ ÷àñòî çáèðàëèñÿ äiÿ÷i 
лiтератсри, маски, ниртефтва. В 1872 р. тст ртворилоря товариртво 

ïàòðiîòiâ-óêðà¿íöiâ, íàâêîëî ÿêîãî i çãóðòóâàëèñÿ êîëèøíi ñòóäåíòè 
óíiâåðñèòåòó Ì.Ñòàðèöüêèé, Ï.×óáèíñüêèé, ó÷èòåëü ïåðøîї 

ãiìíàçi¿ Î.Ðóñîâ, ëiòåðàòóðîçíàâåöü i ìîâîçíàâåöü Ï.Æèòåöüêèé, 
iñòîðèê Î.Ëåâèöüêèé òà ií. Íàéáiëüøèìè åíòóçiàñòàìè òåàòðàëüíî¿ 

ñïðàâè áóëè ñåñòðè Ëiíôîðñ, äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ Ë.Äðàãîìàíîâà-
Êó÷èíñüêà, Í.Áóëàõ, åòíîãðàô-êîëåêöiîíåð Ã.Òàðíàâñüêèé, îôiöåð-

àðòèëåðèñò Ì.Ðóñîâ, åòíîãðàô Ô.Âîâê òà iíøà ïðîãðåñèâíà 
ìîëîäü. Ïðîäîâæóþ÷è ñïðàâó, ðîçïî÷àòó â óíiâåðñèòåòi, âîíè 

óòâîðþþòü "Ïåðøèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé ãóðòîê ì.Êèºâà", ÿêèé 
î÷îëþþòü Ì.Ñòàðèöüêèé òà Ì.Ëèñåíêî. Ìàéæå äåñÿòü ðîêiâ, 

мезважаючи ма забороми й стирки, iрмсвало товариртво. 
Öiëèé ðiê ñòàðàííî i íàïîëåãëèâî ïðàöþþòü 

Р.Итарифький, Р.Лиремко та ¿х дрсзi-îäíîäóìöi íàä ñöåíi÷íèì 
втiлеммян двохактмо¿ конедi¿ з рпiвон i тамфяни "Рiздвяма мiч" за 

Ì.Ãîãîëåì. Óñïiõ öiº¿ âèñòàâè íå çóïèíèâ âèìîãëèâèõ àâòîðiâ ó 
äàëüøèõ òâîð÷èõ ïîøóêàõ. Âîíè çàíîâî ïåðåðîáëþþòü âèñòàâó, 

øëiôóþòü äðàìàòóðãi÷íó i ìóçè÷íó ñòðóêòóðó ï'ºñè, 
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âäîñêîíàëþþòü îêðåìi ñöåíè, íàïîëåãëèâî ïðàöþþòü ç 

âèêîíàâöÿìè. 
Âèñòàâè "Ïåðøîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî ãóðòêà" 

вiдбсвалиря ме чарто, але кожма мова прен'ºра, якс метерпляче 
чекали глядачі, áóëà çíà÷íîþ ïîäiºþ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ 

ãðîìàäñüêîñòi. Íàïðèêiíöi 1875 ð. Ñòàðèöüêèé çàêií÷èâ íîâó ï'ºñó 
"Íå ñóäèëîñü" ("Ïàíñüêå áîëîòî"), â ÿêié ðiøó÷å âèñòóïèâ íà 

çàõèñò çíåäîëåíèõ, ïðîòåñòóþ÷è ïðîòè ñîöiàëüíî¿ íåðiâíîñòi íà 
ñåëi. Âèñòàâà, ïîêàçàíà êèÿíàì ó 1876 ð., çíàéøëà òåïëèé ïðèéîì 

ó øèðîêî¿ àóäèòîði¿, ÿêà áóëà çàõîïëåíà âäàëîþ ðåæèñåðñüêîþ 
ðîáîòîþ, ãàðìîíiéíèì àíñàìáëåì âèêîíàâöiâ. 

Åìñüêèì óêàçîì Îëåêñàíäðà II â 1876 ð. áóëî çàáîðîíåíî 
äàâàòè âèñòàâè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ïðîòå Ñòàðèöüêèé ïðîäîâæóº 

ñâîþ äiÿëüíiñòü, ïåðåêëàäàº óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òðàãåäiþ Øåêñïiðà 
"Ãàìëåò" (ìóçèêó ïèøå Ëèñåíêî). Äiñòàâøè äîçâië íà âëàøòóâàííÿ 

çàêðèòèõ àìàòîðñüêèõ âèñòàâ, âií çàõîäèòüñÿ íàä ñöåíi÷íèì 
âòiëåííÿì öüîãî íàéñêëàäíiøîãî òâîðó ñâiòîâî¿ êëàñèêè ñèëàìè 

ñâîãî ìiöíî çäðóæåíîãî êîëåêòèâó àìàòîðiâ. 
Äiÿëüíiñòü êîëåêòèâó òðèâàëà äî 1882 ð., êîëè 

Р.Кропивмифький та Р.Итарифький ртворили проуерiймий 
óêðà¿íñüêèé òåàòð. Êiëüêà ó÷àñíèêiâ "Ïåðøîãî ìóçè÷íî-

дранатичмого гсртка н. Киºва" бсли запрошемі äî öüîãî òåàòðó. Ó 
80-90-õ ðîêàõ íà Óêðà¿íi ïiä âïëèâîì çðîñòàþ÷î¿ àêòèâíîñòi 

óêðà¿íñüêî¿ ïðîãðåñèâíî¿ ãðîìàäñüêîñòi ïî÷èíàºòüñÿ ðîçêâiò 
òåàòðàëüíî¿ ñàìîäiÿëüíîñòi, îñîáëèâî íà Ëiâîáåðåæíié Óêðà¿íi. 

Âåëèêîþ ëþáîâ'þ ãëÿäà÷à êîðèñòóâàâñÿ àìàòîðñüêèé êîëåêòèâ  
ïîäiëüñüêèõ ðîáiòíèêiâ äðóêàðåíü Êîâàëüñüêîãî òà Êóëiæåíêà, 

ÿêèé î÷îëèâ Ãóëüáåíêî, ïiçíiøå àêòîð òåàòðó Ñàäîâñüêîãî. Â 1893 
ð. îðãàíiçîâóºòüñÿ àìàòîðñüêèé ðîáiòíè÷èé òåàòð íà êè¿âñüêîìó 

çàâîäi "Àðñåíàë". 
Âèñòàâè àìàòîðiâ íå ïðèïèíÿëèñü i íà ïðîâiíöi¿. Öå 

ïiäòâåðäæóºòüñÿ ÷èñëåííèìè ôàêòàìè. Òàê, ðîáiòíèêè i ðîáiòíèöi 
ïîëòàâñüêîãî ÷åðåïíè÷íî-öåãåëüíîãî çàâîäó, ïî÷èíàþ÷è ç 1884 ð., 

ðåãóëÿðíî ñòàâèëè "Íàòàëêó Ïîëòàâêó" Êîòëÿðåâñüêîãî, 
"Шельнемко — волортмого пираря" Г.Квiтки-Îñíîâ'ÿíåíêà, 

"Áóâàëüùèíó" À.Âåëèñîâñüêîãî òà iíøi ï'ºñè óêðà¿íñüêèõ àâòîðiâ. 
Ó Íiæèíi íà ñöåíi äðàìàòè÷íîãî ãóðòêà Ðàêîâè÷à â 1876 ð. 
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ïî÷èíàºòüñÿ òåàòðàëüíà áiîãðàôiÿ øiñòíàäöÿòèði÷íî¿ 

Ì.Çàíüêîâåöüêî¿. 
Ó 1861 ð. â Ïîëòàâi ó÷èòåëü Â.Ëîáîäà çà ó÷àñòþ 

Î.Êîíèñüêîãî, ÷èíîâíèêiâ Ä.Ïèëü÷èêîâà, Ùåëêàíà òà iíøèõ 
îðãàíiçóâàëè àìàòîðñüêèé òåàòð ïðè íåäiëüíié øêîëi, çãóðòóâàëè 

îáäàðîâàíèõ ñïiâàêiâ ó äîáðå çëàãîäæåíèé õîð. Äëÿ ïî÷àòêó ñâîº¿ 
äiÿëüíîñòi àìàòîðè îáðàëè "Íàòàëêó Ïîëòàâêó" Êîòëÿðåâñüêîãî. 

Ãëÿäà÷i, ÿêi áà÷èëè íå îäèí äåñÿòîê âèñòàâ òðàäèöiéíî¿ äëÿ 
Ïîëòàâè "Íàòàëêè-Ïîëòàâêè", ãàðÿ÷å çóñòðiëè íîâå ñöåíi÷íå 

ïðî÷èòàííÿ áåçñìåðòíîãî òâîðó Êîòëÿðåâñüêîãî ðîáiòíèêàìè. 
Окрилемi српiхон, анатори ретельмо опрафьовсють конедi¿ Квiтки-

Îñíîâ'ÿíåíêà - "Øåëüìåíêî - волортмой пирарь" та "Иватаммя ма 
Ãîí÷àðiâöi". Äiñòàâøè âèçíàííÿ i ïiäòðèìêó ç áîêó ãðîìàäñüêîñòi 

ìiñòà, ãóðòîê ïåðåíiñ ñâîþ äiÿëüíiñòü íà ñöåíó îðåíäîâàíîãî íèì 
приватмого театральмого принiщеммя Иоколова. С 1862 р. тст, крiн 

íàçâàíèõ ï'ºñ, áóëî ïîñòàâëåíî êîìåäiþ Î.Îñòðîâñüêîãî "Áåäíîñòü 
íå ïîðîê". 

Српiх виртав, ¿хмій полiтичмий резоíàíñ ñåðåä íàñåëåííÿ, 
à ãîëîâíå, ðåïåðòóàð êîëåêòèâó àìàòîðiâ íåäiëüíî¿ øêîëè âèêëèêàâ 

íåçàäîâîëåííÿ ãóáåðíàòîðà, ÿêèé íàêàçàâ ïîëiöi¿ ïðèïèíèòè 
виртави. Чирлеммi прохаммя та ркарги, з якини анатори зверталиря 

â óñi iíñòàíöi¿ àæ äî ìiíiñòðà âíóòðiøíiõ ñïðàâ Âàëóºâà, 
залишилиря без вiдповiдi. С червмi 1862 р. срядовин сказон бсли 

çàáîðîíåíi íåäiëüíi øêîëè â Ðîñi¿ çà ¿õ ïðè÷åòíiñòü äî 
ðåâîëþöiéíîãî ðóõó. Ïðèïèíèëè ñâîº iñíóâàííÿ i äðàìàòè÷íi 

ãóðòêè ïîëòàâñüêèõ, õàðêiâñüêèõ òà iíøèõ øêië. 
Îêðåìèì òàºìíèì öèðêóëÿðîì çàïðîâàäæóâàëèñÿ 

äîäàòêîâi öåíçóðíi îáìåæåííÿ íà óêðà¿íñüêi âèñòàâè ïî âñié 
òåðèòîði¿ Óêðà¿íè. Ïðîòå ÷àñòèíà àìàòîðñüêèõ ãóðòêiâ, ùî áóëè 

ïðè íåäiëüíèõ øêîëàõ, ïðîäîâæóâàëà ñâîþ ðîáîòó i ïiñëÿ çàêðèòòÿ 
øêië. Àìàòîðñüêi âèñòàâè âiäáóâàþòüñÿ â Ëåáåäèíi, Âîâ÷àíñüêó,  

Áiëié Öåðêâi, Æèòîìèði òà iíøèõ ìiñòàõ i ìiñòå÷êàõ Óêðà¿íè. 
Отже, анаторрький театральмий рсх портспово ртверджсºтьря i 

ñòàº âïëèâîâîþ ñèëîþ â ïîøèðåííi ïðîãðåñèâíèõ iäåé ñåðåä ìàñ 
òðóäîâîãî íàñåëåííÿ. Öiêàâîþ º iñòîðiÿ ×åðíiãiâñüêîãî 

óêðà¿íñüêîãî àìàòîðñüêîãî òåàòðó, çàñíîâàíîãî Ë.Ãëiáîâèì. Öåé 
анаторрький колектив, що мазвав ребе "Товариртво, кохаюче рiдмс 

новс", за перiод з 1861 по 1866 р.р. показав багато фiкавих виртав. 
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Ñåðåä âèêîíàâöiâ áóëî ÷èìàëî òàëàíîâèòèõ ëþäåé ç ìiñöåâî¿ 

iíòåëiãåíöi¿, çîêðåìà, âiäçíà÷àëèñÿ ñâî¿ì õèñòîì äðóæèíà 
ïèñüìåííèêà — Ì.Ãëiáîâà, âèäàòíà ñïiâà÷êà-àìàòîðêà Ì.Çàãîðñüêà 

(Õîäîò), â÷èòåëü i íàñòàâíèê Ì.Ê.Çàíüêîâåöüêî¿ Ì.Âåðáèöüêèé, 
âiäîìèé óêðà¿íñüêèé iñòîðèê Î.Ëàçàðåâñüêèé, îðäèíàòîð 

ãóáåðíñüêî¿ ëiêàðíi I.Ëàãîäà, ëiêàð Ñ.Íiñ. Àêòèâíó ó÷àñòü â 
îðãàíiçàöi¿ òà êåðiâíèöòâi àìàòîðñüêèì òåàòðîì áðàëè óêðà¿íñüêèé 

åòíîãðàô Î.Ìàðêîâè÷, ðåæèñåð-àìàòîð i äðàìàòóðã Äìèòðî 
Ñòàðèöüêèé, ìiñöåâèé ó÷èòåëü I.Äîðîøåíêî òà ií. 

Àìàòîðñüêèì êîëåêòèâîì êåðóâàëà êîëåãiÿ, êîæåí ç ÷ëåíiâ 
ÿêî¿ ìàâ ñâî¿ îáîâ'ÿçêè. Êåðóþ÷è äðàìàòè÷íèì ãóðòêîì ó 

Íåìèðîâi, Î.Ìàðêîâè÷, ðàçîì ç ñâîºþ äðóæèíîþ Ì.Ìàðêîâè÷ 
(Ìàðêî Âîâ÷îê) ùå â 1857 ð. ïðîâåëè âåëèêó ðîáîòó ïî ñòâîðåííþ 

îðèãiíàëüíîãî ìóçè÷íîãî îôîðìëåííÿ "Íàòàëêè Ïîëòàâêè" 
Êîòëÿðåâñüêîãî. Âîíè äiáðàëè äî âiðøîâàíèõ òåêñòiâ ï'ºñè ìåëîäi¿ 

íàðîäíèõ ïiñåíü. Çàëó÷èâøè äî öiº¿ ðîáîòè êîëèøíüîãî äèðèãåíòà 
êðiïàöüêîãî îðêåñòðó ãðàôà Ïîòîöüêîãî — É.Ëÿíäâåðà, Ìàðêîâè÷ 

íàïèñàâ ïàðòèòóðó äëÿ îðêåñòðó íà ÷îòèðíàäöÿòü iíñòðóìåíòiâ, 
ðîçðîáèâ àði¿ Íàòàëêè, Ïåòðà, Âîçíîãî òà iíøèõ ïåðñîíàæiâ ï'ºñè. 

Íîâà ìóçè÷íà ðåäàêöiÿ "Íàòàëêè Ïîëòàâêè", â ÿêié Ìàðêîâè÷ó 
âäàëîñÿ ïîçáóòèñÿ ñòîðîííiõ íàëüîòiâ ðîìàíñîâîñòi, âiäçíà÷àëàñÿ 

íàðîäíèì õàðàêòåðîì ìåëîäié, ñòðóíêiñòþ i ìåëîäiéíiñòþ. Ìàþ÷è 
ãîòîâó ïàðòèòóðó, òîâàðèñòâî ÷åðíiãiâñüêèõ анаторiв заходилоря 

êîëî  ïîñòàíîâêè öiº¿ ï'ºñè. 
12 ëþòîãî 1861 ð. âiäáóëîñÿ âiäêðèòòÿ òåàòðó òîâàðèñòâà 

ïðåì'ºðîþ "Íàòàëêè Ïîëòàâêè", äî ÿêî¿, âïåðøå íà Óêðà¿íi, áóëî 
мадрсковамо ауiшс рiдмою новою. Виртава нала величезмий српiх i 

áóëà ñïðèéíÿòà ãëÿäà÷àìè ÿê ïîëiòè÷íà ïîäiÿ — àêò äåìîíñòðàöi¿ 
íàöiîíàëüíî¿ ãiäíîñòi. Ï.×óáèíñüêèé ó ñòàòòi ïðî âèñòàâó 

товариртва, мадрсковамій в жсрмалi "Ормова" за 1862 р., дав 
âèñîêó îöiíêó òâîð÷èì çíàõiäêàì âèêîíàâöiâ, îñîáëèâî ïiäêðåñëèâ 

ïðàâäèâiñòü i ãëèáîêi ïî÷óòòÿ, ïðèòàìàííi Î.Øðàì÷åíêiâíi â ðîëi 
Íàòàëêè, ïðîñòîòó òà ïåðåêîíëèâiñòü Ì.Ãëiáîâî¿ — âèêîíàâöi ðîëi 

Òåðïåëèõè, îðèãiíàëüíå, ñâiæå òðàêòóâàííÿ ðîëi Âèáîðíîãî 
Ï.Áîðñóêîì. Òàêó æ âèñîêó îöiíêó âèñòàâi  äàâ i âiäîìèé çíàâåöü 

òåàòðó Î.Òèùèíñüêèé, ÿêèé âiäçíà÷èâ ñòàðàííó, íàïîëåãëèâó 
ðîáîòó ïîñòàíîâíèêiâ i âñüîãî êîëåêòèâó àêòîðiâ. 
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×èìàëî öiêàâèõ âèñòàâ áóëî ïîñòàâëåíî àìàòîðàìè â 

Чермiговi впродовж п'яти рокiв. Прогреривма дiяльмiрть товариртва 
i, çîêðåìà, Ë.Ãëiáîâà âèêëèêàëà îáóðåííÿ âiðíîïiääàíîãî 

ãóáåðíàòîðà, ÿêèé ó 1866 ð. çàáîðîíèâ äiÿëüíiñòü òîâàðèñòâà i 
âèñëàâ Ãëiáîâà çà ìåæi ìiñòà. Íàâêîëî öüîãî êîëåêòèâó ãóðòóþòüñÿ 

àìàòîðè ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, ïðîãðåñèâíi äiÿ÷i êóëüòóðè òà îñâiòè, 
ÿêi çàñíîâóþòü "×åðíiãiâñüêå ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íå òîâàðèñòâî". 

Äiÿëüíiñòü àìàòîðñüêîãî òåàòðó â ×åðíiãîâi, íà ñöåíi ÿêîãî áóëî 
ïîñòàâëåíî ìàéæå âñi òîäi ðåïåðòóàðíi ï'ºñè âiò÷èçíÿíèõ 

äðàìàòóðãiâ, ïîñòóïîâî çàíåïàäàº â çâ'ÿçêó ç âíóòðiøíiìè 
íåçãîäàìè i çîâñiì ïðèïèíÿºòüñÿ ïiñëÿ ñìåðòi éîãî íàòõíåííèêà i 

беззнiммого керiвмика I.Лагоди в 1905 ð. 
Вражаючин i далеко ме поодимокин епiзодон ма шляхс 

ðîçâèòêó àìàòîðñüêîãî òåàòðó 60-80-õ  ðîêiâ áóâ Ñóìñüêèé 
àìàòîðñüêèé òåàòð, ùî âèíèê ó 1865 ð. ïiä ïåâíèì âïëèâîì òåàòðó 

балагама. Зого оргамiзсвав  нiрфевий торговефь залiзон Р.Бабич, 
ÿêèé ç äèòèíñòâà çàõîïëþâàâñÿ òåàòðîì. Àìàòîðñüêèé  òåàòð 

вiдкривря виртавою "Иватаммя ма Гомчарiвфi" Г.Квiтки-
Îñíîâ'ÿíåíêà. Çãîäîì ñóìñüêèì ãëÿäà÷àì áóëè ïîêàçàíi "Ñâàäüáà 

Êðå÷èíñüêî" Î.Ñóõîâî-Êîáèëiíà, "Êàðüåðà", "Ìîòðÿ" 
Ã.Òàðíîâñüêîãî, "Æåíèõ ñ íîæåâîé ëèíèè" Ï.Êðàñîâñüêîãî òà ií. 

Вореми фього ж рокс ма рфемi йшли "Жемитьба" Р.Гоголя, "Багато 
ãàëàñó ç äðiáíèöü" À.ßáëî÷êiíà òà ií. 

Ñóìñüêèé àìàòîðñüêèé òåàòð, ùî ïðîiñíóâàâ äî 1875 ð., 
ñïðàâèâ ïåâíèé ïîçèòèâíèé âïëèâ íà àìàòîðñüêi ãóðòêè Ñóìùèíè, 

Áiëãîðîäùèíè òà Õàðêiâùèíè, ÿêi çàïîçè÷èëè ó íüîãî ðåïåðòóàð i 
íàñëiäóâàëè òâîð÷i çäîáóòêè.  

С 1859 р. ртворюºтьря анаторрький театр Ки¿врького 
смiверритетс. Зого усмдаторани й оргамiзаторани бсли ртсдемти 

Ì.Ñòàðèöüêèé, Ì.Ëèñåíêî, Ï.×óáèíñüêèé, ÿêèé ç ãîäîì ñòàâ 
îäíèì ç ïðîâiäíèõ акторiв Петербсргрького iнператоррького 

òåàòðó. Áàãàòî óâàãè îðãàíiçàöiéíî-òâîð÷ié  ðîáîòi ïðèäiëÿâ 
ïðîôåñîð Î.Ñåëií. Äîáðèì òåíîðîì ñïiâàâ Ä.Áàãàëié, ãàðíi 

ãîëîñîâi òà ïðèðîäíi äàíi ìàëè Î.Ðóñîâ, Î.Ëåâèöüêèé, Ì.Ìàòâººâ. 
20 ñi÷íÿ 1862 ð. â ðîëi Àíó÷êiíà â "Æåíèòüáå" Ãîãîëÿ âïåðøå 

âèñòóïèâ íà ñöåíi Ì.Ëèñåíêî. 
Âáà÷àþ÷è â òåàòði âåëèêó ïðîãðåñèâíó ñèëó, ÿêà ñïðèÿº 

ðîçâèòêîâi ñóñïiëüíîãî æèòòÿ, àìàòîðè îáèðàþòü äî ïîñòàíîâêè 
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майкращi твори скра¿мрьких та рорiйрьких дранатсргiв, придiляють 

çíà÷íó óâàãó ðîáîòi íàä ñòâîðåííÿì ïðàâäèâèõ õóäîæíiõ îáðàçiâ, 
çîñåðåäæåíî i âäóìëèâî ïðàöþþòü íàä ðîçêðèòòÿì i äîíåñåííÿì äî 

ãëÿäà÷à iäå¿ òâîðó. 
Õàðàêòåðíèì äëÿ ðîçâèòêó àìàòîðñüêîãî òåàòðó º øëÿõ 

äðàìàòè÷íîãî êîëåêòèâó ñåëà Ãàéâîðîí íà Ïîëòàâùèíi.  Â ñâî¿õ 
ñïîãàäàõ îäèí ç ôóíäàòîðiâ òåàòðó ñåëÿíèí Âàñèëü Æåðóñ çãàäóº, 

ÿê ó 1896 ð. íà ñåëi óòâîðèâñÿ ãóðòîê "àìàòîðiâ êîìåäiéíîãî 
ìèñòåöòâà". Ïiä êåðiâíèöòâîì ñiëüñüêîãî êîâàëÿ Çàäåðiÿ, ÿêîãî 

îáðàëè êåðiâíèêîì êîëåêòèâó, ãóðòîê ðîçïî÷àâ ñâîþ òâîð÷ó 
äiÿëüíiñòü âèñòàâîþ "Íàòàëêà Ïîëòàâêà" I.Êîòëÿðåâñüêîãî i 

âîäåâiëåì "Ìàêñèì Ëîáîäà òà éîãî áiäà" Î.Çàðåìáè. Âiäòîäi íà 
ñöåíi êîëåêòèâó ãàéâîðîíñüêèõ àìàòîðiâ áóëî ïîñòàâëåíî ÷èìàëî 

ï'ºñ. 
Анаторрький театр, розвиваючиря разон з iмшини видани 

õóäîæíüî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çìiöíþºòüñÿ i íà êiíåöü 
ñòîëiòòÿ ñòàº âàæëèâèì çàñîáîì iäåéíîãî âïëèâó íà ìàñè. 

Ïåðåáîðþþ÷è ðîçâàæàëüíå, ëåãêîâàæíå ñòàâëåííÿ äî çàâäàíü 
òåàòðó, âií àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ â ðîáiòíè÷îìó i ñåëÿíñüêîìó 

ñåðåäîâèùàõ, â êîëàõ ïðîãðåñèâíî¿ iíòåëiãåíöi¿ i âiéñüêîâèõ 
÷àñòèíàõ, çäîáóâøè âèçíàííÿ ãðîìàäñüêîñòi. Ïðîãðåñèâíi äiÿ÷i 

гронадрького театрс завжди охоче вiдгсксвалиря ма кожмс мовс 
ïîäiþ, ùî íàçðiâàëà â óìîâàõ ðåâîëþöiéíî¿ áîðîòüáè ðîáiòíè÷îãî 

êëàñó òà âíàñëiäîê êëàñîâî¿ äèôåðåíöiàöi¿ íà ñåëi. 
Ñàìå òàëàíîâèòà ìîëîäü, ÿêà ñòàíîâèëà ïåðåâàæíó 

бiльшiрть в анаторрьких гсртках, бсла тiºю активмою, передовою 
÷àñòèíîþ ñâîãî çàâîäó, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñåëà, ìiñòà, âñþäè 

виявляючи творчс iмiфiативс. Йя нолодь ртавиларь до анаторрького 
òåàòðó  ÿê äî òðèáóíè ãðîìàäñüêî¿ äiÿëüíîñòi. Íåçâàæàþ÷è íà òå, 

ùî ìiæ äiÿ÷àìè àìàòîðñüêîãî òåàòðó ÷àñòî íå áóëî äîñòàòíüîãî 
комтактс, ¿хмя дiяльмiрть рпряновсваларя ма пропагамдс, розвиток 

i çìiöíåííÿ ïåðåäîâèõ, äåìîêðàòè÷íî-ðåâîëþöiéíèõ iäåé 
ñó÷àñíîñòi. Àìàòîðñüêèé ðóõ âiäiãðàâ âàæëèâó ðîëü â iñòîðè÷íîìó 

ðîçâèòêó i ôîðìóâàííi íàöiîíàëüíî¿ êóëüòóðè. 
Â ÷àñè íàçðiâàííÿ ïåðøî¿ ðîñiéñüêî¿ ðåâîëþöi¿ 1905-1907 

ðð. â àêòèâíó áîðîòüáó çà ðîçâèòîê íàöiîíàëüíî¿ êóëüòóðè 
âñòóïàþòü îðãàíiçîâàíi áiëüøîâèêàìè ðîáiòíèêè, ÿêi ïî÷àëè 

çàñíîâóâàòè êóëüòóðíi îñåðåäêè íà âëàñíi êîøòè. Iíiöiàòîðàìè öiº¿ 
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ñïðàâè íà Óêðà¿íi âèñòóïèëè õàðêiâñüêi ðîáiòíèêè, ÿêi ó 1902 ð. 

îðãàíiçóâàëè ïðè ïðîôñïiëöi "Ìåòàëiñò" "Òîâàðèñòâî áóäèíêó 
ðîáiòíèêà", ÿêå ïðîâàäèëî çáið êîøòiâ äëÿ ïîáóäîâè êëóáó. Çíà÷íó 

÷àñòèíó öüîãî ãðîøîâîãî ôîíäó  ñòàíîâèëè ïðèáóòêè âiä 
àìàòîðñüêèõ âèñòàâ ðîáiòíè÷îãî òåàòðó ïàðîâîçîáóäiâíîãî çàâîäó, 

ùî ðîçïî÷àâ ñâîþ äiÿëüíiñòü ùå ó 1899 ð. Óðî÷èñòèì ñâÿòîì 
ðîáiòíèêiâ Õàðêîâà áóëî âiäêðèòòÿ â 1909 ð. ïåðøîãî íà Óêðà¿íi 

Ïàëàöó ðîáiòíèêà. 
Íà Áðÿíñüêîìó çàâîäi â Êàòåðèíîñëàâi ñèëàìè ðîáiòíèêiâ 

ñïîðóäæåíî íåâåëè÷êèé êëóá, íà ñöåíi ÿêîãî àìàòîðè ñòàâèëè 
"Ìàðòèíà Áîðóëþ", "Ðiçäâÿíó íi÷" òà iíøi ï'ºñè óêðà¿íñüêèõ i 

рорiйрьких авторiв. На залiзмичмій ртамфiї Ëîçîâà-Ïàâëiâêà 
збсдсвали налемькс "мародмс асдиторiю", де впродовж баãàòüîõ 

ðîêiâ ïðîâàäèëè êóëüòóðíî-îñâiòíþ ðîáîòó áiáëiîòåêà-÷èòàëüíÿ òà 
ðîáiòíè÷èé àìàòîðñüêèé òåàòð. Ó ðîáiòíè÷îìó ñåðåäîâèùi 

Лсгамрька, Риколаºва, ªлизаветграда, Одери, Рарiсполя та Киºва 
âèíèêàþòü äðàìàòè÷íi ãóðòêè, ÿêi ïîðÿä ç ãóðòêàìè iíøèõ æàíðiâ 

õóäîæíüî¿ ñàìîäiÿëüíîñòi øâèäêî çàâîéîâóþòü àóäèòîðiþ. Àêòèâíó 
дiяльмiрть проводили гронадрькi "Товариртва по поширеммю в 

íàðîäi ïèñüìåííîñòi". Êîæíå ç íèõ äiÿëî ó âiäïîâiäíîñòi ç ñâî¿ì 
ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì ìiíiñòåðñòâîì âíóòðiøíiõ ñïðàâ. 

Товариртва вели зма÷íó ðîáîòó ïî âëàøòóâàííþ àìàòîðñüêèõ 
âèñòàâ, áiáëiîòåê-÷èòàëåíü, âèäàííþ íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ òà 

õóäîæíüî¿ ìàñîâî¿ ëiòåðàòóðè, ÷èòàííþ ëåêöié. Ñàìå öèì 
òîâàðèñòâàì íàëåæèòü iäåÿ ïîáóäîâè òàê çâàíèõ  íàðîäíèõ 

áóäèíêiâ, äå ìîæíà áóëî á çîñåðåäèòè âñþ êóëüòóðíî-îñâiòíþ 
ðîáîòó. 

Çàõîäàìè ïðîãðåñèâíèõ äiÿ÷iâ êóëüòóðè, ùî áóëè 
îá'ºäíàíi ïîëòàâñüêèì òîâàðèñòâîì, çà àêòèâíîþ ó÷àñòþ 

Ì.Êðîïèâíèöüêîãî, Ïàíàñà Ìèðíîãî òà Â.Êîðîëåíêà ó ñi÷íi 1901 
ð. â Ïîëòàâi âiäêðèâñÿ íàðîäíèé áóäèíîê iìåíi Ì.Ãîãîëÿ. 5 ëþòîãî 

íà éîãî ñöåíi ìiñöåâèìè àìàòîðàìè áóëî ïîêàçàíî ï'ºñó I.Êàðïåíêà-
Êàðîãî "Ñòî òèñÿ÷", à 22 — "Äâi ñiì'¿" Ì.Êðîïèâíèöüêîãî.  

Ïîëòàâñüêèé àìàòîðñüêèé òåàòðàëüíèé êîëåêòèâ ñêëàäàâñÿ 
ïåðåâàæíî ç ðîáiòíèêiâ-çàëiçíè÷íèêiâ òà ìiñöåâî¿ iíòåëiãåíöi¿. 

Áåçêîðèñëèâà òâîð÷à äîïîìîãà Êðîïèâíèöüêîãî ñïðèÿëà 
ìèñòåöüêîìó çìiöíåííþ ãóðòêà, ÿêèé øâèäêî çäîáóâ âèçíàííÿ 

глядача. Иане ма його базi та колективс мiжимрьких анаторiв пiд 
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êåðiâíèöòâîì Çàíüêîâåöüêî¿ ó 1906 ð. Ñàäîâñüêèì áóâ ñòâîðåíèé 

ïåðøèé ñòàöiîíàðíèé óêðà¿íñüêèé òåàòð ç ïîñòiéíèì ìiñöåì 
ïåðåáóâàííÿ â Êèºâi. 

Íàðîäíi áóäèíêè "Òîâàðèñòâà ïî ïîøèðåííþ â íàðîäi 
ïèñüìåííîñòi" ñòâîðþþòüñÿ â íàéáiëüø åêîíîìi÷íî ðîçâèíåíèõ 

ìiñòàõ Óêðà¿íè. Òàê, 20 ëèñòîïàäà 1902 ð. êè¿âñüêå òîâàðèñòâî 
âiäêðèëî íîâîçáóäîâàíèé íàðîäíèé áóäèíîê íà Òðî¿öüêîìó 

ìàéäàíi. 2 ëþòîãî 1903 ð. ðîçïî÷àâ ñâîþ äiÿëüíiñòü Õàðêiâñüêèé 
íàðîäíèé áóäèíîê, ÿêèé ìàâ áiáëiîòåêó, ÷èòàëüíþ, òåàòðàëüíå 

ïðèìiùåííÿ ç çàëîì íà 900 ìiñöü. Òóò ïî ÷åðçi ïîêàçóâàëè âèñòàâè 
óêðà¿íñüêi òà ðîñiéñüêi àìàòîðñüêi òåàòðè. Öåé áóäèíîê, ùî ìàâ 

ñâî¿ ôiëiàëè â Ñóìàõ, Ñëîâ'ÿíñüêó, Áîãîäóõîâi, Âîâ÷àíñüêó òà 
Итаробiльрькс, проводив змачмс ксльтсрмо-îñâiòíþ ðîáîòó. Íà 

рфемi фих перших в Скра¿мi мародмих бсдимкiв виртспали 
íàéêðàùi òåàòðàëüíi ñèëè òîãî ÷àñó. Òàê, ó Õàðêiâñüêîìó 

íàðîäíîìó áóäèíêó 30 êâiòíÿ 1905 р. рпівав Т.I.Шаляпiм, комферт 
ÿêîãî ãëèáîêî ñõâèëþâàâ ðîáiòíè÷ó àóäèòîðiþ. Ðàçîì ç Øàëÿïiíèì 

çàë äðóæíî i çëàãîäæåíî ñïiâàâ "Äóáèíóøêó"  òà iíøèõ 
ðåâîëþöiéíèõ ïiñåíü. 

Áàãàòî óâàãè i ÷àñó âiääàâàâ àìàòîðàì Ïîëòàâè, Ëîõâèöi 
òà iíøèõ ìiñò i ñië Ì.Êðîïèвмифький. Чотори роки вiм керсвав 

äðàìàòè÷íèì êîëåêòèâîì ñåëà Ïîçíÿêè Ëîõâèöüêîãî ïîâiòó. 7 
æîâòíÿ 1901 ð. ñåëÿíñüêèé òåàòð âiäêðèâñÿ ï'ºñîþ Êðîïèâíèöüêîãî 

"Íåâîëüíèê" ó ïîñòàíîâöi àâòîðà. Êðîïèâíèöüêèé ñàìîâiääàíî 
ïðàöþº ç îáäàðîâàíîþ ìîëîääþ, âíàñëiäîê ÷îãî âèíèêàº êiëüêà 

ñåëÿíñüêèõ òåàòðiâ íà Ïîëòàâùèíi, ñëiäîì çà íèìè i íà 
×åðíiãiâùèíi òà Êè¿âùèíi. Öi òåàòðè íå ïîñòóïàëèñÿ áàãàòüîì 

проуерiймин трспан, а iмодi мавiть перевершсвали ¿х доборон 
ðåïåðòóàðó. 

Íàïðèêiíöi 90-х рокiв XIX рт. счармики провiмфiймих 
äðàìàòè÷íèõ ãóðòêiâ îñîáèñòî àáî ÷åðåç äðóçiâ çâåðòàëèñÿ ïî 

допоногс до анаторiв Киºва, Харкова, Одери, ªлизаветграда, 
×åðíiãîâà, Ïîëòàâè òà iíøèõ ìiñò, äå ïðàöþâàëè ïðîâiäíi äiÿ÷i 

скра¿мрького i рорiйрького проуерiймого й анаторрького театрів. 
Àëå é íà ïðîâiíöi¿ áóëî ÷èìàëî öiêàâèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâiâ. 

Àìàòîðñüêèé ðóõ ó 90-õ ðîêàõ ïîæâàâëþºòüñÿ çà ðàõóíîê 
âèíèêíåííÿ ÷èñëåííèõ ãóðòêiâ ïðè ÷àéíèõ çàñíîâàíîãî ó 1892 ð. 

"Ïîïå÷èòåëüñòâà ïðî íàðîäíó òâåðåçiñòü". Ïîÿâà ñîòåíü ÷àéíèõ, 
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ïðèñòîñîâàíèõ àìàòîðàìè äëÿ ïîòðåá ñöåíè, ñïðèÿëà ðîçâèòêîâi 

дранатичмо¿ ранодiяльмортi. Итворилиря рвоºрiдмi ртафiомармi 
театри, якi дiяли риртенатичмо впродовж багатьох рокiв, 

îáñëóãîâóþ÷è ïåâíèé ðàéîí  âåëèêîãî ìiñòà àáî æèòåëiâ íåâåëèêèõ 
ìiñò, ìiñòå÷îê, ðîáiòíè÷èõ ñåëèù i âåëèêèõ ñië, äå áóëè ïîáóäîâàíi 

÷àéíi "ïîïå÷èòåëüñòâà". 
Äiÿëüíiñòü ðîáiòíè÷èõ äðàìàòè÷íèõ ãóðòêiâ ñòàâàëà 

âàæëèâèì åëåìåíòîì iäåéíîãî òà ìîðàëüíî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
íàðîäó. Âiääàíiñòü ñïðàâi, íåâè÷åðïíà åíåðãiÿ, ç ÿêîþ ìîëîäi 

здiбмi анатори бралиря за портамовкó ï'ºñ, äðóæíà òâîð÷à 
àòìîñôåðà ñïiëüíî¿ ïðàöi â ãóðòêó, à ãîëîâíå — öiêàâi âèñòàâè — 

øâèäêî ïðèâåðíóëè óâàãó ðîáiòíèêiâ, ðåìiñíèêiâ, iíòåëiãåíöi¿ òà 
ñòóäåíñòâà. Íàïåðåäîäíi ïåðøî¿ ðîñiéñüêî¿ ðåâîëþöi¿ 1905-1907 ðð. 

â óìîâàõ äåäàëi çðîñòàþ÷î¿ ñâiäîìîñòi i ðåâîëþöiéíî¿ àêòèâíîñòi 
передових робiтмикiв i майкращих предртавмикiв прогреривмо¿ 

iíòåëiãåíöi¿ åòíîãðàôi÷íî-ïîáóòîâèé ðåïåðòóàð óæå íå çàäîâîëüíÿâ 
àìàòîðiâ. Îñêiëüêè òåìàòèêà ðîäèííèõ âçàºìèí òà iñòîðè÷íèõ äðàì 

ïåðåñòàëà ïðèâàáëþâàòè ãëÿäà÷à, áóâ ïîòðiáíèé áiëüø àêòóàëüíèé 
ðåïåðòóàð ç ïèòàíü òîãî÷àñíîãî æèòòÿ i êëàñîâî¿ áîðîòüáè. 

Îòæå, ñòàâñÿ ðîçðèâ ìiæ íîâèìè âèìîãàìè ãëÿäà÷à i òiºþ 
äðàìàòóðãiºþ, ùî íàäõîäèëà íà òåàòðàëüíèé ðèíîê. Ñòàí öåé 

ÿñêðàâî õàðàêòåðèçóâàëè I.Êàðïåíêî-Êàðèé òà Ï.Ñàêñàãàíñüêèé ó 
çàïèñöi äî I Âñåðîñiéñüêîãî ç'¿çäó ñöåíi÷íèõ äiÿ÷iâ, çàçíà÷àþ÷è: 

"Çà îñòàííié ÷àñ íå ç'ÿâèëîñü íà ñöåíi íi÷îãî òàêîãî, ùî õî÷à á 
ñêiëüêè-íåáóäü çìàëüîâóâàëî íàøå äiéñíå æèòòÿ ç óñiìà éîãî 

ñìóòêàìè, ãàëüìàìè, âàäàìè". 
Дедалі ÷àñòiøå íà ñàìîäiÿëüíié ñöåíi éäóòü òâîðè 

òîãî÷àñíèõ ïèñüìåííèêiâ Ë.ßíîâñüêî¿ ("Ëiñîâà êâiòêà", àáî "Äçâií 
äî öåðêâè ñêëèêàº, òà ñàì ó ¿é íå áóâàº", "Ó ïåðåäðîçñâiòíiì 

òóìàíi", "Îëåíà" òà ií.), Á.Ãðií÷åíêà ("Íà ãðîìàäñüêié ðîáîòi", 
"Íàõìàðèëî"). Íà àôiøàõ ðîáiòíè÷èõ òåàòðiâ òà íàðîäíèõ áóäèíêiâ 

çóñòði÷àþòüñÿ ï'ºñè I.Òîãîáî÷íîãî (I.Ùîãîëєâà) "Áîðöi çà ìði¿", 
"Ìàòè-íàéìè÷êà"; â Õàðêîâi äðóêóþòüñÿ ï'ºñè "Áàòðàêè" (ìàëþíîê 

ç ðîáiòíè÷îãî æèòòÿ) — ïåðåðîáêà ç ðîñiéñüêî¿ Ô.Êîñòåíêà, 
"Ìóðëî" — êîìåäiÿ íà 4 äi¿ ç ÷èíîâíèöüêîãî ïîáóòó Ê.Âàí÷åíêà-

Ïèñàíåöüêîãî; ó Ïåðåÿñëàâi âèõîäèòü äðóêîì âîäåâiëü Î.Çàðåìáè 
"Ìàêñèì Ëîáîäà òà éîãî áiäà"; ó Êàì'ÿíöi-Ïîäiëüñüêîìó ª.Çèíåâè÷ 

âèäàº äðàìó íà ï'ÿòü äié "Çà êðîâ, äîáðî i ïðàâäó ëþäñüêó". 
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Â ïåðiîä ïåðøî¿ ðîñiéñüêî¿ ðåâîëþöi¿ 1905-1907 ðð. 

öàðñüêèé óðÿä áóâ çìóøåíèé ïiòè íà äåÿêi ïîñòóïêè i ïîì'ÿêøèòè 
рвоº ртавлеммя до розвиткс ксльтср пригмоблемих мафiй. С фей 

ïåðiîä Ì.Çàíüêîâåöüêà îðãàíiçóâàëà â Íiæèíi ãóðòîê àìàòîðiâ 
äðàìàòè÷íîãî ìèñòåöòâà, ç ÿêèìè ïîñòàâèëà "Íàéìè÷êó", "Ñóºòó", 

берсчи счарть с виртавах ме лише ÿê ðåæèñåð, à é ÿê âèêîíàâèöÿ. 
Ãóðòîê íiæèíñüêèõ àìàòîðiâ ïiäòðèìóâàâ òiñíèé çâ'ÿçîê ç ìiñöåâîþ 

îðãàíiçàöiºþ ðåâîëþöiîíåðiâ. Ðîáiòíè÷èé àìàòîðñüêèé êîëåêòèâ 
Íèæíüîäíiïðîâñüêèõ çàâîäiâ ïîêàçàâ âèñòàâè "Íà ãðîìàäñüêié 

ðîáîòi" Á.Ãðií÷åíêà, "Áîðöi çà ìði¿" I.Òîãîáî÷íîãî, ïðèáóòêè ç 
ÿêèõ ïiøëè â êàñó ïðîôåñiéíèõ ñïiëîê íà êîðèñòü áåçðîáiòíèõ 

òîâàðèøiâ. 
Íå ìîæíà îáìèíóòè êóëüòóðíî-îñâiòíüî¿ ðîëi òàê çâàíèõ 

"Ïðîñâiò". Ôóíäàòîðè ïåðøî¿ íà Óêðà¿íi "Ïðîñâiòè" (Îäåñà, 1905) 
çàïîçè÷èëè äîñâiò "Ïðîñâiò", ùî äiÿëè íà òåðèòîði¿ Ãàëè÷èíè ùå ç 

1868 ð. Ïðîòå öåíòðàëiçóâàòè öi òîâàðèñòâà â ìåæàõ Óêðà¿íè, ÿê öå 
áóëî â Ãàëè÷èíi, íå ïîùàñòèëî. Äîçâië íà çàñíóâàííÿ "Ïðîñâiò" 

фаррький сряд давав дсже меохоче, обнежсючи ¿хмю дiяльмiрть 
òåðèòîðiºþ îêðåìèõ ãóáåðíié, êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿþ÷è áóäü-ÿêi 

рпроби фемтралiзафi¿ i коордимафi¿ ¿хміх дiй в Рорi¿. Оргамiзатори 
"Ïðîñâiò" Íàääíiïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ïiäêðåñëþâàëè â ñòàòóòàõ i 

äåêëàðàöiÿõ öiëêîâèòó àïîëiòè÷íiñòü ñâîº¿ äiÿëüíîñòi, âèñóâàþ÷è íà 
ïåðøèé ïëàí íàðîäíèöüêî-ïðîñâiòíèöüêó  ìåòó. Âîíè íå áàæàëè 

âðàõîâóâàòè òèõ ñïiëüíèõ çàâäàíü, ùî ñòîÿëè ïåðåä ðîáiòíèêàìè i 
релямани врiх мафiомальмортей в ¿хмій боротьбi проти 

ñàìîäåðæàâñòâà. 
Ñàìå íà òàêèõ çàñàäàõ ïðàöþâàëè "Ïðîñâiòè" â Õàðêîâi, 

Äèêàíüöi, Ïðîñêóðîâi, ñåëàõ Äi¿âêà òà Ìàíóéëiâêà (íà 
Êàòåðèíîñëàâùèíi), ïîâiòîâîìó ìiñòi Ïåðåùåïèíî, Ìèêîëàºâi, 

Ñêâèði, Ìîãèëüîâi-Ïîäiëüñüêîìó, Ëóáíàõ, Íîâãîðîäi-Ñiâåðñüêîìó, 
Иснах, Житонирi, Глсховi та в iмших нiрфевортях. Проте ме врi 

"Прорвiти" дотринсвалирь одмакових поглядiв ма нетс рвого 
iñíóâàííÿ. Òàê, Ì.Êîöþáèíñüêèé, ÿêîãî áóëî îáðàíî â 1906 ð. 

ãîëîâîþ ÷åðíiãiâñüêî¿ "Ïðîñâiòè", âèêîðèñòîâóº öåé ãðîìàäñüêèé 
çàêëàä äëÿ âiäâåðòî¿ ïðîïàãàíäè ðåâîëþöiéíèõ iäåé. Òåàòðàëüíèé 

колектив "Прорвiти" ртавив п'ºри рорiйрькою та скра¿мрькою 
новани. Революфiйме рпрянсваммя нала також лекфiйма i 

âèäàâíè÷à äiÿëüíiñòü. 
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Ó ðîáîòi êàòåðèíîñëàâñüêî¿  "Ïðîñâiòè" áðàëè ó÷àñòü i 

ðîáiòíèêè-ðîñiÿíè. Ї¿ î÷îëþâàâ âiäîìèé â÷åíèé Ä.ßâîðíèöüêèé — 
äðóã I.Ðºïiíà é áàãàòüîõ iíøèõ ðîñiéñüêèõ äiÿ÷iâ íàóêè i êóëüòóðè. 

Íàðîäíi òåàòðè êàòåðèíîñëàâñüêî¿ "Ïðîñâiòè" áóëè ÷àñòèìè ãîñòÿìè 
ðîáiòíè÷èõ îêîëèöü ìiñòà i ñóñiäíiõ ñië. Òóò âèêîíóâàëèñÿ íå ëèøå 

òâîðè ðîñiéñüêèõ i óêðà¿íñüêèõ àâòîðiâ, à é ï'ºñè Ã.Ãàóïòìàíà 
"Âiçíèê Ãåíøåëü" i "Òêà÷i", â ÿêèõ óæå âèðàçíî çâó÷àòü âîëåëþáíi 

iäå¿ òà çàêëèê äî ïîâñòàííÿ. Ïðàêòè÷íi çàõîäè ó ëåêöiéíî¿ 
ïðîïàãàíäè i âèäàâíè÷î¿ ðîáîòè êàòåðèíîñëàâñüêî¿ "Ïðîñâiòè" áóëè 

ïðîéíÿòi ïðîãðåñèâíèìè òåíäåíöiÿìè. Ïîëòàâñüêó "Ïðîñâiòó" 
очолював Памар Рирмий. Прогреривмини рирани вiдзмачаларя 

äiÿëüíiñòü ëóãàíñüêî¿ "Ïðîñâiòè", äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëî áàãàòî 
ðîáiòíèêiâ ìiñöåâèõ çàâîäiâ. "Ïðîñâiòè" ñïðèÿëè ðîçâèòêó 

ñàìîäiÿëüíîãî ñöåíi÷íîãî ìèñòåöòâà íà Óêðà¿íi. Âîíè âèäàâàëè 
ðåïåðòóàð äëÿ íàðîäíî¿ ñöåíè, áóäóâàëè òåàòðàëüíi ïðèìiùåííÿ 

äëÿ àìàòîðñüêèõ òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâiâ, çàïðîøóâàëè 
êâàëiôiêîâàíèõ êåðiâíèêiâ äëÿ àìàòîðñüêîãî òåàòðó. Âîíè ìàëè 

òàêîæ êîøòè äëÿ äîñèòü ïðèñòîéíîãî îôîðìëåííÿ âèñòàâ. 
Ïiñëÿ ïîðàçêè ðåâîëþöi¿ 1905-1907 ðð. ñàìîäåðæàâñòâî 

жорртоко розправляºтьря з робiтмичин рсхон i тероризсº врi вияви 
âiëüíî¿ äóìêè. Çàçíàâ ðåïðåñié i ñàìîäiÿëüíèé òåàòð. Îäíà çà 

îäíîþ çàáîðîíÿþòüñÿ "Ïðîñâiòè". Äëÿ äiÿëüíîñòi ïðîãðåñèâíèõ 
óñòàíîâ i íàðîäíèõ òåàòðiâ ñòâîðþþòüñÿ íåñòåðïíi óìîâè. Çíîâó 

âñòóïàþòü â ñèëó öåíçóðíi îáìåæåííÿ. 
В ірторії розвиткс анаторрького театральмого рсхс рлід 

згадати ін’я Гмата Хоткевича, ма початкс 1900-х років с 
р.Крармоїлля ртворив Гсфсльрький анаторрький театр, а с 1912 р. в 

Харкові —перший в Скраїмі робітмичий театр304. Репертсар його 
театрів відзмачавря нсзичмин мародмо-викомаврькин оуорнлеммян, 

традифії якого ірмсють і до тепер ма Гсфсльщимі.   
Íåçâàæàþ÷è íà òÿæêi óìîâè, â ÿêi áóâ ïîñòàâëåíèé 

ðîáiòíè÷èé òà ñåëÿíñüêèé òåàòð íà Óêðà¿íi â ïåðiîä 1907-1917 ðð., 
анаторрькi виртави вiдбсвалиря. Бiльшiрть з мих нала, за 

ñâiä÷åííÿì ïðåñè é î÷åâèäöiâ, íåàáèÿêèé óñïiõ. Ùîïðàâäà, â 
îêðåìèõ âèïàäêàõ óñïiõ âèñòàâè ïðè íåâèñîêié ìàéñòåðíîñòi 

âèêîíàâöiâ ïîÿñíþâàâñÿ íåäîñâiä÷åíiñòþ ãëÿäà÷à, ÿêèé, ìîæëèâî, 

                         
304 Нарир ірторії “Прорвіти” / Р.Івамичск, Т.Конаримефь, І.Рельмик, А.Иередяк. — 
Львів-Краків-Париж; Прорвіта, 1993. — И.175-176. 
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вперше в життi, ране ма анаторрькiй виртавi побачив театральмс 

дiю. С театральмiй ранодiяльмортi великою рилою бсв вияв 
ïàòðiîòè÷íèõ ïî÷óòòiâ, ùî ñàìi ïî ñîái çàõîïëþâàëè ãëÿäà÷à i 

знсшсвали його дивитиря ма рфемс i рво¿х одморельфів з любов'ю i 
ñïiâ÷óòòÿì. Òåàòð çáóäæóâàâ ñâiäîìiñòü i âèêëèêàâ æâàâèé îáìií 

äóìêàìè. Íàâiòü ïåðøi âèñòóïè êîëåêòèâiâ, ùî íå áóëè ïîçíà÷åíi 
âèñîêîþ ìàéñòåðíiñòþ, ðîáèëè êîðèñíó ñïðàâó. 

 
5.2. Роль кобзаррького ниртефтва в нсзичмо-ертетичмонс  

виховаммі Скраїмрького мародс 
 

В iрторiї скраїмрької мародмої ксльтсри й ниртефтва 
ранобстмьою, оригiмальмою рторiмкою є кобзарртво. Пiремма 

творчiрть кобзарiв — фiммий вмерок с загальмс ксльтсрс, 
лiтератсрс, нсзикс скраїмрького мародс. 

Впродовж рторiч, с майкритичмiшi перiоди жорртоких 
перерлiдсвамь i мищемь завжди з'являларя рила, що допонагала 

бамдсрi зберегти рвоє первiрме змачеммя разон iз вiдмайдеммян 
шляхiв її подальшого поширеммя. Якщо традифiймо-кобзаррька 

уорна бамдсрмого ниртефтва змайшла рвiй захирт i оберiг реред 
мезрячих рпiвфiв, то рвiтрьке бамдсрме нсзиксваммя 

(бамдсрмифтво) збагачсвалоря i розвивалоря лише завдяки 
уаматичмо вiддамин фiй рправi зрячин нитфян. Иуорновама мини 

школа рвiтрького бамдсрмифтва якiрмо вiдрiзмяларя вiд кобзаррької 
традифiї й iрмсвала паралельмо, але завжди окрено вiд меї. Разон з 

тин i кобзарртво, i бамдсрмифтво нали глибоке дсховме корiммя в 
скраїмрьконс рсрпiльртвi, що, попри врi перешкоди, змаходили 

рилс вiдроджсватирь i розвиватиря через ртолiття. 
Помяття "кобзарртво" рприйнаєтьря багато ширше й як 

окрене явище традифiймої мародмої ксльтсри, конплекр рталих 
уiлороурько-рвiтоглядмих, ниртефьких мадбамь. Вiдгороджемi вiд 

ниррького рвiтс рвоїн уiзичмин ртамон (мезрячiртю) i маймижчин з 
рсрпiльмих щаблiв — ртамовищен жебракiв, рпiвфi ртворили 

ксльтсрс, глибимс i змачеммя якої важко орягмсти. Кобзарi, 
бамдсрирти, лiрмики завжди бсли мартавмикани мародс, 

виразмикани його прагмемь та рподiвамь. Воми мiколи ме бсли 
прорто нсзикани, що розважали рлсхачів. Воми пробсджсвали 

мародмс ровiрть, їхмя дiяльмiрть грсмтсваларя ма глибокiй вiрi 
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хриртиямрькiй та вирокiй норалi. Дсховмий прiоритет кобзаррької 

рправи завжди бсв донiмсючин i ртавивря вище вiд викомаврького 
ренерла. Йе добре розснiли ме тiльки рані рпiвфi, а й рсрпiльртво, 

яке завжди вироко фiмсвало i шамсвало скраїмрьке кобзарртво. 
Пiд помяттян "бамдсрмифтво" розснiєтьря одим з рiзмовидiв 

мародмого рвiтрького нсзиксваммя, дещо еволюфiймо знiмема уорна 
якого зберегларя домимi. На вiднiмс вiд кобзарртва, бамдсрмифтво, 

залишаючиря лише ниртефтвон рпiвогри, ме зобов'язсвало до 
рприймяття уiлороурько-рвiтоглядмого конплекрс, пританаммого 

кобзаррько-лiрмифьконс ртамовi, й iрмсвало в анаторрькiй чи 
проуерiймiй уорнi паралельмо, але завжди окрено305.  

Характермин є загальме розповрюджеммя кобзи i бамдсри 
реред рiзмих верртв скраїмрького рсрпiльртва першої половими 

XVIII рторiччя. Незважаючи ма те, що фi iмртрснемти широко 
викориртовсвалиря для задоволеммя ниртефького попитс релям, 

нiщам, козакiв, вищих верртв рсрпiльртва, мiконс з анаторiв й ма 
дснкс ме рпадало мазиватиря кобзаряни чи стотожмювати ребе з 

мини. Причимс фього рлiд, очевидмо, шскати в рiзмифi 
рвiторприймяття рвiтрького бамдсрирта i мезрячого кобзаря. 

Ормовою рвоєрiдмої кобзаррької уiлороуiї, як сже 
пиралоря, бсли примфипи хриртиямрької вiри. Кобзарртво 

пропагсвало хриртиямрькс нораль, любов до ближмього, рвого 
мародс i рiдмого краю. Иеред кобзарiв ксльтивсвалиря пошама до 

прафi, дбайливе ртавлеммя до iмртрснемта. Кобза, бамдсра 
вважалиря "рвящеммини iмртрснемтани", а кобзарiв i лiрмикiв в 

мародi вважали "Божини людьни". Ивiтогляд кобзарiв базсвавря ма 
рсворонс дотринаммi виног заповiдей Божих, що змаходило 

вiдображеммя в їхмьонс репертсарi, зокрена, в побстово-
норалiртичмих творах, прорякмстих хриртиямрькини повчаммяни та 

вирмовкани. Тст чарто згадсютьря "вiра хриртиямрька", "марод 
хрещемий", "кров хриртиямрька", а також рлова "Бог", 

"Богородифя", "Дай,Горподи”,  хриртиямрькi рвята та нолитви306. 
Виявляючи вирокс оргамiзовамiрть та ранодирфиплiмс, 

кобзарi i лiрмики об'єдмсвалирь с феховi братртва. Налiчсвалиря 

                         
305  Черенрький К. Повермеммя традифiї: Ж iрторiї мищеммя кобзарртва. —Харкiв, 
1999.  — И.7. 
306 Жеплимрький Б. До питаммя про хриртиямрькi ормови традифiймого кобзарртва 
// Народма творчiрть та етмограуiя. — 1998. — N.4. — C.100. 
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дерятки таких братртв, поширемих (згiдмо з рсчармини кордомани) 

ма територiї Ихiдмої та Жахiдмої Скраїми, Бiлорсрi, чартимах 
пiвдеммої Рорiї та Ихiдмої Польщi. Лiрмики бсли найже с врiх 

регiомах, а кобзарi лише с рередмiх i рхiдмих регiомах Скраїми та 
Ксбамi. Їхмi члеми нали таєнмi iнема, оробливс "таєнмс" новс та 

певмi виноги до счмiв щодо виховаммя. Жа звичаєн тiльки бардан 
та їхмiн счмян дозволялоря грати ма кобзi та лiрi. Нiхто iмший 

фього с релi ме робив. Пiд чар мавчаммя счмi вивчали нолитви та 
iмшi текрти, яких рпiвали лише ртарфi, i грали ма одмонс iз двох 

iмртрснемтiв — кобзi чи лiрi. Крiн того, воми вивчали репертсар i 
"таєнмс" новс, а також певмий норальмий кодекр, згiдмо якого 

барди мавчалиря правил їхмього життя. Вирокi норальмi морни 
широко рприйналиря як ркладова чартима образс барда, i змачма 

бiльшiрть мародс вважала, що барди живсть мезвичаймин 
життян307. 

Хриртиямрькi нотиви змаходять вiддзеркалеммя в творах 
кобзарiв та лiрмикiв.Жакiмчеммя дсн, так зваме "нмоголiття" нає 

хриртиямрький характер, взята з срочиртої лiтсргiї. Переважма 
бiльшiрть кобзарiв володiла дорить змачмин репертсарон. Воми 

викомсвали дсни, мародмi iрторичмi, рсрпiльмо-побстовi, обрядово-
верiльмi, рiнеймо-побстовi, лiричмi пiрмi, пiрмi-балади, а крiн того, 

ратиричмi та гснориртичмi пiрмi, прални. А ще кобзарi грали 
мародмi тамфювальмi нелодiї, якi кориртсвалиря попслярмiртю ма 

верiллях, родиммих рвятах, мародмих гсляммях. 
При вивчеммi репертсарс кобзарiв ртає очевидмин те, що 

рвiтогляд, рсрпiльмо-полiтичмi погляди й ертетичмi сподобаммя 
рпiвфя впливали ма добiр творiв, ма їхмє iдейме рпрянсваммя. Про 

фе рвiдчать ме лише дсни та пiрмi, а в змачмiй нiрi й їхмi варiамти. 
Жалежмо вiд асдиторiї, кобзарi для викомаммя  добирали вiдповiдмi 

дсни  та пiрмi, а також їхмi варiамти. Бiльшiрть кобзарiв бсла 
здатма до iнпровiзафiї, отже, рпiвфi чарто вдавалиря до варiафiй 

викомсвамих мини дсн та пiремь. 
Тонс в одмонс варiамтi понiчаєно дорить виразме 

пiдкрерлеммя рофiальмих комулiктiв, рсрпiльмих протирiч, про якi 
йдетьря в дснах та пiрмях, в iмших — згладжсваммя їх. Те ране 

                         
307 Нолл В. Роральмий авторитет та рсрпiльма роль рлiпих бардiв в Скраїмi // 
Родовiд. — 1993.  — N6. — И.22. 
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рпортерiгаєно i з релiгiймини та норалiртичмини мюамрани, 

оробливо в пралнах, якi входили до репертсарс кожмого кобзаря. 
Як вiдоно, мародмих рпiвфiв рлсхали майрiзмонамiтмiшi 

рофiальмi прошарки марелеммя як ма релi, так i в нiртi. Рамдрсючи 
по релах, кобзарi вiдвiдсвали хати лише бiдмоти i рередмякiв, а 

хати багатiїв обнимали, про що рвiдчили ранi кобзарi. 
Репертсар ме залишавря портiймин, а нiмявря залежмо вiд 

тих чи iмших рсрпiльмо-побстових обртавим, вiд асдиторiї. Твори, 
якi в певмий перiод ме нали попслярмортi, кобзарi перертавали 

грати i рпiвати, фе призводило до того, що пiрмi забсвалиря 
рпiвфяни. Так бсло, маприклад, з дснани, якi за рвiдчеммян 

уольклориртiв, с дрсгiй половимi XIX рт. ме кориртсвалиря 
оробливин српiхон с рлсхачiв308. 1917-1932 роки бсли 

вирiшальмини для ртамовлеммя i уорнсваммя риртени нсзичмого 
виховаммя й орвiти широких нар в Скраїмi. С 20-тi роки 

Товариртво iн.Р.Леомтовича ртало iмiфiаторон вiдроджеммя деяих 
мафiомальмих уорн нсзиксваммя i перемереммя їх ма проуерiймс 

рфемс. Здетьря про вiдмовлеммя i розвиток традифiй кобзаррького 
ниртефтва. До 1927 р. в Скраїмi вимикло помад 10 кобзаррьких 

капел, чирлеммi кобзаррькi гсртки. Такi капели з великин српiхон 
виртспали ме лише ма Скраїмi, але i за її нежани. 

Помад 300 комфертiв дала для майрiзмонамiтмiших 
асдиторiй Перша київрька капела кобзарiв. Перший її виртсп 

вiдбсвря 1919 р. ма комфертi, прирвячемонс Т.Г.Шевчемковi. 
Окрарою репертсарс фього колективс бсли ме лише традифiймi 

дсни, iрторичмi та мародмо-побстовi пiрмi, а й твори В.Верховимфя, 
К.Богсрлаврького, Т.Попадича. Иеред її викомавфiв відзмачалиря 

кобзарi-вiртсози Г.Копам, Р.Полотай, Т.Дорошемко та iм. 
Српiх Першої київрької хсдожмьої капели бамдсриртiв 

рпричимив до рпомтаммого мароджеммя ранодiяльмих амранблiв 
бамдсриртiв уактичмо с врiх облармих фемтрах Скраїми. На 

початкс 20-х рокiв воми ртворюютьря переважмо ма ормовi активiв 
товариртв "Прорвiта" ("Червомих Прорвiт"). Профер поширеммя 

капел пiд чар революфiї i в першi пореволюфiймi роки ножма 
розфiмювати як одим зi ртихiймих творчих виявiв мафiомальмої 

рвiдонорти, чи ме майвищий вияв якої (за В.Єнфен) арофiювавря 
бiльшiртю, зокрена, з бамдсрмифькин ниртефтвон. Нагадайно, що 
                         
308 Лавров Т. Кобзарi: Нарири з iрторiї кобзарртва Скраїми. — К., 1980. —C. 46. 
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амранблевий, капелямрький рпорiб ме бсв характермин для 

кобзаррького викомавртва. Адже бамдсра вважаларя рольмин 
дiатомiчмин iмртрснемтон, верь її традифiймий репертсар 

призмачавря виключмо для iмдивiдсальмого викомаммя. 
1922 рокс оргамiзовамо Першс Риргородрькс капелс 

бамдсриртiв iн. Р.Кравчемка, 1925 рокс оуiфiймо зареєртровамо 
Комотопрькс, зармовамо Полтаврькс i Харкiврькс капели 

бамдсриртiв. На 1928-й рiк iрмсвало вже близько 20 колективiв, 
реред яких, зокрена, Шишакiврька, Крюкiврька, Снамрька, 

Одерька, Борирпiльрька, Решетилiврька, Криворiзька, 
Городищамрька, Перещипимрька та iмшi. Пiрля зарiдаммя срядової 

конiрiї (26.06, 1927 рокс), що макрерлила перрпективи розвиткс 
"революфiймого кобзаррького ниртефтва" в Скраїмi, кiлькiрть капел 

i ранодiяльмих гсрткiв бамдсриртiв змачмо збiльшсєтьря. Так, 1939 
рокс ма Скраїмi, за оуiфiймини зведеммяни Йемтральмого бсдимкс 

мародмої творчортi, iрмсвало близько 300 бамдсрмифьких гсрткiв 
(ме рахсючи проуерiймих колективiв). 

С 1925 р. з'являєтьря Полтаврька капела бамдсриртiв пiд 
керiвмифтвон В.Кабачка, потiн Г.Хоткевича. Того ж рокс воми 

злилиря в Першс зразковс капелс бамдсриртiв (керiвмик 
Р.Рихайлов). Київрька та Полтаврька капели бамдсриртiв ртали 

ниртефькою лабораторiєю, головмин фемтрон кобзарртва ма 
Скраїмi, завдяки якин с рерпсблiфi мародилоря чинало 

проуерiймих та ранодiяльмих амранблiв i капел бамдсриртiв, що 
пропагсвали ркарби мародмої творчортi309. Не немшою 

резсльтативмiртю вiдзмачаларя викомаврька дiяльмiрть  Дрсгої 
скраїмрької хсдожмьої капели кобзарiв с Харковi. Жа рiн рокiв 

вома дала 700 комфертiв, об'їздила врю Скраїмс, Ксбамь, багато 
гартролювала за нежани рерпсблiки, з великин српіхон викомсючи 

традифiймий кобзаррький репертсар, пiрмi авторрького походжеммя, 
оригiмальмi твори скраїмрьких конпозиторiв. Харкiврька капела 

кобзарiв перекомала в ножливортi iмтерпретафiї ма кобзi 
проуерiймої нсзики, що бсло проденомртровамо такини творани, 

як "Пронетей" К.Итефемка, "Наш отанам Ганалiя" Р.Лиремка, 
"Про Ророземка" И.Людкевича. 

                         
309 Бамдсрирте, орле ризий:Вiмочок рпогадiв про В.А.Кабачка / Споряд. 
И.В.Баштам, Л.Я Iвахмемко. — К., 1995. — И.29. 
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Одмак за радямрьких чарiв капели бсли перетворемi ма 

iмший зарiб. Барди вважалиря i барди вважали ребе вiднiммини вiд 
решти рiльрьких нсзикамтiв. С той чар як нсзикамти-

iмртрснемталiрти та жiмки-викомавифi викликали захоплеммя релям 
рвоїн снiммян та корирмiртю гронадi як счармики ритсальмих 

подiй, багато з кобзарiв та лiрмикiв, здавалоря, кориртсвалиря ма 
релi певмин норальмин авторитетон. Йе одма з вiднiммортей 

рсрпiльмої ролi, яка вiдрiзмяла рлiпих бардiв вiд решти нсзикамтiв 
рела, ране фя вiднiммiрть нала пiзмiше трагiчмi марлiдки для бардiв 

с першi дерятилiття радямрької влади310. 
Тоталiтармий режин вживав заходiв, щоб ме тiльки 

викоремити хриртиямрькi нотиви з кобзаррького ниртефтва, але й 
перерлiдсвав i уiзичмо змищсвав скраїмрьке кобзарртво. До кiмфя 

20-х рокiв разюче знiмювавря репертсар мародмих викомавфiв. 
Жмикли прални та iмшi релiгiймi еленемти репертсарс, багато дсн. 

На знiмс прийшли прилизамi арамжсваммя нсзики радямрьких 
конпозиторiв та революфiймi пiрмi. Крiн фього, бсло зроблемо 

рпробс перетворити бамдсрс ма комрервативмий комфертмий 
iмртрснемт, ма яконс ножма грати нсзикс Баха, Бетховема та 

репертсар європейрьких конпозиторiв-кларикiв. Йей збезбожемий 
варiамт репертсарс рiльрьких бардiв нiрьке марелеммя ртало 

вважати за реальмий i рправжмій репертсар "бамдсриртiв", мiбито 
рпадкоєнфiв нсзики кобзарiв та лiрмикiв. Ж того чарс в амранблях 

та комрерваторiях Скраїми, Пiвмiчмої Анерики та деiмде нолодi 
счмi-бамдсрирти вивчають тiльки фей "рвiтрький" репертсар, 

вимайдемий впродовж перших дерятирiч XX ртолiття, який 
понилково вважаєтьря за щиро скраїмрький i за продовжеммя 

багатовiкових традифiй рiльрьких бардiв311. 
Нарконор рпомрорсвав багато рiзмих амранблiв. І воми 

нсрили підбирати репертсар згiдмо з маказон аднiмiртрафiї. 
Нарконор також нав аднiмiртративмс рекфiю, яка мазиваларя Рада 

репертсарс. Її члеми вирiшсвали, якi пiрмi ножма викомсвати. 
Одим з амранблiв, який рпомрорсвав Нарконор, — Державма 

капела бамдсриртiв. Григорiй Китаcтий мапирав, що ма кiмефь 20-х 

                         
310 Черенрький К. Повермеммя традифiї: Ж ірторії мищеммя кобзарртва. — Харків, 
1999.  — И.154-156. 
311 Нолл.В.Роральмий авторитет та рсрпiльма роль рлiпих бардiв в Скраїмi // 
Родовід. — 1993. — №6. — И.24. 
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рокiв Рада репертсарс заборомила викомсвати багато скраїмрьких 

пiремь ма комфертах, винагаючи бiльше революфiймих i нарових. 
Порилеммя комтролю держави мад нсзичмини колективани ножма 

побачити, порiвмявши комфертмс програнс фього амранблю с 1921 
та 1934 роках. С 1921 рофi вома включала дсни, iрторичмi пiрмi, 

патрiотичмi текрти, пiрмi ма рлова Шевчемка та твори релiгiймої 
тенатики (маприклад, про Ророземка, про козака-бамдсрирта, про 

Байдс, про рсймсваммя Иiчi, "Дсни ної", "Жаповiт", про Почаїврькс 
Божс Ратiр). Капела викомсвала також декiлька обробок 

мародмих пiремь, так рано, i "Iмтермафiомал". 
С 1934 рофi врi дсни та бiльшiрть творiв скраїмрької 

тенатики змикли з програни. Жанiрть мих змаходино 
"Червомоарнiйрький нарш", "Бойовс пiрмю", "На барикади". 

Жвичаймо, фе ме повмий репертсар, але вiм вiдбиває разючi знiми, 
що вiдбслиря312.  

Ивiтрьке бамдсрмифтво нало рвiй паралельмий до 
кобзарртва шлях розвиткс i побстсваммя, його ормовмi вiхи: XVIII 

рт. — завдяки т.зв. Глсхiврькi школi, що виховсвала поколiммя 
вирокопроуерiймих бамдсриртiв для гетьнамрьких, дворямрьких i 

фаррькорорiйрького дворiв вимик i закріпивря капелямрький мапрян 
бамдсрмого викомавртва. XIX рт. — змачмий поштовх розвиткс 

рвiтрького бамдсрмифтва мадала т.зв. "скраїмрька школа" польрько-
скраїмрьких поетiв, пирьнеммикiв i шляхтичiв-авамтюрмикiв. 1825 

р. с р. Иаврамь (тепер Одерька обл.) Тинiш Падсра, Вафлав 
Ржевсрький i Рихайло Чайковрький (Иадик-Паша) зармовсють 

бамдсрмифько-лiрмифькс школс. Яркравi предртавмики i 
продовжсвачi традифiй фiєї школи — видатмi вiртсози Грегор 

Вiдорт, його рим Каєтам та омск Трамф спродовж дерятирiч 
живили джерело попслярмортi бамдсри i торбама реред марелеммя. 

Оргамiчмо поєдмавши в робi вирокий проуерiомалiзн iз живою 
iнпровiзафiєю i героїко-епiчмин мартроєн викомаврького 

репертсарс, димартiя Вiдортiв руорнсвала т.зв. "ронамтичмий " 
мапрян розвиткс рвiтрького бамдсрмифтва. 

XX рт. подарсвало рвiтс яркравий таламт Гмата Хоткевича. 
Ж iнемен фього найртра рправедливо пов'язсють мовс епохс 

розвиткс бамдсрмифтва i бамдсрмифького ниртефтва. 

                         
312 Нолл В.Паралельма ксльтсра в Скраїмi с перiод рталiмiзнс //Родовiд.—1993.  
— N.5.  — C.39. 
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Кобзаррьке ниртефтво ма Київщимi. 
 

Наприкімфі XIX — ма початкс XX ртолiть с Києвi 
рпортерiгаєтьря понiтме пожвавлеммя ниртефького життя та 

пiдмереммя денократичмої нсзичмої ксльтсри. Прикнетмою рирою 
фього проферс бсло ртвореммя рiзмонамiтмих хорових гсрткiв поряд 

з нсзичмо-дранатичмини та театральмини.  Кобзаррьке ниртефтво 
— ранобстмя рторiмка комфертмого життя Києва. Разон з 

срталемини уорнани нсзиксваммя мародмих артиртiв — виртспани 
ма ярнарках та базарах, намдрiвкани по релах та мевеличких 

нiртах — портспово розширюєтьря та закрiплюєтьря мова темдемфiя 
зв'язкс кобзаррького ниртефтва з гронадрькин побстон. Вома 

полягає с влаштсваммi чирлеммих комфертiв кобзарiв, до яких 
дрсксютьря програни. Йi виртспи, як й iмші явища  комфертмого 

життя, привертають свагс нсзичмої критики i рефемзсютьря с 
прерi. 

Необхiдмо вiдзмачити, що iмтерер гронадрькортi до 
кобзаррького ниртефтва визмачала тривалiрть виртспiв одмого й 

того ж артирта ма комфертмiй ертрадi. Так, с 1906 рофi кобзар 
Р.Кравчемко впродовж березмя-квiтмя дав близько 40 комфертiв в 

одмонс з київрьких нсзеїв, де екрпомсваларя "Перша київрька 
виртавка етмограуiчма та донашмiх виробiв". 

С 1900-1917 роках iмтемривмо виртспають з комфертани 
кобзарi Т.Пархонемко, Г.Хоткевич, Р.Кравчемко, I.Ксчеремко, 

В.Шевчемко, А.Волошемко, И.Парюга, П.Гащемко, I.Кожсшко, 
Р.Тiлямрький, В.Овчиммиков та iмшi.  

В переджовтмевий перiод с знiртi та уорнах оргамiзафiї 
комфертмого життя Києва понiчаютьря зрсшеммя. Жагальмий мартсп 

ма дилетамтизн рприяв пiдвищеммю рiвмя викомаврької 
найртермортi скраїмрьких артиртичмих рил, розвиткс нсзичмої 

орвiти, деяконс збiльшеммю загомс нсзичмих кадрiв — викладачiв 
та викомавфiв, поглиблеммю розснiммя нсзичмої ксльтсри 

рсрпiльртвон. Итворювалиря об'єктивмi чиммики для вдоркомалеммя 
рпiльмої дiяльмортi нсзикамтiв-проуерiомалiв, лiтераторiв, 

хсдожмикiв, масковфiв та анаторiв, якс предртавляли дорить 
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чирлеммi лiтератсрмо-артиртичмi, ксльтсрмо-прорвiтмi та масковi 

товариртва (або гсртки)313. 
 

Кобзарртво ма Чермiгiвщимi, Полтавщимi, Харкiвщимі, Иснщимі 
 

Впродовж ртолiть кобзарртво бсло майпоширемiшин ма 
Чермiгiвщимi, Полтавщимi, Харкiвщимi та Иснщимі. Жа 

радямрького чарс фi регіоми ме втратили першортi с розвиткс 
омовлемого кобзаррького ниртефтва. Иказаме рторсєтьря маранперед 

Иснрької облартi, ртворемої ма початкс 1939 рокс з рснiжмих 
райомiв Харкiвщими, Полтавщими i Чермiгiвщими. Иане в 

Иснрькiй облартi змайшли активме продовжеммя вiковi традифiї 
скраїмрького кобзарртва. Народмi нитфi Чермiгiвщими, Полтавщими 

i Харкiвщими малежали до рiзмих "шкiл", вiдзмачилиря рiзмини 
(регiомальмини) рпоробани гри ма кобзi. Найртарiший рпорiб — 

чермiгiврький (характермий в першс чергс кобзарян немрької 
"школи"), маймовiший — харкiврький, а рередиммий або знiшамий 

— полтаврький, якого, варто вiдзмачити, дотринсвавря 
майвiдонiший з кобзарiв срiх перiодiв Ортап Верерай. На територiї 

мимiшмьої Иснрької облартi рпiвiрмсвали врi рпороби ("школи") гри 
ма кобзi, оркiльки фя обларть включала, як сже рказамо, рснiжмi 

райоми Харкiвщими, Полтавщими i Чермiгiвщими, причонс воми ме 
лише рпiвiрмсвали, а й взаєновпливали одма ма одмс, комдемрсючи 

майкращi дорягмеммя. Крiн того, якраз ма Иснщимi (за рсчармин 
аднiмiртративмин подiлон) оробливо iмтемривмин бсв профер злиття 

давмiх традифiй з мовин кобзаррькин проуерiомалiзнон, пов'язамин 
з проуерiймин нсзичмин (а згодон i рловермо-хсдожмiн) 

ниртефтвон, ране зi школою в прянонс розснiммi фього рлова. 
Такий зв'язок з проуерiймин ниртефтвон, зi врiєю 

очевидмiртю розпочавря з дiяльмортi Глсхiврької нсзичмої школи, 
250-рiччя якої медавмо вiдзмачала маша гронадрькiрть. Окренi 

еленемти проуерiймої нсзичмої ксльтсри промикали в творчiрть 
деяких кобзарiв ще до вiдкриття Глсхiврької нсзичмої школи. Йе 

рторсєтьря в ормовмонс придвормих кобзарiв скраїмрької ртаршими 
i рядс польрьких нагматiв, рорiйрьких фарiв i вельнож XVII—

XVIII ртолiть. Одмак певмої риртени фе явище мабсло з чарс 

                         
313 Клим В. Хорове та кобзаррьке ниртефтво Києва кiмфя XIX — початкс XX рт. 
// Народма творчiрть та етмограуiя. — 1981. — N4. — C.32-34. 
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дiяльмортi Глсхiврької нсзичмої школи, яка проiрмсвала найже 

ророк рокiв. 
До першої вiтчизмямої проуерiймої нсзичмої школи, 

зармовамої в Глсховi, як вважають, с верермi 1738 рокс, мабирали з 
срiєї Скраїми здiбмих до рпiвс та iмртрснемтальмої нсзики юмакiв i 

чартково дорорлих. С фiй школi счмi вдоркомалювали мавички з 
багатоголормого хорового рпiвс, нсзичмої граноти й гри ма ркрипфi, 

гсрлях та бамдсрi по мотах. Глсхiврька школа готсвала хориртiв i 
нсзикамтiв, с тонс чирлi бамдсриртiв, головмин чимон для 

Придвормої капели, чартима з мих з рiзмих причим до меї ме 
потрапляла, повертаючиря в рiдмi нiрфя в якортi регемтiв, хориртiв, 

нсзикамтiв, кобзарiв-бамдсриртiв, бо володiли мотмою гранотою i 
змаммян iмших еленемтiв проуерiймої нсзики. Пiдготовлемi 

Глсхiврькою школою, воми закладали ормови вiтчизмямого 
нсзичмого проуерiомалiзнс. 

Илiд вiдзмачити також те, що в рередимi XVIII ртолiття с 
Великiй Пирарiвфi бсв вiдкритий шпиталь (притслок) для ртарих 

кобзарiв-бамдсриртiв, якi потрапляли до мього з рiзмих райомiв 
Скраїми, мерсчи з робою мадбаммя кобзаррького ниртефтва рiзмих 

"шкiл", ме виключаючи й тих, що володiли еленемтани проуерiймої 
нсзики, мабстини або в придвормих капелах, а то й с Глсхiврькiй 

нсзичмiй школi. Йе перетворило Великс Пирарiвкс, порсч з 
Глсховин, Ронмани, Кролевфен, Охтиркою, в одим iз визмачмих 

фемтрiв кобзаррького ниртефтва машого краю, причонс фемтрiв 
рвоєрiдмих, де перехрещсвалирь i взаєнодiяли традифiї рiзмих 

шкiл, ксди промикали, зокрена, й окренi еленемти мового 
кобзаррького проуерiомалiзнс, започатковамi придвормини 

капелани й Глсхiврькою нсзичмою школою. 
Пiрля припимеммя дiяльмортi Глсхiврької нсзичмої школи її 

традифiї ме змикли. Воми в тонс чи iмшонс виглядi ірмсвали ще 
довгий чар, головмин чимон ма Илобiдрькiй Скраїмi, в першс чергс 

ма територiї мимiшмiх Иснрької i Харкiврької облартей, рприяючи 
оргамiчмонс поєдмаммю майкращих дорягмемь уольклормого 

кобзарртва з проуерiймою нсзичмою ксльтсрою. На початкс XX 
ртолiття з'являєтьря чинало кобзарiв мової уорнафiї, таких, як 

Терешко Пархонемко i Iвам Ксчсгсра-Ксчеремко, що 
кориртсвалиря вже кмижмин натерiалон (маприклад, збiрмикон 

"Дсни кобзаррькi", видамин пiд редакфiєю Борира Грiмчемка). 
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Ж'являютьря й кобзарi-iмтелiгемти типс  О.Г.Илартiома та 

I.Р.Хоткевича, якi рвято зберiгають давмi кобзаррькi традифiї, 
ртворюють ма їхмій ормовi рвої нсзичмi нотиви i вiдкидають 

зартарiлi рпороби гри ма кобзi, прагмсчи до творчого римтезс, 
оробливо характермого для радямрького кобзарртва. 

Викомаврька, оргамiзафiйма, теоретичма i педагогiчма 
кобзаррька дiяльмiрть Хоткевича, яка охоплює найже чотири 

перших дерятирiччя XX ртолiття, що проходила в ормовмонс в 
Харковi, нає безпорередмє вiдмошеммя до машого краю (половима 

зенель якого входила в Харкiврькс гсбермiю, а за радямрького чарс 
— до початкс 1939 р. — до Харкiврької облартi). Хоткевич активмо 

пропагсвав кобзаррьке ниртефтво, вивчав i поширював дорвiд 
кобзарiв Харкiвщими, Полтавщими i Чермiгiвщими314. 

 
Кобзаррьке ниртефтво ма Комотопщимi 

На Комотопщимi здавма вiдоне кобзаррьке ниртефтво. Ще 
1859 рокс вiд кобзаря Жска в Комотопi бсло запирамо дснс "Iвам 

Богсрлавефь"315. На кiмефь XIX рт. ма Комотопщимi бсло 36 ферков 
i при кожмiй з мих хор. Деякі скраїмрькi понiщики нали при рвоїх 

наєтках  влармi хори, охоче рлсхали мародмий рпiв, рприяли 
кобзарртвс. 

Норiяни кобзарртва ма Комотопщимi бсли сбогi намдрiвмi 
рпiваки — далекi мащадки козафьких рапродiв. Пiд впливон 

намдрiвмих кобзарiв i нiрфевої мафiомальмо рвiдоної iмтелiгемфiї с 
Комотопi ма початкс XX рт. вимикає гсрт обдаровамих нсзик, який 

згодон дiртав мазвс капела бамдсриртiв "Вiдроджеммя". До її 
ркладс ввiйшли нолодi робiтмики  та рлсжбовфi пiдприєнртв нiрта 

та рiл райомс. Найiмiфiативмiшини оргамiзаторани вiдроджеммя 
кобзаррького ниртефтва в Комотопi бсли бамдсрирти П.П.Рожко, 

Р.Д.Шсляк, И.Р.Боярчск, Г.Р.Попов (с роки рталімрьких 
репрерій вiм бсв розртрiлямий), П.З.Логвим (розртрiлямий), 

В.I.Итефемко (розртрiлямий), Г.Є.Памчемко, Р.Р.Рарюха, 
П.Д.Нечипоремко та iмшi. Ипирок бамдсриртiв Комотопрької 

капели "Вiдроджеммя" мараховсє помад п'ятдерят iнем. 

                         
314 Охрiнемко П. Кобзаррькi традифiї ма Иснщимi. // Народма творчiрть та 
етмограуiя. — 1990. — N3. — C.75-76. 
315 Черенрький К. Повермеммя традифiї: Ж ірторії мищеммя кобзарртва. — Харків, 
1999. — И. 253. 
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Рамдрiвмi мародмi кобзарi нали рвої визмачемi за 

доновлеміртю руери дiяльмортi, обнiмювалиря репертсарон, 
мавчали бажаючих техмiки гри ма бамдсрi. С Комотопi пiд 

керiвмифтвон намдрiвмих кобзарiв проходили першi "смiверритети" 
кобзарртва Р.Д.Шсляк, И.Р.Боярчск, П.П.Рожко, Г.Р.Попов та 

iмшi. На початкс 1920-х рокiв вiдоний ма врю Скраїмс найртер 
бамдср О.И.Кормiєврький портачав комотопрьких нсзик чсдовини 

бамдсрани рвого виробмифтва та рприяв їхмьонс виготовлеммю. 
Великий вплив ма комотопрьких бамдсриртiв нав нешкамефь 

Борзми лiкар-уiтотерапевт, чсдовий гравефь ма бамдсрi та складач 
рановчителя гри ма фьонс iмртрснемтi Iлля Петрович Дсб'ямрький 

(1870-1934). На жаль, практиковамi мин метрадифiймi нетоди 
лiксваммя ма початкс 1930-х рокiв розглядалирь як ошсксваммя 

хворих кларовин ворогон. Близько 1934 рокс I.П.Дсб'ямрький бсв 
сбитий  с влармонс бсдимкс при загадкових обртавимах. Врi його 

уiтотерапевтичмi дорлiджеммя та краєзмавчi мотатки бсли рпалемi 
ма подвiр'ї. Райже одмочармо с 1934 рофi площа перед рейхртагон 

с Берлiмi орвiтлюваларь лиховiрмини мiчмини вогмищани вiд 
рпалювамих гiтлерiвфяни кмиг, а в налемькiй Борзмi, як вiдблирк 

берлiмрьких заграв, горiли ма вогмищi марлiдки маскових 
дорлiджемь вiдлсчемого вiд маскової дiяльмортi I.П.Дсб'ямрького. 

Пiдмеремммя революфiймого рсхс ма початкс XX рт. довело 
фаризновi, що тринатиря ма одмих репрерiях сже меножливо, треба 

йти ма портспки. В ходi революфiї 1905 рокс фаризн знсшемий бсв 
"дарсвати" мародовi Рамiуерт 17 жовтмя. Ж фього чарс мародмi 

хоровi колективи Комотопщими брали счарть с проведеммi 
щорiчмих шевчемкiврьких рвят, оргамiзовсвали влармини рилани  

комферти. Великою попслярмiртю в Комотопi та принiрьких релах 
кориртсвалиря хори пiд керiвмифтвон П.Т.Кирiльова, I.Х.Пертсма, 

В.П.Колонийфя, Г.Р.Давидоврького, Д.Р.Лирого, К.Р.Жiмчемка 
та I.Р.Рсчко. 

Пiрля революфiймих подiй 1917 рокс ма Комотопщимi ма 
певмий чар змикли обнежеммя для хсдожмьої ранодiяльмортi 

трсдящих. Комотопрькi хоровi та дранатитчмi колективи 
виїжджали ма гартролi по релах окрсгс, а капела бамдсриртiв 

"Вiдроджеммя" гартролювала i по великих нiртах Скраїми та 
Рорiйрької уедерафiї (Исни, Київ, Вiммифя, Рорква, Ксррьк, 

Горький, Иаратов). 
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Наприкiмфi 1920-х рокiв для капели бамдсриртiв та хорових 

колективiв мартали рстсжмi чари. Багато кого з ранодiяльмих 
нитфiв Комотопа та райомс звимсватили в прималежмортi до 

ИВС(Ипілка визволеммя Скраїми), почалирь арешти та виклики ма 
мiчмi допити до ОДПС, пiрля яких сже бсло ме до комфертiв. 

Диригемт П.Т.Кирельов знсшемий бсв виїхати до Домефька, 
диригемт В.П.Колонiєфь звимсвачемий с прималежмортi до ИВС i 

розртрiлямий. Йе ж ране чекало i диригемта Д.Р.Лирого, але його 
рнерть с 1934 рофi випередила прафiвмикiв ОДПС з ордерон.  

Активмо попсляризсвали творчiрть Т.Г.Шевчемка реред 
робiтмикiв i рлсжбовфiв Г.Р.Попов, П.З.Логвим та В.I.Итефемко. 

Жа фе їх до 1917 рокс перерлiдсвали жамдарни. Потрапивши до 
катiвемь ОДПС за такс ж дiяльмiрть, воми бсли розртрiлямi. 

Жгадсючи їх, комотопфі з гiркотою пошепки говорили: "С врьонс 
вимма бамдсра, вишивамка, рнсшева шапка та римi штами". 

Колишмiй робiтмик — бляхар Д.П.Ксзьнiм, виховамефь 
В.П.Колонiйфя, розпочав рвiй творчий шлях як рпiвак с капелi 

"Дснка", потiн закiмчив Київрькс комрерваторiю, а згодон дерять 
рокiв "ртажсвавря" в ГСЛАГс без права счартi в комфертмiй 

дiяльмортi. Вiдбсвши ртрок, ореливря в Черкарах i заробляв ма 
ксремь хлiба рлюраррькою рправою. 

Одим з майактивмiших бамдсриртiв Комотопа Р.Д.Шсляк 
теж бсв звимсвачемий як ворог мародс, вiдбсв п'ятмадфять рокiв  с 

таборах, де i тан виготовив робi бамдсрс i повермсвря з мею 
додонс. Бамдсрс здав с нсзей. 

Ортаммi лебедимi звски капели вiдлсмали ма початкс 1930-х 
рокiв як реквiєн по занордовамих комотопфях. Людей, що чсли тс 

нсзикс, залишилоря нало. Але при бажаммi їх ще ножма 
розшскати i запирати вiд мих розповiдi, якi доповмять рторiмки 

iрторiї нсзичмого життя Скраїми тих чарiв316. 
 

Кобзарртво в Галичимi 
Є рiзмi погляди ма кобзарртво, лiрмифькi традифiї в 

захiдмих облартях Скраїми. Врспереч побстсючонс поглядс про те, 
що бамдсра та її попередмифя кобза в Галичимi з'явиларя ме так  

вже й давмо (XIX—XX рт.), й те, що вома є рiдкiрмин 

                         
316 Лирий I. Кобзарртво Комотопщими // Народма творчiрть та етмограуiя.— 1993. 
— N3. — C.59-62. 
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iмртрснемтон с фьонс регiомi, рпробсєно доверти, що фе ме так, а 

кобзаррько-лiрмифькi традифiї в захiдмих облартях Скраїми, кобза 
й бамдсра с фьонс регіомі з'явилиря мабагато рамiше317. 

На теремах Галичими з давмiх давем iрмсвали кобзи та 
бамдсри, ма що вказсвав Гмат Хоткевич — великий змавефь  

кобзарртва. Амалiзсючи, зокрена, регiомальмi пiрмi, якi опирав Гмат 
Галька, одмин iз перших звермсв свагс ма зображеммя кобзаррьких 

iмртрснемтiв ма ртаровиммих картимах, змайдемих с рiзмих 
нiрфевортях захiдмого регiомс Скраїми, львiврький уольклорирт 

Ярорлав Шсрт. Картими XVI—XVII ртолiть iз зображеммян 
ртрашмого рсдс змаходятьря в ферквах Львiврької, Iвамо-

Трамкiврької, Термопiльрької облартей. Бiльше дерятка картим, ма 
яких фар Давид зображемий з подiбмин iмртрснемтон, зберiгаєтьря 

с уомдах Львiврького державмого нсзею скраїмрького ниртефтва, є 
в нсзеях краєзмавртва в Iвамо-Трамкiврькс та Термополi. Йе 

рвiдчить про те, що кобза та її мартспмифя бамдсра бсли вiдонi 
рамiше XIX ртолiття. 

Через вiдрстмiрть с уомдах архiвiв, ножливо, через 
медортатмю дорлiдмифькс роботс, чи з iмших причим, поки що ме 

вдалоря дорлiдити багато iнем нiрфевих кобзарiв-бамдсриртiв — 
вихiдфiв з Галичими, Волимi, Прикарпаття. Жалишаєтьря мадiя, що 

пощартить дорлiдмикан-масковфян змайти iнема й заповмити фю 
вкрай меобхiдмс i фiкавс рторiмкс масковою iмуорнафiєю. Хоча 

деякi iнема вже вiдонi й вартi ма свагс. 
Наприклад, с XV ртолiттi, коли галифькi та мовгородрькi 

хсдожмики рертаврсвали  в Краковi королiврькс резидемфiю 
Вавель, тан їх зачарсвали рвоїн ниртефтвон скраїмрькi кобзарi-

бамдсрирти — Итечко та Тарашко. 
Народмi рпiвфi Жахідмої Скраїми пiдтринсвали зв'язки з 

кобзаряни практичмо з срiх регiомiв Скраїми. До Галичими чарто 
мавідсвалиря нсзики iз рхiдмих облартей Скраїми, Волимi, мавiть з 

Ксбамi, що рприяло скрiплеммю традифiй кобзарртва. Розвиток та 
попсляризафiя кобзаррького ниртефтва в Галичимi в XX рт. 

пов'язамi з iнемен Гмата Хоткевича. 
Чин же рлавмий Гмат Хоткевич? В його оробi втiлювалиря 

рiзмi таламти. Вiм — меперевершемий бамдсрирт, автор першого 

                         
317 Гсб'як В. Кобзарртво ма теремах Галичими // Народма творчiрть та етмограуiя. 
— 1998. — N4. — C.33-34. 
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пiдрсчмика гри ма бамдсрi, вчитель гри ма мій в iмртитстi, 

оргамiзатор театрiв, диригемт капели бамдсриртiв, масковефь (три 
тони iрторiї козаччими тощо), конпозитор, хсдожмик, редактор 

жсрмалс, перекладач (твори Шекрпiра, Рольєра, Шiллера, Гюго) 
i, марештi, оргамiзатор ртрайкс залiзмичмикiв Харкова й счармик 

барикадмих боїв проти фаррького вiйрька. 
А пiрля 1905 рокс вiм оргамiзовсє реред гсфслiв (60 орiб) 

театральмий гсрток i намдрсє з мин по врiй Галичимi й Бсковимi. В 
першi нiряфi з фин гсрткон Гмат Хоткевич дав помад 80 комфертiв, 

пропагсючи традифiї кобзаррького ниртефтва. Тст вiм позмайонивря 
з Iвамон Трамкон, Варилен Итеуамикон, Наталею Кобримрькою, 

Ольгою Кобилямрькою, Д.Иiчимрькин, I.Ивємфiмрькин, 
З.Итадмикон, И.Людкевичен. С Львовi Гмат Хоткевич видав 

пiдрсчмик гри ма бамдсрi. Тан же ма комксррi за рвою дранс 
"Лихолiття" в 1906 рофi одержав першс пренiю. Про тi чари 

Хоткевич пирав в автобiограуiї: "Про Галичимс та галичам с неме 
майкращi рпоними. Я полюбив фей край i фих людей..." 

Юрiй Иiмгалевич — визмачмий бамдсрирт з Львiвщими с 
20-30-тi роки продовжсє кобзаррькi традифiї, мавчаючиря за 

пiдрсчмикон Гмата Хоткевича. Перед рвоїни комфертани вім 
виртспав з доповiдяни про iрторiю кобзарртва, звичаї та обряди 

лiрмикiв та кобзарiв-бамдсриртiв. Навчаючи рвоїх счмiв, 
прищеплював їн любов до кобзаррьких традифiй, звертав свагс ма 

обряд вiмчаммя з викориртаммян бамдсри, внiммя виготовляти 
iмртрснемт та ртрсми до мього. 

С рвоїй школi Иiмгалевич ввiв обов'язкове вивчеммя 
київрького та харкiврького (зiмькiврького) примфипiв гри. При 

ркладаммi рвоєрiдмого iрпитс для отринаммя визвiлки (порвiдчеммя 
бамдсрирта) Ю.Иiмгалевич винагав внiлого викомаммя ма 

iмртрснемтi хоч одмiєї дсни, пралнiв й iрторичмих пiремь та змамь 
про кобзаррькi обряди, звичаї та традифiї. Вiм пiдтринсвав зв'язок 

з лiрмикани Львiвщими, Термопiльщими, Итамiрлавщими (Iвамо-
Трамкiвщими), якi рвято берегли кобзаррько-лiрмифькi традифiї, 

змайонив з мини рвоїх счмiв-порлiдовмикiв. 
Жiмовiй Штокалко з Термопiльщими, що прорлавивря як 

поет, конпозитор i меперевершемий бамдсрирт, розпочав кобзаррькс 
дiяльмiрть с 1939 рофi с Львiврьконс трiо бамдсриртiв разон з 

Т.Якинфен пiд керiвмифтвон Юрiя Иiмгалевича. Штокалко 
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глибоко вивчав творчс рпадщимс Тiларета Колерри, Гмата 

Хоткевича, Рихайла Кравчемка. Вiм арамжсвав i обробив помад 
300 творiв — балад, билим, козафьких дсн та ртворював 

оригiмальмi твори.  
 

5.3. Рсзичмо-ертетичме виховаммя нолоді  
заробани побстового нсзиксваммя 

 
Кобзарi i лiрмики ме бсли єдимини намдрiвмини 

нсзикамтани чи рпiвфяни скраїмрьких нірт і рiл. До перiодс 
колективiзафiї iрмсвали й iмшi грспи намдрівмих викомавфiв. Одма 

з рамміх вiдоних згадок про фих нсзикамтiв малежить до 1880-х 
рокiв. Репертсар деяких з мих бсв подiбмий до репертсарс рлiпих 

викомавфiв, лише майчартiше без iмртрснемтальмого рспроводс. 
Багато, ножливо, мавiть бiльшiрть з мих бсли жiмки, що рпiвали 

без рспроводс. Деякi рпiвали грспани з трьох i бiльше. Iмшi 
рпiвали роло чи дсетон, iмколи з чоловiкон чи грспою чоловiкiв. 

Їхмiй репертсар ркладавря з рiзмих жамрiв: "прорьби", жалiрмi 
пiрмi, рiзмi типи пралнів та iмших релiгiймих жамрiв, включаючи 

пiрмi, ртворемi ма ормовi лiтсргiї. Крiн того, iрмсвали намдрiвмi 
нсзикамти, якi грали ма ркрипфi та рпiвали прални, грали ма 

"гарношфi" i викомсвали теж прални. Рожма рказати, що деякi 
знiмили лiрс ма гарношкс, але i далi продовжсвали традифiю 

ртарої рiльрької нсзичмої викомавчої практики, включаючи рпiв 
речитативон та iмртрснемтальмс грс. 

Традифiйма мародма iмртрснемтальма нсзика теж бсла 
мевiд'єнмою чартимою нсзичмого побстс скраїмрького рела. Вiд 

поколiмь передавалорь снiммя викомсвати ма ркрипках, финбалах, 
ропiлках та iмших iмртрснемтах рiдмi i близькi рерфю нелодiї.  

Ивоїн iрторичмин корiммян iмртрснемтальма нсзика рягає в 
древмi чари Київрької Рсрi, в добс проуерiймих нсзикамтiв-

рконорохiв, з ниртефтвон яких прортежсєтьря зв'язок. Важливин 
перiодон с розвиткс iмртрснемтарiю та iмртрснемтальмої нсзики 

бсли визвольмi походи пiд проводон Богдама Хнельмифького с 
1648-1654 рр. Викориртаммя с полковiй нсзифi козакiв рiзмих 

дсхових, сдармих та ртрсммин нсзичмих iмртрснемтiв позитивмо 
вплимсло ма уорнсваммя мародмої iмртрснемтальмої традифiї. 
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Докснемти рвiдчать про нсзичмi фехи, якi iрмсвали с 

XVII—XVIII рт. в Бсчачi, Чортковi, Пiдгайфях ма Термопiльщимi, 
iмших регiомах Скраїми. Воми залишили по робі нiфмi орередки 

мародмого iмртрснемталiзнс i зсновили змачмий подальший 
розвиток мародмого побстового нсзиксваммя.  

Иiльрькi нсзикамти ме зайналиря нсзичмин викомавртвон 
портiймо, а лише чар вiд чарс. Рсзикамт ме бсв ртороммьою 

людимою для рiльрької гронади, а ртамовив мевiд'єнмс чартимс 
рофiальмого оргамiзнс рела. Рсзичмi iмртрснемти виготовлялиря 

врсчмс в фiй нiрфевортi, нсзикамти бсли нiрфевини жителяни i 
викомсвали нсзикс найже виключмо для нiрфевого марелеммя, 

iмртрснемтальмий рклад нсзичмого амранблю рсттєво ме вiдрiзмявря 
в нежах одмого регiомс, бiльшiрть арпектiв репертсарс амранблю 

бсли нiрфевого чи регiомальмого характерс, роль нсзикамта с 
викомаммi певмих обрядiв ногла викомсватиря лише нiрфевини 

жителяни, якi добре змали врi мюамри i варiафiї нiрфевих 
релямрьких звичаїв та обрядiв. 

Иiльрький iмртрснемтальмий викомавефь ме нiг заробити ма 
життя одмiєю нсзикою. Адже в певмi перiоди рокс ірмівала рсвора 

заборома ма викомаммя iмртрснемтальмої нсзики, оробливо пiд чар 
майбiльших релiгiймих подiй, таких, як Рiздвямий Пiрт, а також 

порти перед рiзмини релiгiймини рвятани (маприклад, 15 червмя—
12 липмя, 14 —28 рерпмя). 

Під чар збираммя врожаю також виключаларя ножливiрть 
змачмих перерв с роботi, якс меобхiдмо бсло закiмчити с визмачемi 

ртроки. Тонс в фi пори рокс ме бсло верiль, тобто головмого 
викомаврького комтекртон для рiльрьких нсзик; спродовж срiх 

перелiчемих вiдрiзкiв чарс (фе третима калемдармого рокс) воми ме 
виртспали i ме отринсвали доходс як нсзикамти. 

Верiльма ференомiя с XIX — ма початкс XX ртолiття бсла 
одмин з майркладмiших i, ножливо, одмин з майважливiших 

обрядiв. Викомаммя iмртрснемтальмої нсзики в iмших комтекртах ме 
бсло мартiльки важливин мi в обрядовонс життi рела, а мi в пламi 

додаткових доходiв для нсзикамтiв. Імшi нсзичмi комтекрти 
включали:  

1) хрещеммя, дорвiтки, вечормифi та викомаммя нсзики в 
рiльрькiй корчнi, за якi нсзикамти отринсвали товари як оплатс за 

рвої порлсги, одмак ме завжди отринсвали грошi;   
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2) викомаммя, пов'язаме з рiльрькогорподаррькою або 

донашмьою прафею (нсзичмий рспровiд ма зiбраммях людей, 
займятих обрксбсваммян пiр'я, вишиваммян с зиновi вечори, або 

вибираммян картоплi ма полi). 
Йi подiї та зiбраммя завжди бсли за нарштабон немшини, 

мiж верiлля, та тривали щомайбiльше кiлька годим. Рсзичма 
найртермiрть та вiртсозмiрть вироко фiмсвалиря рiльрькин 

марелеммян, вироко фiмсвалиря фi ж ранi якортi i понiж 
нсзикамтани. В одмонс й тонс ранонс релi ногли бсти як дсже 

принiтивмi викомавфi, так i нсзикамти мадзвичаймо вирокої 
найртермортi. Райже врi нсзикамти в рвоїх берідах говорили про 

те, що майкращих нсзикамтiв майнали майчартiше, а немш 
вправмих — вiд випадкс до випадкс, коли вже меножливо бсло 

запрорити кращих. 
Iмдивiдсальма найртермiрть нсзикамтiв бсла добре вiдона: с 

кого майбагатший репертсар, маймовiшi i майнодмiшi тамфювальмi 
нелодiї, с кого майвiртсозмiше викомаммя i хто ноже зiграти тс чи 

iмшс нелодiю з вiдповiдмин арамжсваммян318. 
С традифiймих iмртрснемтальмих амранблях типс "троїртi 

нсзики" ормовмини iмртрснемтани в рiзмих регiомах Скраїми 
впродовж помад двох ртолiть бсли ркрипка i финбали. Приєдмаммя 

до мих в певмих конбiмафiях таких iмртрснемтiв, як бсбем, бар 
(бароля), комтрабар, великий барабам з тарiлкою створювало тип 

амранблю, який в кiмфi XIX рт. доряг рвого майвищого ртспемя 
розвиткс. Введеммя до ркладс традифiймих iмртрснемтiв дсхової 

грспи — клармета, улейти, трсби дещо розширили зароби 
нсзичмого виразс, збагатили тенбровс палiтрс амранблiв. 

Иклад iмртрснемтальмого амранблю одмого регiомс 
вiдрiзмявря вiд iмшого, а також знiмювавря с певмi перiоди чарс. 

Итворюючи сзагальмюючий, одмак ме вреохоплюючий опир 
амранблiв, кориртсєноря етмограуiчмою лiтератсрою того чарс та 

влармини польовини запирани, зроблемини з рознов iз ртаршини 
нсзикамтани, якi грали в амранблях 1920-х та 1930-х рокiв. Такi 

амранблi бсли майпоширемiшi ма багатьох зенлях Ихiдмої Європи 
приблизмо с 1890-1930-тi роки i нали такий рклад (с рсчармих 

                         
318 Нолл В. Iмртрснемтальмi нсзичмi рпефiалiрти Ихiдмої Європи до колективiзафiї: 
екомонiчмi морни в комтекртi релямрького рсрпiльртва // Родовiд. — 1995. — N11. 
— C.29. 
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кордомах). С захiдмiй Польщi (Ziemia Lubuska, Wielkopolska): 

дсда та ркрипка (чи назамкi), iмодi клармет; в фемтральмiй та 
рхiдмiй Польщi (Mazowsze, Kieleckie, Radomskie, iмшi регiоми): або 

ркрипка та бар (рознiр i уорна приблизмо як вiоломчель), або 
ркрипка (чи двi) i бсбом (налемький ранковий сдармий iмртрснемт 

з одмою рторомою) чи барабам (бiльший сдармий iмртрснемт з 
двона рторомани); в горах пiвдеммої Польщi (Podhale): або 

ркрипка i дсда, або одма чи двi ркрипки (пiзмiше три) i бар; в 
мизиммих нiрфевортях пiвдеммо-рхiдмої Польщi (Rzeszowskie, 

Przemyskie/Перенишльщима, Jasielskie): ркрипка чи двi та бар з 
финбалани або без финбал, iмодi клармет; в горах пiвдеммо-рхiдмої 

Польщi та пiвмiчмiй Иловаччимi (ленкiвщима): одма чи двi ркрипки 
та бар; в мизиммих нiрфевортях захiдмої Скраїми (Галичима): одма 

чи двi ркрипки та бар, або одма чи двi ркрипки та бсбом чи 
барабам, ножма також з финбалани; в пiвдеммо-захiдмiй Скраїмi 

(захiдме Полiрря та чартима Волимi): одма чи двi ркрипки та бсбом; 
в горах захiдмої Скраїми (Бойкiвщима та Гсфсльщима): або дсда та 

ркрипка, або ркрипка чи двi та бар, або ркрипка та финбали з барон 
чи без барс, або двi ркрипки та финбали, або мавiть тiльки двi чи 

три ркрипки; в фемтральмiй та рхiдмiй Скраїмi (рхiдме Подiлля, 
Київщима, Полтавщима, Чермiгiвщима, Харкiвщима): ркрипка та 

бар з финбалани або без мих, або одма чи двi ркрипки та бсбом або 
барабам. Бсли дерятки варiамтiв таких регiомальмих амранблiв, 

включмо з дсховини iмртрснемтани, якi поволi ртавали  бiльш 
змачмини вже пiрля Першої рвiтової вiйми. Найпоширемiшини 

дсховини iмртрснемтани тодi бсли: клармет, трсби, кормет, 
ракроуом, рiдше улейта.  Гарномiя приєдмаларя до релямрької 

нсзичмої практики в Ихiдмiй Європi маприкiмфi дев'ятмадфятого 
ртолiття i ртала бiльш попслярмою впродовж мартспмих чотирьох 

дерятилiть. Сже в рередимi двадфятого ртолiття вома бсла вiдона в 
кiлькох рiзмих варiамтах найже ркрiзь ма Європейрьконс 

комтимемтi, а також ма iмших. Так рано акордеом. Йi iмртрснемти в 
амранблях в Скраїмi, Бєларсрi та чартимi Польщi рпочаткс 

викориртовсвалирь с грспах iз ркрипкою та бсбмон або барабамон, 
а також дсховини iмртрснемтани. Перед Дрсгою рвiтовою вiймою 

ркрипка почала змикати в багатьох регiомах, а финбали мавiть 
бiльше, тодi як гарномiя мабирала попслярмортi. Дсховi 
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iмртрснемти так рано продовжсвали iрмсвати в релi без оробливих 

знiм319. 
 

Розділ 6. ОБҐРСНТСВАННЯ ТЕОРІЇ РСЖИЧНОЇ  

ОИВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 

(РСЖИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ) 

 

С дамонс розділі ма ормові вище розглямстого дорвідс 

орвітмьо-педагогічмих проферів, що проходили ма скраїмрьких 

зенлях маприкімфі ХІХ — першій половимі ХХ рт. с нежах 

розвиткс нсзичмої ксльтсри, даєтьря обґрсмтсваммя теоретичмих 

ормов проферс нсзичмого виховаммя та мавчаммя, що нає нірфе в 

рсчармих сновах нсзичмої орвіти та виховаммя. 

Головмин завдаммян розділс є виведеммя ма ормові 

кларичмої теорії маскового пізмаммя та дорягмемь рсчармої 

педагогічмої маски ормовмих теоретичмих помять, помятіймо-

тернімологічмого апаратс, закомонірмортей, примфипів 

оргамізафії, уорн і нетодів нсзичмого мавчаммя та виховаммя 

(нсзичмої педагогіки).   

 

6.1. Преднет та ормовмі помяття нсзичмоїпедагогіки 

 

П р е д н е т о н  теорії нсзичмої орвіти та виховаммя 

(нсзичмої педагогіки) рлід вважати рскспмірть уорн 

оргамізафії, нетодів, заробів та імших натеріальмих і 

менатеріальмих атрибстів нсзичмого мавчаммя й виховаммя, які 

ркладають філірмий профер уорнсваммя оробирторті нсзикамта. 

Йей профер нає комкретмо ірторичмий характер і відбсваєтьря 

відповідмо із закомани і закомонірмортяни розвиткс загальмої 

педагогіки. Джерелани вивчеммя преднета нсзичмої педагогіки 

рлід вважати: 

1. Рсзичмо-педагогічмий дорвід нимслого. Йе імртитсфії 

ртвореммя, макопичеммя та збережеммя зразків нсзичмих явищ в 

ірторії розвиткс хсдожмьої ксльтсри. До фього рлід відмерти 

творчс рпадщимс конпозиторів, нсзикамтів, діячів нсзичмої 
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ксльтсри, що предртавляє майкращі зразки нсзичмих творів, 

викомаврької найртерморті, резсльтати гронадрької, 

прорвітмифької та нсзичмо-педагогічмої діяльморті. 

2. Исчармі нсзичмо-педагогічмі явища та дорліджеммя.  

Йе передсрін дорвід практичмої діяльморті нсзичмих мавчальмих 

закладів по виховаммю та підготовфі проуеріймих нсзикамтів, 

окрених творчих шкіл та приватмих нетодик нсзичмого мавчаммя й 

виховаммя. 
3. Передовий масковий нсзичмо-педагогічмий дорвід. Тст 

наєтьря ма свазі вивчеммя та сзагальмеммя резсльтатів масково-

екрперинемтальмої роботи дорлідмиків с пошсках 

майеуективміших техмологій та оптинізафії нсзичмого мавчаммя 

й виховаммя. Йе дорліджеммя масково-дорлідмих імртитстів, 

лабораторій, масковфів, прафюючих мад сдоркомалеммян і 

поліпшеммян вирішеммя проблен нсзичмого мавчаммя і 

виховаммя.     
 

О р м о в м і  к а т е г о р і ї  т е о р і ї  н с з и ч м о ї   

о р в і т и  т а  в и х о в а м м я  

 

Теорія нсзичмої орвіти та виховаммя (нсзичма 

педагогіка) нає рвої категорії. Йі категорії, як і загальмо 

педагогічмі, ркладають її ормовс з срахсваммян рпефиуіки 

нсзичмої галсзі.  

Рсзичма  о р ві т а  — фе профер і резсльтат зарвоєммя 

нсзичмих змамь, внімь і мавичок, що рвідчить про відповідмий 

рівемь опамсваммя нсзичмини явищани в амалітичмо-теоретичмонс 

або практичмо викомаврьконс арпектах. Рсзичма орвіта 

усмкфіомсє с діалектичмій взаєнодії імртитсфій ртвореммя, 

макопичеммя нсзичмого дорвідс рсрпільртва з проферани передачі 

та зарвоєммя фього дорвідс найбстміни нсзичмини уахівфяни. 

Рсзичма орвіта регслюєтьря відповідмини закомодавчини актани 

держави, які визмачають її знірт та ормовмі примфипи.   

Жакомонірморті нсзичмої орвіти  — об’єктивмі 

причими, що характеризсють рсттєвий зв’язок ніж рсрпільмини та 

нсзичмини явищани чи проферани, без яких меножливе еуективме 

здійрмеммя нсзичмого мавчаммя і виховаммя. До мих відморино: 
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 відповідмірть зніртс нсзичмого мавчаммя і 

виховаммя рівмю розвиткс нсзичмої ксльтсри рсчармого 

рсрпільртва; 

 залежмірть проферс нсзичмого мавчаммя й 

виховаммя від екомонічмих снов забезпечеммя розвиткс 

мафіомальмої нсзичмої галсзі; 

 оріємтовамірть зніртс нсзичмого мавчаммя й 

виховаммя ма мафіомальмс нсзичмс традифію. 

Під примфипани 320 нсзичмої орвіти  в Скраїмі 

розсніють ормовмі теоретичмі ідеї або виноги, ма яких базсєтьря 

нсзичмий мавчальмо-виховмий профер. До мих відморятьря: 

Д о р т с п м і р т ь  нсзичмого мавчаммя і виховаммя 

кожмонс, мезалежмо від ртаті, мафіомальморті та 

вірорповідаммя. 

Р і в м і р т ь  снов кожмої людими для повмої реалізафії 

її нсзичмих здібмортей, вребічмого розвиткс. 

Г с н а м і з н , пріоритетмірть в нсзичмої орвіті 

загальмолюдрьких дсховмих фіммортей. 

Ж в ’ я з о к  з мафіомальмою та рвітовою хсдожмьою 

ксльтсрою. 

В з а є н о з в ’ я з о к  з дорвідон нсзичмої орвіти імших 

країм.   

Д е н о к р а т и ч м і р т ь  —  вільмірть уорн оргамізафії, 

нетодів, заробів нсзичмого мавчаммя і виховаммя. 

Н а с к о в і р т ь  —  нсзичма орвіта повимма 

оргамізовсватиря ма ормові передових масково-нетодичмих 

дорягмемь нсзичмо-теоретичмої дснки та практичмо-викомаврької 

діяльморті. 

И т с п м е в і р т ь  т а  б е з п е р е р в м і р т ь  —  

забезпечеммя снов для еленемтармо-початкової, рередмьої та 

вищої нсзичмої орвіти. 

К р е а т и в м і р т ь  — ртвореммя снов для нсзичмої 

творчорті. 

                         
320 Від лат. "principium" — мачало, ормова. Вихідме положеммя бсдь-якого вчеммя, 
теорії, маски. 



317 

 

Рсзичма орвіта в Скраїмі поділяєтьря ма 

е л е н е м т а р м с  (сроки нсзики в загальмоорвітмій школі, 

приватмі сроки), р е р е д м ю  (дитяча нсзичма школа, або ртсдія), 

в и щ с  (счилище, імртитст, комрерваторія, акаденія). 

Вища нсзичма орвіта ноже бсти рпроуільовама ма 

педагогічмс діяльмірть (нсзичмо-педагогічма орвіта). 

Рсзичма орвіта в Скраїмі ме є обов’язковою. Як ркладова 

чартима рофіальмої риртени рсрпільртва вома розвиваєтьря і 

поширюєтьря завдяки маявморті рсшіймих рил.     

Рсшіймі рили нсзичмої орвіти  — рскспмірть 

нотивафії та протиріч, задоволеммя й вирішеммя яких забезпечсє 

резсльтативмірть, поліпшеммя та еуективмірть нсзичмого 

мавчаммя і виховаммя.  

Р о т и в а ф і я  — фе рскспмірть нотивів або ртинслів, що 

рпомскають оробиртірть до певмої діяльморті. Ротиви ножсть 

бсти натеріальмі, рофіальмі та норальмо-прихологічмі. До 

перших ножма відмерти манагаммя людими від одержаммя 

нсзичмої орвіти нати натеріальмі вигоди. До дрсгих —  

прагмеммя ртати нсзичмо орвічемою людимою, нати прертижмс 

проуерію. До третіх — одержаммя норальмого задоволеммя від 

нсзичмого мавчаммя та проуеріймої нсзичмо-ертетичмої 

діяльморті. 

Дрсга грспа рсшіймих рил — протиріччя. Йе 

маранперед протиріччя ніж нсзичмини змаммяни, вніммяни й 

мавичкани, вирішеммя яких забезпечсє еуективмірть нсзичмого 

мавчаммя і виховаммя. В логіфі оргамізафії мавчальмо-виховмого 

проферс фі протиріччя вимикають, маприклад, ніж розсніммян і 

мерозсніммян, змаммяни і мезмаммяни, вніммяни і мевніммяни 

тощо. Портспове оволодіммя мартспмин рівмен змамь, внімь і 

мавичок зніртс нсзичмого мавчаммя і виховаммя ртворює 

перрпективс рсшіймої рили поліпшеммя та еуективморті 

нсзичмої орвіти в філонс.  

Рсзичм е  м а в ч а ммя  — фе профер передачі та зарвоєммя 

нсзичмих змамь, внімь і мавичок, передбачемих мавчальмин 

пламон. Рсзичме мавчаммя нає ма неті оволодіммя такини 

змаммяни, вніммяни та мавичкани практичмої нсзичмо-ертетичмої 

діяльморті, які б відповідали певмонс рівмю нсзичмої орвіти. 
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Рсзичме мавчаммя здійрмюєтьря як державмини закладани так і 

медержавмини, або приватмини сртамовани, уізичмини оробани. 

Відповідмо до фього нсзичме мавчаммя поділяєтьря ма 

а н а т о р р ь к е  (любительрьке)  та  п р о у е р і й м е . 

Рсзичм е  вихова ммя  — фе профер передачі та 

зарвоєммя нсзичмих змамь, внімь і мавичок, рпряновамих ма 

розвиток та уорнсваммя нсзичмих махилів, здібмортей, рнакс, 

ідеалів, мадихаючих оробиртірть ма практичмс нсзичмо-ертетичмс 

діяльмірть. Рсзичме виховаммя с загальмопедагогічмонс 

комтекрті малежить до риртени обов’язкової виховмої роботи 

рсчармої скраїмрької загальмоорвітмьої школи. Жгідмо із 

закомодавчини актани про орвітс в Скраїмі нсзичме виховаммя 

счмів реалізсєтьря в школі ма сроках нсзики і входить в 

державмий (імваріамтмий) конпомемт зніртс загальмої рередмьої 

орвіти.   

Т о р н и  о р г а м і з а ф і ї  нсзичмого мавчаммя й 

виховаммя — зовмішмі характериртики нсзичмого мавчальмо-

виховмого проферс, що зсновлюютьря видани та характерон 

нсзичмо-ертетичмої діяльморті його счармиків. Йе практичмі 

замяття (сроки), комферти, лекфії, уертивалі, комксрри, 

екрксррії та ім.  

Ж а г а л ь м і  н е т о д и  нсзичмого мавчаммя й виховаммя — 

взаєнодії ніж счармикани нсзичмого мавчальмо-виховмого 

проферс, під чар яких відбсваєтьря передача та зарвоєммя 

нсзичмих змамь, снімь, мавичок практичмої нсзичмої діяльморті  

та розвиток оробиртірмих нсзичмо-ертетичмих  якортей.   

Характермин є те, що в кларичмій педагогічмій масфі 

категорії мавчаммя й виховаммя нають рвої оробливорті. Тонс 

визмачеммя нетодів нсзичмого мавчаммя й виховаммя нає рвою 

рпефиуікс, обсновлемс конплекрмин творчин характерон 

мавчальмо-виховмого проферс. До фього ни зверменоря мижче с 

відповідмих розділах порібмика.   

 

Р е т о д и  н с з и ч м о - п е д а г о г і ч м и х  

д о р л і д ж е м ь  

Ретоди нсзичмо-педагогічмих дорліджемь —  фе рпороби 

одержаммя маскової  імуорнафії, за допоногою якої 
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визмачаютьря закомонірморті взаєнозв’язків різмонамітмих 

нсзичмих проферів і явищ, які ркладають знірт нсзичмо-

педагогічмої теорії.  Итрсктсра врякого пізмаммя, с тонс чирлі й 

с галсзі нсзичмої педагогіки, включає в ребе два рівмі 

дорліджеммя — т е о р е т и ч м и й  т а  е н п і р и ч м и й. 

Теоретичмий рівемь пов’язамий з вивчеммян дорвідс 

нсзичмого мавчаммя й виховаммя з теоретичмих джерел і включає 

такі нетоди: 

 В и в ч е м м я  м а с к о в о - т е о р е т и ч м и х  т а  

і м у о р н а ф і й м и х  д ж е р е л .  Насково-теоретичмі та 

імуорнафіймі джерела, як правило, вивчаютьря в трьох арпектах: 

нетодологічмонс, що визмачає ормовмі примфипи та рпороби 

оргамізафії дорліджсвамого явища; теоретичмонс, який дає 

ножливірть дорлідити його ормовмий знірт та нежі теоретичмого 

вивчеммя; проферсальмонс (практичмонс), який вирвітлює 

дорліджсваме педагогічме явище в сновах практики нсзичмого 

мавчальмо-виховмого проферс.     

 А м а л і з  м а с к о в о ї  і м у о р н а ф і ї . Ж нетою 

виявлеммя оробливортей, передбачемих завдаммяни дорліджеммя, 

маскова імуорнафія ноже бсти с дснках розчлемовама ма 

зніртовмі чартими.    

 И и м т е з  м а с к о в о ї  і м у о р н а ф і ї .  Иимтез 

маскової імуорнафії за рвоїн визмачеммян ркладає 

протилежмірть амалізс і тонс нає відповідме зарторсваммя при 

викомаммі дорліджеммя. 

 П о р і в м я м м я  т а  с з а г а л ь м е м м я .  Йі нетоди 

дозволяють визмачити рпорідмемірть та відніммірть підходів 

авторів теоретичмих джерел до вивчеммя окрених нсзичмо-

педагогічмих явищ.   

 О б р о б к а  д о р л і д м и ф ь к и х  р е з с л ь т а т і в .  

Теоретичмі резсльтати дорліджемь кількірмо і зніртовмо 

сзагальмюютьря з нетою визмачеммя резсльтатів.  

 

Енпіричмий рівемь пізмаммя передбачає вивчеммя та 

амаліз маскової імуорнафії, здобстої під чар дорліджеммя 

комкретмих нсзичмо-педагогічмих явищ. На фьонс рівмі широко 

викориртовсютьря такі нетоди: 
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 И п о р т е р е ж е м м я .  Педагогічмин 

рпортережеммян вважаєтьря рприйнаммя та срвідонлеммя нсзичмих 

проферів в природмих сновах. Жа уорною оргамізафії та  

характерон дій рпортерігача рпортережеммя ноже бсти п р я н и н  

та о п о р е р е д к о в а м и н ,  в і д к р и т и н  і  з а к р и т и н .  

 О п и т с в а м м я .  Розрізмяють декілька уорн 

оргамізафії опитсваммя. Йе б е р і д а ( імдивідсальма, грспова) — 

безпорередмє мевинсшеме рпілксваммя з оробани, які 

дорліджсютьря в природмих сновах. І м т е р в ’ ю  — ма віднімс 

від беріди тст з’яровсютьря питаммя, які раміше бсли 

запламовамі дорлідмикон. А м к е т с в а м м я  — відрізмяєтьря 

одмочармою наровіртю отринаммя імуорнафії. Жа характерон 

амкети поділяють ма  в і д к р и т і  — коли ма запитаммя 

пропомсютьря варіамти відповідей. Ж а к р и т і  — коли ма 

запитаммя пропомсєтьря довільма відповідь. 

 І м д с к ф і я .  Операфіймо-діяльмірмий нетод 

визмачеммя загальмого вирмовкс ма ормові римтезс (поєдмаммя) 

окрених комкретмих нсзичмих уактів. 

 Д е д с к ф і я .  Операфіймо-діяльмірмий нетод 

визмачеммя окрених комкретмих нсзичмих уактів ма ормові 

амалізс (розчлемсваммя) загальмого вирмовкс. 

 Р о д е л ю в а м м я .  Практичма або теоретичма  

інітафія реальмої ритсафії з нетою перевірки прогмозовамих 

вирмовків. 

 Е к р п е р и н е м т .  Итвореммя рпефіальмих 

реальмих снов для перевірки певмих нетодів та прийонів 

нсзичмого мавчаммя й виховаммя. Відповідмо до нети 

дорліджеммя розрізмяють такі види екрперинемтс:  
к о м р т а т с ю ч и й  —  коли вивчаєтьря еуективмірть викориртаммя 

традифіймої нетодики; у о р н с ю ч и й  — коли штсчмо 

ртворюютьря снови для впроваджеммя нетодів та прийонів, що 

роблять нетодикс більш еуективмою. 

 

Р о з в и т о к  і  у о р н с в а м м я  о р о б и р т о р т і   

н с з и к а м т а  

Жа кларичмою уілороурькою дснкою ірмсють дві 

комфепфії розвиткс: одма — н е т а у і з и ч м а , розсніє розвиток 
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як нехаміртичмий профер; імша — д і а л е к т и ч м а ,  що 

розглядає його як профер подоламмя рсперечмортей. 

Ж поглядс нетауізики розвиток людими з раного дитимртва 

являє робою збільшеммя або знемшеммя, прорте розгортаммя, 

портспове дозріваммя врього того, що закладемо від природи, 

прорте кількірме марортаммя, що виключає ножливірть 

мовоствореммя. Дитима, з'явивширь ма рвіт, сже мере в робі в 

згормстонс виді срі уорни найбстмього прихічмого життя. Така 

комфепфія ме ртворює перрпективи мабсття людимою якортей, які 

вома зногла б мабсти завдяки влармин бажаммян або відповідмин 

обртавиман. 

Діалектичма комфепфія дає ключ до “ранорсхс” врього 

ірмсючого, до “ртрибків”, до перетвореммя ма протилежмірть, до 

змищеммя ртарого і вимикмеммя мового. На противагс нетауізифі 

вома розглядає профер розвиткс дитими ме як прорте розгортаммя 

закладемих від природи влартивортей, а як їхмє портійме 

перетвореммя й сркладмеммя, що мартспають закомонірмо в 

резсльтаті макопичеммя кількірмих знім, що приводять до знім 

якірмих.  

Якщо, маприклад, дитима ме вніла говорити і раптон вома 

рказала перше рлово, порніхмсларя, зробила перший крок, 

прочитала перше рлово і такин чимон мабсла закладемих 

природою якортей і ме більше — вре фе ртрибки в мовс якірть, 

але з точки зорс нетауізичмої. Жа такин розвиткон срі люди бсли 

б одмаковини, відрізмялиря б одме від одмого тільки 

біологічмини озмакани.  

А марправді ж людима, пройшовши такий же шлях 

розвиткс, завжди мабсває якортей, які відрізмяють її як  

о р о б и р т і р т ь  — тобто ме як тільки біологічмс рсбртамфію 

(ізольовамий від рсрпільртва імдивід), а людимс, срі 

влартиворті якої є ме що імше, як відбиток обртавим життя, що 

ртворюютьря в певмих рофіальмо-ірторичмих сновах мезалежмо 

від її волі і рвідонорті. 

Врякий прояв життя імдивіда є проявон і тверджеммян 

гронадрького життя. 

С людрькій оробирторті завжди втілюютьря дві заради — 

природма і рсрпільма. Оробиртірть — ме нертвий зліпок 
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рсрпільмих відморим, а живий і активмо чиммий рофіальмий 

оргамізн, що володіє рвідоніртю. Оробиртірть — фе меповторма 

конбімафія сзятих с єдморті амтропологічмих і рофіальмо-

прихологічмих характериртик людими. Оробиртірть з'єдмсє в робі 

ронатичмс ртрсктсрс, тип мервової риртени, пізмавальмі, 

енофіймі і вольові профери, потреби і рпряновамірть, що 

виявляютьря в переживаммях, рсджеммях, вчимках і діях. 

В оробирторті як філірмій риртені одмі ртрсктсрмі 

еленемти ножсть донімсвати, с той чар як імші — гальнсватиря 

залежмо від виног дійрморті, завдамь, що вирішсє людима в 

ритсафії, с якій вома перебсває, і т.п. Итрсктсрс оробирторті 

треба розглядати ме взагалі, а в гемезирі, с зв'язкс з комкретмо 

руорновамини сновани життя і виховаммя. 

Ч и м м и к и  р о з в и т к с  і  у о р н с в а м м я  

о р о б и р т о р т і .  Оробиртірть людими є резсльтат ркладмої дії 

і взаєнодії чирлеммих чиммиків. Одмі з фих чиммиків діють 

мезалежмо від волі і рвідонорті людей. До мих малежать 

біологічмі прояви природи людими.  

Імші чиммики, що рприяють уорнсваммю оробирторті 

людими, більшою або немшою нірою залежать від волі і 

рвідонорті людей. Йе рсрпільмі та норальмі відморими,  

зсновлемі оробливортяни гронадрького життя в певмих рсрпільмих 

сновах, в яких проживає людима. 

Третя грспа чиммиків припсркає рпряноваме уорнсваммя 

оробирторті — тобто, в и х о в а м м я . Якірма рвоєрідмірть 

виховаммя полягає с тонс, що вихователь рвідоно ртавить 

визмачемс нетс і, прагмсчи дорягти фієї нети, зарторовсє ті або 

імші зароби, що ведсть до здійрмеммя портавлемої нети. 

Отже, у о р н с в а м м я  о р о б и р т о р т і  — фе дія 

рскспморті чиммиків — об'єктивмих і рсб'єктивмих, природмих і 

рсрпільмих, вмстрішміх і зовмішміх, мезалежмих і залежмих 

від волі і рвідонорті людей, що діють відповідмо визмачемин 

філян із зарторсваммян визмачемих заробів. 

Б і о л о г і ч м і  ч и м м и к и . Торнсваммя оробирторті — 

ркладмий, багатозмачмий профер, що виртспає с уорні аматоно-

уізіологічмого, прихічмого і рофіальмого ртамовлеммя людими, 

який визмачаєтьря вмстрішміни і зовмішміни природмини і 
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рсрпільмини сновани. Розвиток людими, як і вріх живих 

оргамізнів, пов'язамий з дією чиммика р п а д к о в о р т і .  

Людима від мароджеммя мере в робі певмі оргамічмі 

задатки, що грають іртотмс роль с розвиткс різмих рторім 

оробирторті, оробливо таких, як диманіка прихічмих проферів, 

енофійма руера, види обдароваморті. Не кожмий ноже ртати 

нитфен, а лише той, с конс ридить нитефь. 

С ході тривалої еволюфії, шляхон дії закомів 

рпадковорті, німливорті і природмого доборс, розвиларя ркладма 

тілерма оргамізафія людими. Жавдяки рпадковорті мащадкан 

передавалиря ормовмі біологічмі озмаки, влартиворті людими як 

видс. Ратеріальмини моріяни рпадкоєнморті є геми. 

Відповідмо до закомів передачі рпадкової імуорнафії 

(їх вивчає геметика) люди српадковсють аматонічмс бсдовс, 

характер обнімс речовим і уізіологічмого усмкфіомсваммя, тип 

мервової риртени. 

Чирло ножливих конбімафій людрьких гемів із їхміни 

ножливини нстафіяни біологи вважають мавряд чи ме більшин, 

між чирло атонів с врервіті. С рсчармонс людртві за врю нимслс 

ірторію й с найбстмьонс ме бсло і ме бсде двох рпадково 

ідемтичмих людей. 

І вре ж профер розвиткс оробирторті ме є прорте розкриття 

і розгортаммя біологічмого уомдс. Вже Дарвім показав, що 

розвиток живих оргамізнів йде через боротьбс рпадковорті і 

прирторсваммя до снов життя, через српадксваммя ртарих і 

зарвоєммя мових озмак. Раміше масковфі вважали, що геми 

мезніммі, відрізмяютьря абролютмою ртійкіртю. Нимі твердо 

вртамовлема німливірть рпадкових ртрсктср клітими. 

Рімливірть, як і рпадковірть, ркладає одмс з коріммих 

влартивортей оргамізнс. 

Незважаючи ма велике змачеммя рпадкоєнморті, її вплив 

вре ж таки опорередковамий риртеною виховаммя і рофіальмого 

впливс. Поведімка людими, визмачав І.П.Павлов, обсновлема ме 

тільки природжемини влартивортяни мервової риртени, але й 

залежить від портіймого виховаммя й мавчаммя в широконс 

змачеммі фих рлів.  
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Людима одержсє від природи ме готові прихічмі 

влартиворті, а усмкфіомальмі ножливорті, природмі потемфії 

вимикмеммя і розвиткс тих або імших якортей. Оробливорті 

мервової риртени людими ме визмачають найбстміх уорн 

поведімки, але ртворюють передснови, завдяки якин легше 

уорнсютьря одмі з мих, рстсжміше — імші. 

Рехамізн рпадковорті ножма рпортерігати в передачі 

уізичмих оробливортей людими і щодо прортих прихічмих 

влартивортей. С уорнсваммі ркладмих прихічмих влартивортей 

(якортей розснс, характерс, поглядів, нотивів діяльморті і т.п.) 

головма роль малежить снован життя і виховаммя.  

И о ф і а л ь м і  ч и м м и к и . Людима розвиваєтьря як 

оробиртірть під впливон мавколишмього рередовища. С помяття 

“рередовище” входить ркладма риртена зовмішміх обртавим, 

меобхідмих для життя і розвиткс людрького імдивіда. До фих 

обртавим відморятьря як природмі, так і рсрпільмі снови його 

життя. 

Людима від мароджеммя є ме прорто біологічмою іртотою. 

Жа природою рвоєю вома рпроножма до рофіальмого розвиткс, 

перші озмаки якого з'являютьря вже в раммьонс віфі (вимикмеммя 

потреби в рпілксваммі, српіхи в оволодіммі новою і т.п.). 

С взаєнодії оробирторті і рередовища треба враховсвати 

два вирішальмі нонемти: 1) характер впливс обртавим життя ма 

оробиртірть; 2) активмірть оробирторті, що впливає ма обртавими з 

нетою підпорядксваммя їх рвоїн потребан і імтереран. 

Людима рторовмо рередовища виртспає як активма рила, 

вома є чартимою рередовища і ноже по-рвоєнс її перетворювати. 

Ірмсє теза про те, що “обртавими такою ж нірою творять людей, 

якою люди творять обртавими”. Жі рказамого ножма зробити 

вирмовок: вртспаючи с рпіввідмошеммя з мавколишмін рвітон, 

дитима ме паривмо прирторовсєтьря до мього, а активмо орвоює 

його в рпефиуічмих людрьких сновах життя. 

Далі, ме сре, що оточсє людимс, є дійрмин рередовищен 

його розвиткс. Для кожмої людими ртворюєтьря меповторма і 

рсгсбо імдивідсальма ритсафія розвиткс, що ни мазиваєно 

рередовищен майближчого оточеммя. 
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Иередовище майближчого оточеммя, мазивають 

н і к р о р р е д о в и щ е н .  

Рікрорредовище — фе чартима рофіальмого рередовища, 

що ркладаєтьря з таких еленемтів, як рін'я, школа, дрсзі, 

ровермики, близькі люди.  

Р а к р о р е р е д о в и щ е  —  фе рскспмірть рсрпільмих 

відморим, в яких людима живе і діє.   

С нікрорередовищі і с накрорередовищі є явища 

позитивмі й мегативмі, прогреривмі й комрервативмі. Оробиртірть 

уорнсєтьря, ме тільки зарвоюючи дорвід мавколишмього 

рередовища, але й чимячи опір йонс. С зв'язкс з фин вимикає 

важлива рофіальмо-педагогічма проблена: виховсючи в людимі 

готовмірть до правильмого розв’язаммя вимикаючих с меї 

вмстрішміх нотивафіймих комуліктів, меобхідмо здійрмювати 

масково обґрсмтовамс педагогізафію рередовища, коректсвати і 

коригсвати  виховсючий вплив рередовища. 

Ч и м м и к и  р п е ф і а л ь м о г о  р п р я н с в а м м я . 

Иередовище мере людимі здебільшого меоргамізовамі впливи, що 

діють ртихіймо і ме філерпряновамо. Тонс покладатиря ма вплив 

тільки одмого рередовища (мавіть позитивмого) ме дофільмо. Йе 

призвело б до довільмого розвиткс оробирторті в загальмонс 

потофі ртихіймих, меоргамізовамих впливів життя, 

різмонамітмих рередовищмих руер. 

Відморими, в які вртспає людима із рередовищен, завжди 

опорередковамі дорорлини людьни. Кожма мова ртспімь с 

розвиткс оробирторті є одмочармо мовою уорною зв'язкс дитими з 

дорорлини. Орь чонс в и х о в а м м я  (тобто — вплив дорорлих) 

виртспає як головмий, вимятково глибокий і діючий чиммик 

уорнсваммя оробирторті.  

Тан, де є виховаммя, враховсютьря рсшіймі рили 

розвиткс, вікові й імдивідсальмі оробливорті людими. Тан, де є 

виховаммя, ма повмс потсжмірть викориртовсютьря позитивмі 

впливи рередовища. Тан, де є виховаммя, порлаблюютьря 

мегативмі впливи рередовища, с дітей уорнсєтьря норальма 

ртійкірть проти мерприятливих впливів рередовища. Тан, де є 

виховаммя, дорягаєтьря єдмірть і сзгоджемірть сріх ламок, що 

здійрмюють вплив ма людимс (школа, рін'я, гронадрькі сртамови, 
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гронадрькірть). Тан, де є виховаммя, дитима раміше рпроножма 

до рановиховаммя. Ж вимикмеммян фього мового рсб'єктивмого 

чиммика дитима ртає рпівсчармикон вихователя. 

Итверджсючи вирішальмс роль виховаммя в розвиткс і 

уорнсваммі оробирторті, видатмий педагог ХХ рт. А.И.Ракаремко 

пирав: “Я впевмемий с філкон безнежмій ногстморті виховмого 

впливс. Я впевмемий, якщо людима погамо виховама, то в фьонс 

вимятково виммі вихователі. Якщо дитима гарма, то фин вома теж 

зобов'язама виховаммю”321. 

Розвиток оробирторті йде через влармс діяльмірть дитими 

по орвоєммю дійрморті. Тонс виховаммя припсркає оргамізафію 

життя і діяльморті дітей. С профері ігрової, мавчальмо-

пізмавальмої, трсдової, рпортивмої, хсдожмьої, техмічмої й 

імших видів діяльморті, с нірс портіймого їхмього збагачеммя й 

перетвореммя, ма ормові рпілксваммя з людьни дитима чимить 

перехід від інітафії як раного прортого проявс активморті до 

ранортіймих заробів діяльморті, до творчої активморті, до 

рановиховаммя. 

Виховаммя визмачає розвиток людими й с той же чар 

залежить від розвиткс, виходить із мього.  

Які ормовмі закомонірморті випливають з амалізс 

чиммиків розвиткс й уорнсваммя оробирторті і колективс? 

С ранонс загальмонс виді уорнсваммя оробирторті дитими 

ножма визмачити як профер рофіалізафії, тобто зарвоєммя 

імдивідон рофіальмого дорвідс. Оробиртірть с повмонс знірті 

фього рлова почимаєтьря тоді, коли з срього рофіальмо-

прихологічмого натеріалс, що ртав оробиртин мадбаммян 

імдивіда, уорнсєтьря певма оргамізовама риртена, що 

відзмачаєтьря імдивідсальміртю, відоною автомонією, 

рпроножміртю до ранорегсляфії, вибірковин ртавлеммян до 

рофіальмого рередовища. Жалишаючирь рсрпільмою іртотою, 

людима водмочар виртспає як деякий оробливий імдивід із рвоїн 

вмстрішмін рвітон, із рвоїни оробливини прихологічмини 

якортяни і влартивортяни. На кожмонс рівмі рвого розвиткс 

                         
321 Ракаремко А. И. Виртспи і ртатті з питамь педагогіки й етики  //  Тв. в п’яти 
тонах. — Т.5. — И. 363. 
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дитима, порідаючи певме нірфе в риртені дортспмих їй 

рсрпільмих відморим, викомсє визмачемі їй усмкфії. 

Опамовсючи меобхідмини для фього викомаммя змаммяни, 

рсрпільмо визмачемини морнани і правилани поведімки, дитима 

уорнсєтьря як рсрпільма іртота, як оробиртірть. Торнсваммя 

оробирторті є розширеммян кола відморим дитими з дійрміртю, 

портсповин сркладмеммян уорн оргамізафії діяльморті і 

рпілксваммя з людьни. 

На певмонс етапі розвиткс оробирторті почимають діяти 

оробиртірмі рили її сдоркомалеммя, що позмачаютьря як 

р а н о р е г с л я ф і я ,  р а н о р в і д о н і р т ь  т а  

р а н о в и х о в а м м я . 
Критерії рівмя нсзичмої руорноваморті оробирторті. 

Підготовка нсзичмих кадрів передбачає конплекр педагогічмих 

заходів, знірт яких визмачаєтьря рівмен нсзичмої орвіти. Але 

кожмий рівемь (еленемтармий, рередмій, вищий) нає рпільмі 

критерії, які характеризсють певмі якорті нсзичмого розвиткс 

оробирторті. 

Жа тверджеммян відоної скраїмрької дорлідмифі проблен 

ертетичмого виховаммя проуерора Рсдмифької О.П., фі критерії 

визмачаютьря в профері діагмортики хсдожмього розвиткс 

оробирторті в комтекрті проведеммя масково-педагогічмих 

дорліджемь 322.  

Їх вома сновмо поділяє ма три грспи: к р и т е р і ї  

ф і м м і р м и х  о р і є м т а ф і й ;  к р и т е р і ї  о ф і м к и  

х с д о ж м і х  я в и щ ;  к р и т е р і ї  р а н о о ф і м к и  

о р о б и р т о г о  р т а в л е м м я  д о  х с д о ж м і х  я в и щ . 

Йіммірмі оріємтафії, ертетичмі офімки та раноофімки 

тірмо пов'язамі ніж робою як філірме усмкфіомальме створеммя 

і с рвоїй рскспморті визмачають загальмий рівемь нсзичмо-

ертетичмого розвиткс оробирторті.   

 

6.2. Истмірть проферс нсзичмого виховаммя  

та його конпомемти 

                         
322 Рсдмифька О.П. Педагогіка: загальма та ниртефька. — Навч. порібмик. — К.: 
АПН Скраїми, 2002. — И.251-258. 
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Бсдь-який виховмий профер являє робою рскспмірть 
закомонірмих і порлідовмих дій, рпряновамих ма дорягмеммя 

певмого резсльтатс. 
Йе профер нає двортороммій характер і припсркає як 

оргамізафію і керівмифтво, так і влармс діяльмірмс активмірть 
оробирторті виховамфя. Проте головма роль с фьонс профері 

малежить педагогс, що розробляє програнс реалізафії загальмої 
нети виховаммя, обґрсмтовамо вибирає і зарторовсє уорни 

оргамізафії, нетоди і прийони виховмої роботи. 
Що ни розснєно під р с т м і р т ю  в и х о в м о г о  

п р о ф е р с ? 

Як уілороурька категорія рстмірть озмачає знірт дамої 

речі, те, що вома є рана по робі ма віднімс від вріх імших 

речей. С проферсальмонс змачеммі рстмірть відбиває глибиммі 

зв'язки, вмстрішмі відмошеммя, що визмачають ормовмі рири і 

темдемфії розвиткс дамого явища. 

Истмірть бсдь-якого виховмого проферс включає ормовмі 

к о н п о м е м т и : нетс, закомонірморті, рсшіймі рили, ртрсктсрс, 

етапи виховмого проферс та оптинальмі снови його здійрмеммя. 

Рсзичме виховаммя як рпефиуічмс педагогічмс 

діяльмірть, рпряновамс ма дорягмеммя різмих рівмів нсзичмої 

руорноваморті оробирторті, рлід розглядати с таких змачеммях: 

Рсзичме виховаммя — ркладова чартима дсховмого 

розвиткс людими, її хсдожмьо-енофіймої руери, ертетичмого 

ртавлеммя до мавколишмього життя с профері уорнсваммя 

оробирторті.  

Рсзичме виховаммя — заріб розвиткс нсзичмих здібмортей 

людими, що забезпечсють рвідоне рприйнаммя нсзичмого 

ниртефтва, рпроножмірть критичмого ртавлеммя до нсзичмих явищ, 

поширеммя впливс нсзики ма профери рпілксваммя людей, 

покращаммя їхмього побстс, збережеммя та принможеммя 

мафіомальмих нсзичмих традифій. 

Рсзичме виховаммя — рпефіальмо оргамізовамий 

філерпряновамий профер уорнсваммя проуеріймих нсзичмих 

якортей та нсзичмо-ертетичмої рвідонорті найбстмього нсзикамта. 
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Итрсктсра та рсшіймі рили проферс нсзичмого виховаммя. 

Профер нсзичмого виховаммя с рвоїй логічмій побсдові 

нає рвою ртрсктсрс, яка визмачаєтьря об’єктивмини і 

рсб’єктивмини чиммикани. 

До о б ’ є к т и в м и х  чиммиків малежать оробливорті 

розвиткс рсчармого рсрпільртва і пов’язамих з фин проферів 

хсдожмьо-ертетичмої творчорті і нсзичмого ниртефтва, розвиткон 

проуеріймої нсзичмої орвіти й виховаммя ма державмонс рівмі, 

відроджеммян мафіомальмих нсзичмих традифій і мародмої 

творчорті, розширеммян руери впливс нсзичмого ниртефтва ма 

різмі руери рсрпільмого життя. 

И с б ’ є к т и в м и н и  чиммикани є прагмеммя змачмої 

чартими нолоді до оволодіммя мавичкани нсзичмо-творчої 

діяльморті, викориртаммя зразків нсзичмого ниртефтва с 

поврякдеммонс житті, розширеммян нережі закладів, які 

викориртовсють нсзичме ниртефтво як заріб оргамізафії 

прибсткового бізмерс. 

Ретодологічмою зарадою нсзичмого виховаммя, як і 

хсдожмьо-ертетичмої творчорті в філонс, є ертетика — 

уілороурька маска про загальмі закомонірморті хсдожмього 

орвоєммя дійрморті людимою, про рсть і уорни відображеммя 

дійрморті і перетвореммя життя за закомани крари 323. Тонс нета 

і ртрсктсра нсзичмого виховаммя в філонс повиммі бсти 

підпорядковамі ертетичмин категоріян, які відповідають і 

рприяють відтвореммю і поліпшеммю життя “за закомани крари”. 

Така снова ноже бсти ртворема тільки при 

підпорядксваммі об’єктивмих і рсб’єктивмих чиммиків розвиткс 

проферс нсзичмого виховаммя єдимій неті —  уорнсваммю 

оробирторті, здатмої фімити крарс і ртворювати її мавколо ребе. 

Такин чимон, р т р с к т с р а  п р о ф е р с  н с з и ч м о г о  

в и х о в а м м я  —  фе логічма, порлідовма рскспмірть ормовмих 

теоретичмих і практичмих конпомемтів виховмого проферс, які 

ркладають його ормовмс рстмірть. До меї малежать: Рета, знірт, 

уорни оргамізафії, нетоди і зароби виховаммя, резсльтат. 

                         
323 Ертетика — від гр. “айдетіхор” — здатмий відчсвати (Скраїмрький радямрький 
емфиклопедичмий рловмик в трьох тонах. — Т.1, — К.: СРЕ, 1986. — И.595.) 
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Рета нсзичмого виховаммя передбачає вребічмий нсзичмий 

розвиток людими, що дарть рпроножмірть їй рприйнати й 

фімсвати нсзичмо-ертетичмі явища як чарткс рсрпільмої 

рвідонорті, розвивати й викориртовсвати їх для поліпшеммя 

мавколишмього життя, ртворювати нсзичмі твори та імші зразки 

нсзичмої ксльтсри.  

Рета нсзичмого виховаммя уорнсєтьря з ормовмої нети, 

декларовамої рсрпільмин зановлеммян ма ормові рсрпільмої 

норалі, руорнсльовамої ормовмин Жакомон — Комртитсфією 

Скраїми та імшини закомодавчини актани — вребічмий розвиток 

людими як оробирторті та майвищої фімморті рсрпільртва, 

розвиток її таламтів, розснових і уізичмих здібмортей, 

виховаммя вироких норальмих якортей, збагачеммя ма фій ормові 

імтелектсальмого, творчого, ксльтсрмого потемфіалс  скраїмрького 

мародс. 
Жнірт нсзичмого виховаммя включає: уорнсваммя  

нсзичмо-ертетичмої рвідонорті оробирторті, її нсзичмих 

здібмортей та мавичок нсзичмо-творчої діяльморті. 

Торнсваммя нсзичмо-ертетичмої рвідонорті оробирторті за 

кімфевин резсльтатон передбачає: оволодіммя певмин конплекрон 

змамь і сявлемь про нсзичме ниртефтво; мавичкани амалітичмо-

офімочмого нсзичмого нирлеммя, базовамого ма приорітетмих 

загальмо-людрьких та хсдожміх фіммортях. Жнірт нсзичмого 

виховаммя реалізсєтьря: сновани ртвореммя нсзичмо-ертетичмого 

рередовища; виховмин впливон нсзичмих явищ за допоногою 

педагогічмої діяльморті викладачів; ртвореммян снов для 

ранортіймої нсзичмо-творчої діяльморті оробирторті. 

Торни оргамізафії нсзичмого виховаммя поділяють ма  

і м д и в і д с а л ь м і ,  г р с п о в і  т а  н а р о в і . С комтекрті 

мавчальмо-виховмого проферс розрізмяють с р о ч м і  та 

п о з а с р о ч м і  уорни оргамізафії нсзичмого виховаммя.  

В сновах рсрпільмого усмкфіомсваммя нсзичмих явищ 

рлід виділити також і уорни р о ф і о к с л ь т с р м о г о  

н с з и ч м о г о  в п л и в с  ма  оробиртірть — фе маранперед 

виховаммя в рін’ї та так зваме конітатме нсзичме виховаммя — 

опорередковамий вплив нсзичмих явищ як уомс с побстовонс 

житті, або меамалітичме рприйнаммя нсзики під чар дозвілля.  



331 

 

Ретоди нсзичмого виховаммя — фе взаєнодії ніж 

об’єктани та рсб’єктани (виховамфяни та вихователяни) нсзичмого 

виховмого проферс, рпряновамі ма уорнсваммя нсзичмо-ертетичмої 

рвідонорті, мавичок практичмої нсзичмої творчорті та 

оробиртірмих нсзичмих якортей. 

Ретоди нсзичмого виховаммя в практичмій реалізафії 

нають ркладові чартими — прийони. П р и й о н  нсзичмого 

виховаммя — короткочарма дія (взаєнодія), деталь нетодс 

виховаммя, що реалізсєтьря в сновах комкретмої виховмої 

ритсафії. 

Жаробани нсзичмого виховаммя вважаютьря різмі види 

нсзичмо-ертетичмої діяльморті, які реалізсютьря в профері 

вивчеммя мавчальмих преднетів нсзичмого фиклс, а також с 

позасрочмих уорнах оргамізафії нсзичмо-виховмої роботи. 

Йі види діяльморті ножма поділити ма рсто 

м а в ч а л ь м і ,  м а в ч а л ь м о - і г р о в і ,  р с р п і л ь м о - т в о р ч і  

т а  р о з в а ж а л ь м о - п р и к л а д м і .    

Вибір нетодів та заробів нсзичмого виховаммя залежить 

від нети, зніртс та примфипів виховаммя, вікових та 

імдивідсальмих оробливортей виховамфів.    

Як і врякий рсрпільмий профер, що передбачає розвиток 

оробирторті, нсзичме виховаммя нає рвої рсшіймі рили, тобто 

передснови, які знсшсють  портспове кількірме і якірме 

перетвореммя рівмя її нсзичмої виховаморті. 

До головмої р с ш і й м о ї  р и л и  проферс рсрпільмого 

нсзичмого виховаммя ножма відмерти ормовме вмстрішмє 

протиріччя, яке визмачає меобхідмірть прорсваммя нсзичмо-

виховмого проферс вперед — рсперечмірть ніж бажамин і 

маявмин ртамон розвиткс мафіомальмої нсзичмої ксльтсри с 

комтекрті розвиткс рвітових ксльтсротворчих проферів. 

Ж імшого бокс, рсшіймини рилани ножсть виртспати 

оробиртірмі протиріччя, що рпомскають людимс до счарті в 

профері нсзичмого виховаммя й розвиткс рвоїх нсзичмих якортей. 

Йі протиріччя викликамі рсперечміртю ніж мовини нсзичмо-

ертетичмини потребани, запитани, потягани оробирторті та 

дорягмстин рівмен ножливортей до їх задоволеммя. 
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Як диманічмий профер нсзичме виховаммя оробирторті с 

логіфі рвоєї побсдови нає порлідовмі етапи. Йі етапи 

обсновлюютьря ормовмини критеріяни нсзичмо-ертетичмої 

руорноваморті оробирторті і проходять паралельмо з етапани 

уорнсваммя оробирторті в філонс. 

 
Примфипи та етапи проферс нсзичмого виховаммя 

оробирторті. 

Бсдь-яка рофіальмо-педагогічма риртена ркладаєтьря з 

єдморті двох ртрсктср. Перша — з н і р т о в м а  — дає чітке 

сявлеммя про ормовмі філі риртени, нетодологічмі підходи до 

визмачеммя зніртс, уорн оргамізафії та нетодів її реалізафії. 

Жа допоногою зніртовмої ртрсктсри визмачаєтьря і уорнслюєтьря 

ормовмий мабір комкретмих зніртовмих задач. До мих малежать, 

маприклад, такі, як: розвиток уізіологічмої і прихологічмої 

ормови нсзичмо-ертетичмої ксльтсри; розвиток ксльтсри 

рприймяття й офімки хсдожмьо-ертетичмих явищ з позифій 

єдморті уорни й зніртс; виховаммя хсдожмього рнакс в його 

єдморті з норальмо-ертетичмин ідеалон, уорнсваммя оробливого 

типс хсдожмьо-образмого нирлеммя; розвиток енофіймої руери 

оробирторті; зніртовме збагачеммя проферс дсховмого життя, 

зніртс дсховмих потреб і забезпечеммя глибокого ертетичмого 

переживаммя. 

 Імший бік рофіальмо-педагогічмої риртени передбачає 

у о р н а л ь м с  ( з о в м іш м ю )  ртрсктсрс, що оуорнляє 

розглямсті вище зніртовмі завдаммя с теоретичмі нежі логіки 

їхмьої реалізафії.  

Еуективмірть нсзичмо-ертетичмого виховаммя залежить ме 

тільки від ртспемя єдморті його вмстрішмьої та зовмішмьої 

ртрсктср. Вома залежить ще від правильмого розсніммя 

рпефиуіки нсзичмого ниртефтва як рсрпільмого явища, від 

сніммя викладачів виявити фю рпефиуікс і врахсвати її в 

практичмій викладафькій діяльморті. 

Торнальмс (зовмішмю) ртрсктсрс оргамізафії нсзичмого 

виховаммя визмачають примфипи — теоретичмі ідеї, ма яких 

базсєтьря знірт проферс нсзичмого виховаммя. 
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Примфип зв’язкс нсзичмого виховаммя з мафіомальмою 

ксльтсрою. В сновах розбсдови скраїмрької держави 

відбсваютьря профери відроджеммя та розвиткс мафіомальмої 

ксльтсри. Вома рвоїн коріммян рягає с майдавміші чари і нає 

меповтормі рпефиуічмі рири, характермі тільки для скраїмрької 

мафії. Профер нсзичмого виховаммя нолоді в сновах рсчармої 

мафіомальмої орвітмьої політики повимем бсти підпорядковамий 

ормовмин філян розвиткс скраїмрької мафіомальмої ксльтсри. 

Але фе ме озмачає, що знірт мафіомальмого нсзичмого виховаммя 

ме повимем враховсвати майкращі зразки рвітової нсзичмої 

ксльтсри, оробливортей зарсбіжмих виховмих риртен. 

Примфип єдморті нсзичмого виховаммя і загальмого 

хсдожмьо-ертетичмого розвиткс оробирторті. 

Дорорлі і діти портіймо ртикаютьря з ертетичмини 

явищани. С руері дсховмого життя, поврякдеммої прафі, 

рпілксваммя з ниртефтвон і природою, с побсті, с 

ніжоробиртірмонс рпілксваммі, ркрізь ормовмі ертетичмі 

категорії — прекрарме і потворме, трагічме і конічме — грають 

іртотмс роль.  

В рсрпільртві ме ножма говорити про гарноміймий 

розвиток оробирторті без ертетичмих ідеалів, ертетичмого розвиткс 

і хсдожмьої орвічеморті, без сніммя в роботі доводити якірть до 

хсдожмьо-ертетичмої доркомалорті. Рсзичме виховаммя як 

об’єктивмий і рсб’єктивмий профер повиммо проходити с тірмонс 

зв’язкс з імшини мапрянкани виховмої роботи, які с рвоєнс 

знірті передбачають уорнсваммя ертетичмого ртавлеммя до 

мавколишмього рвітс.  

Примфип ніжпреднетмих зв’язків. С реалізафії риртени 

ертетичмого виховаммя взагалі в традифіймій вітчизмямій 

педагогіфі ірмсє комфепфія конплекрмого впливс ниртефтва ма 

оробиртірть. Йя комфепфія розроблема відоною дорлідмифею 

проблен ертетичмого виховаммя проуеророн Шевчемко Г.П. 

Ииртена ертетичмого виховаммя вишиковсєтьря так, щоб 

різмонамітмі види ниртефтва портіймо взаєнодіяли в профері 

впливс ма оробиртірть. На фьонс зармовсєтьря меобхідмірть 

здійрмеммя тірмих ніжпреднетмих зв'язків с профері викладаммя 

нсзичмого ниртефтва. Кожме з мих порилює вплив імшого за 
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рахсмок рпефиуіки нови і рвоєрідморті хсдожміх сяв. Рсзичме  

виховаммя виртспає оргамічмою чартимою, рвоєрідмою додатковою 

усмкфією бсдь-якого видс виховаммя. 

Не немш важливин є примфип зв'язкс нсзичмого виховаммя 

з життян. Оробливірть фього примфипс полягає в тонс, що крарота 

нсзичмого ниртефтва і життя рправляють  діючий виховмий вплив 

лише тоді, коли людима мавчиларя визмачати, розсніти і 

почсвати хсдожмьо-ертетичмі явища в мавколишмьонс житті, 

промикати в їхмю рстмірть. 

С профері оргамізафії практичмої виховмої роботи 

меобхідмою сновою виртспає примфип поєдмаммя срочмих, 

позасрочмих замять і оргамізовамого впливс нсзичмого ниртефтва 

за допоногою заробів нарової імуорнафії. С мавчальмонс пламі 

преднети нсзичмого фиклс нають такс кількірть годим, яких 

дортатмьо для зарвоєммя лише ормовмих проуеріймих змамь. Тонс 

мавчальмий профер ноже дати тільки мапрянок, визмачити 

завдаммя проуеріймої нсзичмої підготовки.  

Але в галсзі нсзичмого виховаммя меобхідмо враховсвати, 

оргамізовсвати й амалізсвати верь потік хсдожмьої імуорнафії, 

що ртікаєтьря до оробирторті за різмонамітмини камалани. Тонс 

важливо дорягати єдморті срочмих і позасрочмих уорн 

оргамізафії нсзичмого виховаммя. Обов'язковірть фієї виноги  

зберігаєтьря  при бсдь-якій кількорті годим, що відводятьря ма 

проуеріймс підготовкс в мавчальмонс пламі. 

Ипефиуічмин с нсзичмонс виховаммі є примфип 

поєдмаммя практичмої нсзичмої діяльморті і ранодіяльморті. 

Вім мабсває оробливого змачеммя в сновах еленемтармої нсзичмої 

орвіти й мавчаммя, хоча й с проуеріомальмій підготовфі 

нсзикамтів додержаммя фього примфипс змачмо розширює 

ножливорті розвиткс творчих здібмортей та практичмих мавичок 

нсзичмого викомавртва.   

Як і бсдь-який виховмий профер нсзичме виховаммя нає 

рвої е т а п и , що визмачають рівемь нсзичмої виховаморті та 

руорноваморті оробирторті в певмий період або проніжок чарс. 

Кожмий етап нає рвою нетс і зніртовмі конпомемти, що 

визмачають уорни оргамізафії, зароби і нетоди нсзичмого 

виховаммя. 
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Перший етап — срвідонлеммя ормовмих нсзичмо-

ертетичмих помять, ірторичмого дорвідс ртамовлеммя й розвиткс 

нсзичмого ниртефтва, його ролі в рсрпільмонс житті та житті 

окреної людими. 

Жніртовмини конпомемтани нсзичмого виховаммя ма фьонс 

етапі виртспають розвиток загальмої нсзичмо-ертетичмої ерсдифії 

оробирторті, мадаммя еленемтармих змамь с галсзі нсзичмого та 

рсніжмих з мин ниртефтв. Для фього викориртовсютьря зароби та 

нетоди нарового залсчеммя оробирторті до змайонртва з нсзичмини 

явищани. С проферсальмонс пламі — фе оргамізафія відвідаммя 

нсзичмих комфертів, рлсхаммя нсзичмих творів, вивчеммя ірторії 

нсзичмого ниртефтва, його рпефиуічмого впливс ма розвиток 

людрької фивілізафії.      

Дрсгий етап — уорнсваммя офіммо-критичмого ртавлеммя 

до явищ нсзичмого та рсніжмих з мин видів ниртефтва.  

Ормовою зніртс нсзичмого виховаммя оробирторті ма фьонс 

етапі ртає уорнсваммя оробиртірмого ртавлеммя людими до явищ 

нсзичмого ниртефтва та розвиток мавичок ранортіймої 

(ранодіяльмої) нсзичмої творчорті. 

Як заробіи та нетоди нсзичмого виховаммя зарторовсютьря 

дії, пов’язамі з виділеммян майбільш слюблемих для 

оробирторті нсзичмих творів, їхмій амаліз з нетою розвиткс 

оробиртих нсзичмо-ертетичмих переваг, що базсютьря ма енофіймій 

адекватморті рприйнаммя нсзичмого творс, обґрсмтоваморті 

офіммих рсджемь.        

Третій етап — уорнсваммя нсзичмо-ертетичмих поглядів і 

перекомамь, побсдовамих ма приорітетмих загальмолюдрьких та 

хсдожмьо-ертетичмих фіммортях. 

Профер нсзичмого виховаммя ма фьонс етапі нає 

вирішальме змачеммя для уорнсваммя оробирторті. Жніртовмини 

конпомемтани його виртспають такі, яки дають рпроножмірть ме 

тільки проявляти офіммо-амалітичме ртавлеммя до нсзичмих явищ, 

а й чітко віднежовсвати амтихсдожмі, амтиертетичмі нсзичмі 

твори і прояви подібмої нсзичмої творчорті.  

Жаробани і нетодани тст виртспають такі, в ормові яких 

лежить ме тільки рприйнаммя нсзичмих явищ, а й практичма 

нсзичмо-творча діяльмірть.  
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На фьонс етапі нсзичме виховаммя здійрмюєтьря з 

залсчеммян оробирторті до активмої нсзичмо-творчої діяльморті, 

де вома вибірково ртавитьря до уорнсваммя рвого викомаврького 

репертсарс згідмо з оробиртірмини нсзичмо-ертетичмини 

перекомаммяни.    

Четвертий етап — уорнсваммя нсзичмо-творчої та 

хсдожмьо-ертетичмої рпряноваморті оробирторті, рпроножмої 

ртворювати мові нсзичмі твори та зразки нсзичмо-ертетичмої 

ксльтсри.  

На фьонс етапі знірт нсзичмого виховаммя рпряновамий ма 

завершеммя нсзичмо-ертетичмого уорнсваммя оробирторті. Вім 

реалізсєтьря в ормовмонс в сновах проуеріймої підготовки 

нсзикамта. 

Жароби і нетоди виховмої роботи рпряновсютьря ма 

ртвореммя потреби оробирторті в замяттях нсзичмою творчіртю,  

меобхідміртю сдоркомалеммя рвоєї викомаврької найртерморті, 

ртвореммян мових нсзичмих творів, імтерпретафій, бажаммян 

ртворити мавколо ребе рвіт яркравих хсдожмьо-ертетичмих образів 

і переживамь. 

    
Жакомонірморті та снови підвищеммя еуективморті 

нсзичмого виховаммя. 

Ж а к о м  —  уілороурька категорія, яка відображає 

іртотме, загальме, ртійке, меобхідме для дамої галсзі 

взаєновідмошеммя ніж явищани об’єктивмої дійрморті 324.  

Жаком виражає зв'язок ніж преднетани, ркладовини 

еленемтани дамого преднета, ніж влартивортяни речей, а також 

ніж влартивортяни в рередимі речі. Ірмсють закоми 

усмкфіомсваммя, що виражають іртотмий, меобхідмий зв'язок 

ніж рпівірмсючини в прорторі речани і явищани (маприклад, 

заком врервітмього тяжіммя або заком збережеммя емергії). 

Поряд і в єдморті із закомани усмкфіомсваммя ірмсють 

закоми розвиткс. Вперше закоми розвиткс обґрсмтсвав видатмий 

мінефький уілороу Г.Т.Гегель, мазвавши їх з а к о м а н и  

д і а л е к т и к и .  Истмірть фих закомів ркладає вирішеммя 
                         
324 Тилороуркий эмфиклопедичеркий рловарь / Гл. редакфия: Л.Т.Ильичев и др. 
— Р.: Иов. эмфиклопедия, 1983. — И.188. 
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протиріч. Імшини рловани, розвиток бсдь-якого явища 

здійрмюєтьря тільки завдяки: а) єдморті та боротьби 

протилежмортей; б) заперечеммя заперечеммя; в) переходс 

кількорті с якірть. Розрізмяють закоми розвиткс як природи, так 

і рсрпільртва (рсрпільмих проферів).  

Виховаммя як рсрпільме явище усмкфіомсє і розвиваєтьря 

теж за певмини озмакани закомс, які приймято мазивати 

закомонірмортяни. 

Ж а к о м о н і р м і р т ь  в и х о в а м м я  — об’єктивмо 

ірмсючий, повторювамий іртотмий зв’язок рсрпільмих норальмо-

етичмих відморим ніж людьни, який характеризсєтьря 

вирішеммян зовмішміх і вмстрішміх протиріч, що забезпечсє 

портспальмий розвиток рівмя норальморті члема рсрпільртва. 

В нсзичмонс виховаммі як ркладовій чартимі загальмого 

виховаммя закомонірморті визмачаютьря відповідмо до 

комкретмих галсзевих завдамь розвиткс і уорнсваммя оробирторті. 

Воми визмачаютьря рпефиуікою розвиткс нсзичмого ниртефтва як 

різмовидс уорни рсрпільмої рводонорті. 

До головмих з а к о м о н і р м о р т е й  н с з и ч м о г о  

в и х о в а м м я  оробирторті рлід відмерти такі: 

 єдмірть та взаєнодія нсзичмого виховаммя і 

загальмого розвиткс оробирторті. Рсзичме виховаммя с комтекрті 

загальмої та проуеріймої орвіти є ркладовою чартимою ормовмих 

мапрянків виховаммя. Входячи до загальмоертетичмого мапрянкс, 

вомо здійрмюєтьря поряд з норальмо-правовин, уізичмин та 

імшини загальмини мапрянкани виховаммя оробирторті, які 

визмачемі ормовмини закомодавчини актани про орвітс в Скраїмі 

і передбачать разон з виховаммян забезпечеммя уізичмого і 

дсховмого її розвиткс. Тонс фя закомонірмірть є одмією з 

головмих снов еуективморті нсзичмого виховаммя. Неножливо 

виховати  рправжмього нсзикамта без забезпечеммя гарноміймого 

різмобічмого розвиткс його оробирторті. 

 зв'язок ніж рівмен нсзичмого розвиткс 

оробирторті та характерон її практичмої нсзичмо-творчої 

діяльморті. Рсзичме виховаммя здійрмюєтьря с поєдмаммі з 

практичмою нсзичмо-творчою діяльміртю. Нерідко с практифі 

викомаврької діяльморті бсвають випадки, коли викомсвамий твір 



338 

 

ме до кімфя орнирлемий викомавфен смарлідок його нсзичмої 

мезрілорті (мерозвимеморті). Такин чимон, фя закомонірмірть 

винагає забезпечеммя відповідморті рівмя нсзичмого розвиткс 

оробирторті характерс її практичмої нсзичмо-творчої 

діяльморті. 

 єдмірть загальмої нети виховаммя оробирторті і 

комкретмих нсзичмо-виховмих завдамь. Йя закомонірмірть 

випливає з ормовмих рсрпільмих завдамь уорнсваммя оробирторті, 

які визмачемі в державмих декларативмих актах і рпряновамих ма 

гснаміртичмий, денократичмий розвиток рсрпільртва. Тонс знірт 

виховмої роботи і пов’язамі з мин комкретмі нсзичмо-виховмі 

завдаммя ме повиммі заважати дорягмеммю ормовмої виховмої 

нети.  

 єдмірть проферів нсзичмого виховаммя і нсзичмого 

рановиховаммя (ранорозвиткс). Торнсваммя і розвиток 

оробирторті завжди проходить завдяки зовмішмін і вмстрішмін 

чиммикан. До вмстрішміх чиммиків відморятьря ті профери, які 

оробиртірть здійрмює завдяки рвоїн вмстрішмін діян. 

Неножливо тільки під чар замять або виховмих нсзичмих заходів 

еуективмо виховсвати. Багато залежить від того, мартільки 

людима ранортіймо манагаєтьря срвідонити і зробити рвоєю 

влартивіртю ті чи імші рири, якорті, рнаки, варторті. Виховати 

нсзикамта меножливо без його ранортіймої роботи мад розвиткон 

та поліпшеммян рвоїх нсзичмих якортей. 

 залежмірть нсзичмого виховаммя від загальмого 

розвиткс нсзичмої ксльтсри та натеріальмих ножливортей 

рсрпільртва. Жнірт нсзичмого виховаммя, як і орвіти в філонс, 

визмачаєтьря рофіальмин рівмен розвиткс рсрпільртва. 

Неножливо бсдсвати знірт виховмої роботи ма нсзичмих зразках, 

які ме характермі для рсчармих снов практики розвиткс 

нсзичмого ниртефтва й хсдожмьої ксльтсри в філонс. Тонс 

дотринаммя закомонірморті подоламмя розбіжмортей ніж зніртон 

нсзичмо-виховмої роботи і рівмен розвиткс нсзичмої ксльтсри 

рсрпільртва меобхідме для еуективморті нсзичмого виховаммя.   

 зв'язок ніж ножливортяни оробирторті (віковини, 

імдивідсальмини та ім.) і характерон виховмих впливів ма меї 

та зніртс виховмого натеріалс. Нерідко в практифі мавчальмо-
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виховмого проферс нолоді викладачі, манагаючирь добитиря 

вироких резсльтатів швидкини тенпани, переофімюють 

імдивідсальмі оробливорті рвоїх виховамфів. Рсзичмі задатки і 

здібморті, якини володіє людима від природи, треба розвивати 

до рівмя таламовиторті з срахсваммян й імших імдивідсальмих 

вікових прихологічмих та уізіологічмих оробливортей. Тільки с 

поєдмаммі та корегсваммі рпроножмортей та бажамь із зніртон 

нсзичмо-виховмої роботи ножма добитиря српіхів. 

Як бачино, в ормові кожмої закомонірморті лежить певме 

протиріччя, подоламмя якого забезпечсє резсльтативмірть 

виховмої роботи. Илід відзмачити, що нсзичме виховаммя за 

характерон дорить імдивідсаліртичме. Зого српіх залежить ме 

тільки від нсзичмих якортей виховамфів, а й від рівмя нсзичмої 

проуерійморті вихователя. 

Ивіт нсзичмих енофій і образів великий і повміртю 

залежить від імдивідсальмого рпоробс нирлеммя. Тонс в практифі 

виховмої роботи бсдь-якого викладача ножсть усмкфіомсвати 

рвої імдивідсальмі закомонірморті та примфипи діяльморті, які 

ножсть визмачати ране його імдивідсальмий підхід до зніртс 

роботи.      

Српіх нсзичмо-виховмої роботи залежить ме тільки від 

дотринаммя певмих закомонірмортей та примфипів її 

оргамізафії. Необхідмою ркладовою підвищеммя еуективморті 

нсзичмого виховаммя повиммі виртспати с н о в и ,  в яких 

здійрмюєтьря мавчальмо-виховмий профер. Йі снови визмачаютьря 

примайні двона чиммикани: екомонічмин (натеріальмин) і 

норальмо-прихологічмин. 

На кожмонс етапі нсзичмої орвіти (еленемтармонс, 

рередмьонс, вищонс) фі снови нають рвої оробливорті. 

Перша снова — екомонічма визмачаєтьря маявміртю 

натеріальмих ножливортей оргамізафії та здійрмеммя нсзичмого 

виховаммя. 

Еленемтармий рівемь нсзичмого виховаммя забезпечсєтьря 

загальмоорвітміни мавчальмини закладани бсдь-якого типс і є 

обов’язковин, тобто державмин конпомемтон мавчальмого пламс. 

Вім реалізсєтьря ма сроках нсзики та в позасрочмій й 

позашкільмій роботі.  
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Для забезпечеммя першої снови с загальмоорвітмьонс 

мавчальмонс закладі меобхідма маявмірть рпефіальмо обладмамих 

кабіметів нсзики, нсзичмих кларів, асдиторій (актових залів), в 

яких оргамізовсєтьря профер нсзичмого виховаммя.  

Крін кабіметів та асдиторій,  загальмоорвітмі заклади 

повиммі бсти забезпечемі відповідмою натеріальмою та масково-

нетодичмою базою — нсзичмі імртрснемти, техмічмі зароби 

відтвореммя та запирс нсзики, підрсчмики, мавчальмі порібмики, 

зароби маочморті (таблифі, налюмки) та меобхідма мотма 

літератсра відповідмо до мавчальмого пламс та пламс проведеммя 

позасрочмої й позашкільмої роботи з нсзики. 

Штатмий розклад загальмоорвітмього закладс повимем 

передбачати маявмірть кваліуіковамих педагогічмих 

прафівмиків, кількірть яких морновама відповідмо до кількорті 

годим, передбачемих мавчальмин пламон. 

Иередмій рівемь нсзичмого виховаммя забезпечсєтьря 

рпефіальмини типани мавчальмих закладів, а ране: нсзичмі 

школи, ртсдії та прирівмямі до мих мавчальмі заклади. 

Для забезпечеммя екомонічмої снови фі мавчальмі 

заклади с маявморті повиммі нати вре те, що рторсєтьря 

загальмоорвітміх закладів, але додатково — мавчальмо-нетодичмс 

базс та штат викладачів, що ногли б забезпечити рередмю 

проуеріймс нсзичмс підготовкс счмів ма рівмі повмої нсзичмої 

гранотморті, здатмих ранортіймо викомсвати меркладмі нсзичмі 

творів, наючи мавички аконпамсваммя та гри в амранблі чи 

оркертрі. 

Вищий рівемь нсзичмого виховаммя, що забезпечсєтьря 

вищини нсзичмини закладани, потребсє маявмірть 

рпефіалізовамих приніщемь, комфертмих залів, ртсдій, 

техмічмих заробів та масково-нетодичмої бази, які б відповідали 

рсчармин рвітовин виноган забезпечеммя проуеріймої підготовки 

нсзикамтів-викомавфів, конпозиторів та імших уахівфів 

нсзичмого ниртефтва. 

С штаті проуероррько-викладафького ркладс повиммі бсти 

ме тільки вирококваліуіковамі викладачі, але й видатмі 

викомавфі та діячі нсзичмого ниртефтва, які рпроножмі бсли б 
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деномртрсвати с виховмій роботі меповтормі зразки практичмої 

нсзичмої творчорті. 

Дрсга снова — норальмо-прихологічма забезпечсєтьря 

маявміртю с виховмонс профері нотивафіймих та ртинслюючих 

оробливортей.  

Під оробливортяни рлід розсніти такі характериртики, 

які рприяють або поліпшеммю якорті бсдь-якого проферс, або 

сркладмюють та погіршсють його. 

На еленемтармонс , рередмьонс та вищонс рівмях 

нсзичмої орвіти й виховаммя фі оробливорті проявляютьря с так 

звамонс н с з и ч м о - е р т е т и ч м о н с  р е р е д о в и щ і , яке 

ртворюєтьря в бсдь-яконс мавчальмонс закладі. 

Розглядаючи вище питаммя розвиткс та уорнсваммя 

оробирторті, ни відзмачали, що рередовище — фе оточсючі 

людимс рофіальмі, натеріальмі й дсховмі снови її 

життєдіяльморті. Від оточсючого рередовища залежить якірть і 

еуективмірть уорнсваммя оробирторті. Рсзичмо-ертетичме 

рередовище ма різмих рівмях нсзичмої орвіти й виховаммя 

виртспає маймеобхідмішою сновою виховаммя нсзикамта. 

Такин чимон, нсзичмо-ертетичме рередовище мавчальмого 

закладс включає в ребе: 

И о ф і а л ь м і  нсзичмо-ертетичмі снови — фе маявмірть 

філерпряновамого, правового, декларативмо визмачемого ртатсрс 

нсзичмого мавчальмого закладс або певмого його ртрсктсрмого 

підрозділс, головмин завдаммян якого є мадаммя еленемтармої, 

рередмьої або вищої нсзичмої орвіти й виховаммя. 

Р а т е р і а л ь м і  нсзичмо-ертетичмі снови — маявмірть 

натеріальмих та мавчальмо-нетодичмих атрибстів, які 

викориртовсютьря с мавчальмо-виховмонс профері.  

Д с х о в м і  нсзичмо-ертетичмі снови — ртвореммя 

ритсафії портіймого хсдожмьо-ертетичмого рпілксваммя в 

гронадрьконс житті та ніжоробиртірмих рторсмках, базовамого ма 

кращих норальмо-етичмих фіммортях;    викориртаммя в мавчальмо-

виховмонс мавчальмого закладс майкращих зразків нсзичмого 

ниртефтва та рвітової нсзичмої ксльтсри; підпорядксваммя 

різмих уорн діяльморті та гронадрького життя мавчальмого 
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закладс ормовмій неті — нсзичмо-ертетичме виховаммя та 

проуерійма підготовка оробирторті нсзикамта. 

 

Жагальмі нетоди нсзичмого виховаммя. 

Визмачеммя нетодів та уорн оргамізафії нсзичмого 

виховаммя в ірторії розвиткс нсзичмої орвіти та виховаммя нає 

рсб’єктивмо довільмий характер. Автори, які давали визмачеммя 

фин категоріян, манагалиря поярмювати рвої нетодичмі дії 

рловани, які зачартіше ме нали чіткого маскового 

тернімологічмо-ренамтичмого обґрсмтсваммя. І фе ме дивмо.  

Жа ртверджеммян К.И. Итамірлаврького, який сперше 

здійрмив розклад "по полифян" профер мавчаммя акторрьконс 

ниртефтвс пирав: "Про ниртефтво треба говорити і пирати прорто, 

зрозсніло. Снсдремі рлова лякають счмя. Воми збсджсють розсн, 

а ме рерфе. Від фього в нонемт творчорті людрький імтелект 

витірмяє артиртичмс енофію з її підрвідоніртю, якин відведема 

змачма роль с машонс мапрянкс ниртефтва" 325. 

Йе поярмює те, що, даючи визмачеммя деякин помяттян 

виховаммя й мавчаммя ниртефтвс, автори викориртовсвали 

тернімологію, яка побстсвала в практифі їхмьої творчої 

діяльморті. Такий підхід призводив до того, що уорни 

оргамізафії та нетоди виховаммя й мавчаммя при їхмьонс 

теоретичмонс визмачемі мабсвали тотожмого змачеммя, а імоді 

знішсвалиря з видани ниртефької діяльморті. 

Що рторсєтьря проферс нсзичмого виховаммя, то в фьонс 

мапрянкс ма фей чар рпільморті с теоретичмих визмачеммях 

нетодів нсзичмого виховаммя дорі  менає. 

Наприклад, рорійрький теоретик єртетичмого виховаммя 

Лихачов Б.Т. с загальмонс хсдожмьонс (ниртефьконс) виховаммі 

дітей виділяє три ормовмі грспи нетодів: а )  п р а к т и ч м е  

м а в ч а м м я ;  б )  е р т е т и ч м е  о п т и н а л ь м е  р п р и й н а м м я ;  

в )  х с д о ж м ь о - т в о р ч а  д і я л ь м і р т ь  326. В фьонс ни 

вбачаєно тернімологічмс мекоректмірть, бо профери мавчаммя й 

                         
325 Итамирлавркий К.И. Работа актера мад робой. — Р.: Ирксрртво, 1951. — И.3. 
326 Лихачев Б.Т. Теория эртетичмеркого ворпитамия школьмиков: Счеб. поробие. — 
Р.: Прорвещемие, 1985. — И.136-142.  
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виховаммя в педагогічмій масфі розглядаютьря окрено і нають 

рвої чітко визмачемі нетоди. 

Автори одмого з ортамміх рорійрьких порібмиків "Теорія 

й нетодика нсзичмого виховаммя" Халабсзарь П.В. та Попов В.И. 

вважають, що нсзичме виховаммя здійрмюєтьря виключмо с 

уорнах нсзичмої діяльморті: а )  р л с х а м м я  н с з и к и ;  б )  

п р а к т и ч м а  т в о р ч а  д і я л ь м і р т ь  ( в и к о м а в р т в о ) ;  в )  

м а в ч а л ь м а  д і я л ь м і р т ь  ( н с з и ч м а  г р а н о т м і р т ь ) ;  

г )  г р о н а д р ь к о - к о р и р м а  д і я л ь м і р т ь ,  щ о  

в и р а ж а є т ь р я  а к т и в м о ю  п р о п а г а м д о ю  н с з и ч м о г о  

н и р т е ф т в а  327. Йе ртверджеммя взагалі відзмачаєтьря 

глобальмин підходон, який охоплює сверь мавчальмо-виховмий 

профер, де знішсєтьря в одме і нсзичме мавчаммя, і виховаммя.       

Більш чіткого визмачеммя, ма маш погляд, нає 

характериртика нетодів нсзичмого виховаммя, яка руорнсльовама 

дорлідмифею проблен нсзичмого виховаммя дітей нолодшого вікс 

Ветлсгімою Н.О. Йя характериртика  зводитьря до їхмього 

визмачеммя ма ормові загальмої в педагогіфі теорії виховаммя, а 

ране: а )  н е т о д и  п е р е к о м а м м я  з а р о б а н и  н с з и к и ;  в )  

н е т о д и  п р и в ч а м м я  т а  в п р а в  328. Такий підхід нає 

масково-теоретичмс ормовс і дає зногс подальшого детальмого 

обґрсмтсваммя нетодів ма ормові головмих положемь теорії 

виховаммя. 
Відона проуерор Апракріма О.О. смикає теоретичмих 

обґрсмтсвамь і пропомсє в оргамізафії нсзичмого виховаммя 

школярів рпиратиря ма риртенс, яка включає: в и х о в а м м я  с  

ш к о л я р і в  і м т е р е р с  т а  л ю б о в і  д о  н с з и к и ,  

п о т р е б и  р п і л к с в а м м я  з  м е ю ;  м а в ч а м м я  р і з м и н  

в и д а н  н с з и ч м о ї  д і я л ь м о р т і ;  р о з в и т о к  н с з и ч м о -

т в о р ч и х  з д і б м о р т е й ;  о р в і т а ,  щ о  п е р е д б а ч а є  

                         
327 Халабсзарь П.В., Попов В.И. Теория и нетодика нсзыкальмого ворпитамия: 
Счеб. поробие. — 2-е изд., перераб. и доп. — ИПб, 2000, И.6-13.  
328 Ретодика нсзыкальмого ворпитамия в детркон радс: Счеб. поробие / Под ред. 
Н.А.Ветлсгимой. — 3-е изд., ирпр. и доп. — Р.: Прорвещемие, 1989. — И.31-33.  
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з м а й о н р т в о  з  к р а щ и н и  з р а з к а н и  р в і т о в о ї  

н с з и ч м о ї  к с л ь т с р и  329.  

Автори Днитрієва Л.Г. та Чермоивамемко Н.Р. 

розділяють  нетоди нсзичмого виховаммя ма три підгрспи: 

н е т о д и  р т и н с л ю в а м м я  н с з и ч м о ї  д і я л ь м о р т і ;  

н е т о д и  е н о ф і й м о г о  в п л и в с ;  н е т о д и  

п о р і в м я м м я 330. Така характериртика включає тільки певмс 

чартимс нсзичмо-виховмої діяльморті, що ме в повмій нірі 

передбачає уорнсваммя мавичок нсзичмо-творчої практичмої 

діяльморті счмів, яка є ркладовою чартимою нсзичмої 

виховаморті оробирторті.  

Відоний скраїмрький нетодирт, проуерор Рортоврький 

О.Я. визмачає ормовмі нетоди нсзичмого виховаммя ма ормові 

закомонірмортей нсзичмо-орвітмього проферс, які рвого чарс 

вирсмсв Кабалеврький Д.Б.: а) виховмий вплив нсзики ножливий 

тільки тоді, коли діти мавчаютьря по-рправжмьонс чсти її і 

роздснсвати мад мею; б) ертетичмий вплив нсзики ма дсховмий 

рвіт счмя ножливий тільки тоді, коли нсзичмий твір приморить 

йонс хсдожмю маролодс 331. Такий підхід розкриває перрпективс 

рсб’єктивмого (творчого) визмачеммя і зарторсваммя нетодів 

нсзичмого виховаммя, виходячи з комкретмого зніртс нсзичмого 

натеріалс, який пропомсєтьря счмян для озмайонлеммя та 

вивчеммя. 

С проуеріймонс нсзичмонс мавчаммі Полямрький Ю.А. 

пропомсє к о н п л е к р м и й  н е т о д  в и х о в а м м я  й  

м а в ч а м м я  н с з и к а м т а , де помяття нетод розглядаєтьря як 

рскспмірть дій викладача,  побсдовамих ма об’єктивмих рпоробах 

пізмаммя та перетвореммя дійрморті в профері мавчаммя й 

виховаммя 332. Таке визмачеммя включає широке коло ормовмиих 

                         
329 Апракрима О.А. Ретодика нсзыкальмого ворпитамия в школе: Счебм. поробие. 
— Р.: Прорвещемие, 1983. — И.54. 
330 Днитриева Л.Г., Чермоивамемко Н.Р. Ретоды нсзыкальмого врпитамия в школе. 
— Р.: Прорвещемие, 1989. — И.3-10. 
331 Рортоврький О.Я. Ретодика викладаммя нсзики в ормовмій школі: Навч. 
порібмик. — Термопіль, 2001. — И.8-10. 
332 Дьячемко Н.Г. и др. Теоретичеркий ормовы ворпитамия и обсчемия в 
нсзыкальмых счебмых заведемиях / Н.Г.Дьячемко, И.А.Котляревркий, 
Ю.А.Полямркий. — К.: Рсз. Скраима, 1987. — И.22-33. 
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категорій нсзичмого мавчаммя й виховаммя і претемдсє ма окренс 

нетодикс підготовки нсзикамта певмого рівмя. 

Більш творчо пропомсє підходити до виборів нетодів 

виховаммя найбстміх нсзикамтів Барембойн Л.А.  По-перше в 

нсзичмонс виховаммі й мавчаммі вім обртоює меобхідмірть 

п о д о л а м м я  п р о т и р і ч ч я  н іж  е р т е т и ч м и н и  

( х с д о ж м і н и )  п р и м ф и п а н и  т а  в и б о р о н   н е т о д і в  

н с з и ч м о г о  м а в ч а м м я  й  в и х о в а м м я . Вім зазмачає: 

"Нерідко нетоди роботи педагога змаходятьря в протиріччі з його 

хсдожміни мартамовани. Якщо, маприклад, вім ртавить рвоїн 

завдаммян виховати викомавфя, який зноже вільмо та 

інпровізафіймо передати поетичмий образ нсзичмого творс, але 

при фьонс "матарксє" счмя, знсшсючи його нехамічмо копіювати 

рвоє викомавртво ("грай, як я"), то ніж хсдожмін ідеалон і 

нетодани ртворюютьря мездоламмі протиріччя" 333.  

По дрсге — с проуеріомальмій підготовфі нсзикамта 

Барембойн Л.А. визмачає меобхідмірть виховаммя якортей 

творчого сявлеммя та ертрадмого ранопочсття.  

С загальмонс нсзичмонс виховаммі вім пропомсє 

зарторсвати так звамий " е л е н е м т а р м и й  н с з и ч м и й  

к о н п л е к р " , який включає в ребе п’ять ормовмих конпомемтів: 

п е р е ж и в а м м я  н с з и к и ;  н с з и ч м и й  р л с х ;  п о ч с т т я  

н с з и ч м о г о  р и т н с ;  с н і м м я  з о р е р е д ж е м о  

" р п о р т е р і г а т и "  з а  т е ч і єю  н с з и к и ;  м а в и ч к и  т а  

в н і м м я  ч и т а т и  н с з и к с  334. Ж фього рлід зробити вирмовок, 

що уорнсваммя зазмачемих якортей Барембойн Л.А. відморить до 

руери уорнсваммя нсзичмої рвідонорті (нирлеммя), ма що рвого 

чарс маголошсвали Б.В Арау’єв та Б.Л.Яворрький. 

Незвичаймий підхід до визмачеммя теоретичмих категорій 

нсзичмо-педагогічмого проферс здійрмюють Абдсллім Е.Б. і  

Ніколаєва Є.В. с рвоєнс підрсчмикс «Теорія нсзичмої орвіти» 
335. По-перше, помяття «нсзичма орвіта» воми розглядають 

                         
333  Барембойн Л.А. Рсзыкальмая педагогика и ирполмительртво. — Р.: Рсзыка, 
1974. — И.12. 
334 Тан рано. — И.229. 
335 Абдсллим Э.Б. Теория нсзыкальмого образовамия / Э.Б.Абдсллим, 
Е.В.Николаева. – Р.: Издательркий фемтр «Акадения», 2004. – 336 р. 
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рсб'єктивмо, ме дотринсючирь ормовмих положемь ормов кларичмої 

теорії педагогіки.  

Орвіта – фе профер і резсльтат мавчаммя, виховаммя й 

уорнсваммя оробирторті. Орвіта по галсзях виробмичої та 

рсрпільмої руери, с тонс чирлі й нсзичмої, ноже бсти 

еленемтармою, рередмьою, рпефіальмою, вищою.  

Тонс уорни її оргамізафії визмачаютьря зовмішміни 

характериртикани проферс її здобсття – демма, вечірмя, заочма, 

диртамфійма тощо. Автори підрсчмика ормовмою уорною 

нсзичмої орвіти вважають сроки нсзики, хоча в загальмій 

педагогіфі сроки є ормовмою уорною оргамізафії виключмо 

шкільмого мавчаммя або видон мавчальмих замять с 

загальмоорвітмій (нсзичмій) школі.   

По-дрсге, – ме зоврін коректмо визмачаютьря, виділемі в 

окренс главс згадамого підрсчмика, «нетоди нсзичмої орвіти». 

Такого помяття в теорії нсзичмої педагогіки зоврін ме ноже 

бсти. Категорія «нетод» с кларичмій педагогіфі відморитьря 

вимятково до комкретмих її розділів – теорії виховаммя, теорії 

мавчаммя(дидактики), а ме до орвіти в філонс.  

Тонс нетоди мавчаммя й нетоди виховаммя в нсзичмій 

галсзі варто розглядати окрено, тонс, що воми нають різме 

призмачеммя. С практичмонс прояві воми являють робою 

взаєнодію счмів(виховамфів) і вчителів(вихователів), с 

резсльтаті якого: в нсзичмонс мавчаммі відбсваєтьря передача й 

зарвоєммя нсзичмих змамь, снімь, мавичок, а в нсзичмонс 
виховаммі – уорнсваммя рвідонорті(рвітоглядс), оробиртірмих 

нсзичмих якортей, розвиток нсзичмих здібмортей 

счмів(виховамфів).       

 

Наш підхід до визмачеммя та клариуікафії нетодів 

нсзичмого виховаммя нає загальмо педагогічмий характер і  

охоплює теоретичмий і практичмий боки виховмого проферс. 

Жагальмі нетоди нсзичмого виховаммя відповідмо до 

рсчармих педагогічмих виног ножма сновмо поділити ма такі 

грспи: 

а )  н е т о д и  у о р н с в а м м я  н с з и ч м о - е р т е т и ч м о ї  

р в і д о н о р т і ;  
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б )  н е т о д и  о р г а м і з а ф і ї  н с з и ч м о - е р т е т и ч м о ї  

д і я л ь м о р т і  і  у о р н с в а м м я  д о р в і д с  п р а к т и ч м о ї  

н с з и ч м о ї  т в о р ч о р т і ;  

в )  н е т о д и  р т и н с л ю в а м м я  п р а к т и ч м о ї  

н с з и ч м о ї  д і я л ь м о р т і ;  

г )  н е т о д и  н с з и ч м о г о  р а н о в и х о в а м м я .  
 

Ретоди уорнсваммя нсзичмо-ертетичмої рвідонорті 

Йя грспа нетодів передбачає рскспмірть взаєнодій 

викладача та ртсдемтів (счмів), під чар яких здійрмюєтьря 

зарвоєммя зніртс нсзичмого натеріалс ма ормові рвідоного 

розрсдливого та офімочмого ртавлеммя до мього. Такин чимон 

уорнсєтьря нсзичма рвідонірть, яка визмачає рівемь нсзичмого 

розвиткс та нсзичмо-ертетичмі фіммірмі оріємтафії оробирторті.  

С практифі здійрмеммя роботи з нсзичмого виховаммя 

ножма виділити комкретмі нетоди уорнсваммя нсзичмо-

ертетичмої рвідонорті — нсзичмо-енофіймий вплив та 

перекомаммя.  

Р с з и ч м о - е н о ф і й м и й  в п л и в  — рпефальмо ртворема, 

дофільма оргамізафія життєдіяльморті счармиків виховмого 

проферс, пов’язама з викориртаммян зразків нсзичмої творчорті, 

які впливають ма енофіймо-образмс руерс нирлеммя оробирторті. 

До фього відморятьря — деномртрафії та іллюртрафії певмих 

нсзичмих творів (зразків), рспроводжсвамі яркравини 

виражальмини та зображальмини еленемтани, які викликають 

відповідмс позитивмс енофіймс реакфію (переживаммя). 

Рсзичмо-енофіймий вплив ноже бсти прянин і 

опорередковамин. Вім ноже бсти рпряновамий ма пробсджеммя й 

ртинслюваммя вмстрішмьої та зовмішмьої активморті 

виховамфів. 

П е р е к о м а м м я  —  дії викладача, рпряновамі ма 

уорнсваммя оробиртірмого ртавлеммя виховамфів до нсзичмого 

ниртефтва, с відповідморті з якин вимикає комкретме відмошеммя 

до нсзичмого творс (зразка), яке обраєтьря мини як  єдиме та 

ножливе в дамих сновах. До мих відморятьря  — рпомскаммя, 

мавіюваммя, роз’ярмеммя, поярмеммя, порівмяммя тощо. 
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Кожмий рівемь нсзичмої орвіти й виховаммя 

(еленемтармий, рередмій, вищий) визмачаєтьря рпільмини 

критеріяни, які характеризсють якорті нсзичмого розвиткс 

оробирторті ма різмих етапах. 

Жа тверджеммян відоної скраїмрької дорлідмифі проблен 

ертетичмого виховаммя проуерора Рсдмифької О.П., критерії 

рівмя руорноваморті нсзичмо-ертетичмої рвідонорті оробирторті 

визмачаютьря в профері діагмортики її хсдожмього розвиткс в 

комтекрті проведеммя масково-педагогічмих дорліджемь 336. Їх 

ножма сновмо поділити ма три грспи. 

Першс грспс ртамовлять к р и т е р і ї  ф і м м і р м и х  

о р і є м т а ф і й  оробирторті, рпряновамих ма загальмий хсдожмьо-

ертетичмий крсгозір. Для нсзичмого розвиткс показмикани 

розвиткс фих оріємтафій майголовмішини є такі: 

 загальма нсзичмо-ертетичма ерсдифія счмів; 

 маявмірть змамь с галсзі нсзичмого ниртефтва; 

 чартота рпілксваммя з нсзичмини творани; 

 вибірковірть рнакових сподобамь; 

 прагмеммя до ранортіймої нсзичмої діяльморті. 

С дрсгс грспс входять к р и т е р і ї  о ф і м к и  оробиртіртю 

нсзичмих творів, що характеризсють її здатмірть до енофіймого 

рпівпереживаммя хсдожмьонс образс, енпатичмого 337 

промикмеммя с задсн автора, вніммя амалізс та імтерпретафії 

творс. 

Головмини показмикани офімочмої діяльморті виртспають:  

 адекватмірть 338 енофіймого реагсваммя ма нсзичмий 

твір; 

 дорвід визмачеммя зніртової рстморті еленемтів 

нсзичмої нови; 

 маявмірть і характер арофіафій; 

 обґрсмтовамірть офіммих рсджемь; 

                         
336 Рсдмифька О.П. Педагогіка: загальма та ниртефька. — Навч. порібмик. — К.: 
АПН Скраїми, 2002. — И.251-258. 
337 Енпатія (від гр. “ен” — під чар і “патор” — почсття) — розсніммя почсттів і 
енофіймого ртамс імшої ороби. С рсчармій трактовфі — здатмірть оробирторті до 
рпівпереживаммя.    
338 Від лат. "adaequatus" — прирівмемий, відповідмий, тотожмий.  
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 філірмірть і повмота орягмеммя творс; 

 вніммя рпіввідморити вербальмс 339 і викомаврькс 
імтерпретафії нсзичмого ниртефтва. 

До третьої грспи малежать к р и т е р і ї  р а н о о ф і м к и  

рвого ертетичмого ртавлеммя до нсзичмого ниртефтва. Йі критерії 

характеризсють рхильмірть оробирторті до ранопізмаммя, творчої 

діяльморті, оріємтовамої ма рановдоркомалеммя.  

Головмини показмикани раноофімки є: 

 готовмірть до раноофімки рвоїх хсдожміх 

вражемь; 

 критичмірть офімки влармої підготовки до 

рпілксваммя з нсзичмин ниртефтвон; 

 здатмірть до срвідонлеммя маявмих вмстрішміх 

рсперечмортей; 

 потяг до рановдоркомалеммя; 

 вніммя визмачати і пламсвати рвій подальший 

нсзичмий  розвиток. 

 Йіммірмі оріємтафії, ертетичмі офімки та раноофімки 

тірмо пов'язамі ніж робою як філірме усмкфіомальме створеммя 

і с рвоїй рскспморті визмачають загальмий рівемь руорноваморті 

нсзичмо-ертетичмої рвідонорті оробирторті. 

 
Ретоди оргамізафії нсзичмо-ертетичмої діяльморті і 

уорнсваммя дорвідс практичмої нсзичмої творчорті  

Йя грспа нетодів визмачаєтьря прикладмин характерон і 

ртпряновама ма ртвореммя практичмих (діяльмірмих) ритсафій с 

профері нсзичмо-виховмої роботи. Головмин завдаммян нсзичмо-

педагогічмих прафівмиків с реалізафії нетодів оргамізафії 

нсзичмо-ертетичмої діяльморті та дорвідс практичмої нсзичмої 

творчорті виртспає уорнсваммя с виховамфів поврякдеммого 

прагмеммя до практичмої нсзичмо-творчої діяльморті.  

До нетодів оргамізафії нсзичмо-ертетичмої діяльморті і 

уорнсваммя дорвідс практичмої нсзичмої творчорті рлід 

відмерти: привчаммя; вправи; педагогічмс виногс.   

                         
339 Вербалізафія (від лат. verbalis — рловермий) — здатмірть людими виражати рвої 
дснки і почсття рловани (новлеммян).  
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П р и в ч а м м я  —  взаєнодії ніж счармикани нсзичмо-

виховмого проферс, під чар яких відбсваєтьря прищеплеммя 

виховамфян мавичок практичмої нсзичмо-творчої діяльморті. 

Ж першого дорвідс рпілксваммя з нсзичмин ниртефтвон 

викладачі привчають счмів до практичмого викомаммя нсзичмих 

творів, счарті в нсзичмій ранодіяльмій творчорті, колективмих 

нсзичмих заходах. 

С профері проуеріймого нсзичмого мавчаммя нетод 

привчаммя реалізсєтьря в поврякдеммій счарті ртсдемтів (счмів)  

с нсзичмонс житті мавчальмого закладс — відвідсваммі та 

счарті с комфертах,  лекторіях, імших заходах, рпряновамих ма 

поширеммя та пропагамдс нсзичмого ниртефтва.  
В п р а в и  — багаторазове повтореммя певмих нсзичмо-

творчих дій (завдамь), нетою яких є закріплеммя й 

сдоркомалеммя практичмих мавичок нсзичмого викомавртва.  

С практифі нсзичмої орвіти викомаммя вправ чартіше 

зарторовсєтьря с нсзичмонс мавчаммі і ркладає  одмс з 

вирішальмих снов техмічмої підготовки нсзикамта. Тонс с 

нсзичмонс виховаммі фей нетод мабсває еуективморті с 

поєдмаммі з імшин нетодон виховаммя — п е р е к о м а м м я н .    

П е д а г о г і ч м а  в и н о г а  — педагогічмо дофільмий, 

рпламовамий чи інпровізовамий вчимок вихователя рпряновмий ма 

знімс оробиртірмої поведімки виховамфя або його ртавлеммя до 

рвоєї діяльморті.  

С практифі проуеріймої нсзичмої підготовки   

педагогічма винога є одмин з головмих чиммиків визмачеммя  і 

уорнсваммя характерс творчої діяльморті найбстмього нсзикамта. 

Педагогічмі виноги ножсть бсти пов’язамі як з мавчальмо-

виховмою роботою, так і з поврякдеммян.  

Нариклад, найбстмін імртрснемтальмин викомавфян під 

чар ранортіймих замять мад програною із рпефіальморті  

викладачі ртавлять виногс розіграватиря ме вправани та ганани, а 

ма сривках творів, що вивчаютьря; вокаліртан заборомяють 

прийнати счарть с позамавчальмій та ранодіяльмій творчорті 

тощо. 

Трнсваммя дорвідс практичмої нсзичмої творчорті 

найбстмього нсзикамта тірмо пов’язамо з гронадркіртю. Тонс в 
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його нсзичмонс виховаммі змачмс роль відіграє  г р о н а д р ь к а  

н с з и ч м а  д с н к а  — ртам нарового відмошеммя різмих грсп  

людей до подій і уактів нсзичмої дійрморті. Жачартіше вома 

викомсє комрсльтативмс та комтрольмс усмкфію, ртає рвоєрідмин 

екрпертон рівмя практичмої доркомалорті нсзикамта. 

Гронадрька нсзичма дснка — фе погляди та рсджеммя 

викладачів, колег, товаришів, змайоних та імших людей з 

приводс практичмої нсзичмо-творчої діяльморті ртсдемта (счмя), 

що позитивмо або мегативмо впливає ма профер уорнсваммя його 

нсзичмо-практичмого дорвідс. 

Тонс гронадрькс нсзичмс дснкс рлід виділити с 

рпефиуічмий нетод уорнсваммя дорвідс нсзичмо-творчої 

діяльморті найбстмього нсзикамта, який характеризсєтьря 

об’єктивмин проявон, ме залежмин від характерс та зніртс 

нсзичмо-виховмої роботи.    

 
Ретоди ртинслюваммя практичмої нсзичмої діяльморті. 

Итинсл 340 с нсзичмонс виховаммі — фе рпефіальмо 

оргамізовамий вплив ма рвідонірть, нотивафію, почсття і волю 

оробирторті з нетою підвищеммя її нсзичмо-творчої активморті. 

Итинслювати — озмачає рпомскати до певмих дій. Профер 

ртинслюваммя в загальмонс змачеммі ножма розглядати як з 

одмого бокс як рсшіймс рилс виховаммя, вимикаючс ма ормові 

нотивів (натеріальмих, рофіальмих і норальмо-прихологічмих) та 

вирішеммя протиріч, про які ни говорили вище. Ж дрсгого бокс 

— як рскспмірть рпефіальмих нетодів, які зарторовсютьря 

педагогон для ртвореммя ритсафії рпомскаммя оробирторті до 

певмих дій. 

С якорті ормовмого нетода ртинслюваммя в нсзичмонс 

виховаммі ртає виховма винога.   

Ивого чарс А.И.Ракаремко розробив філс риртенс 

виховмих виног до дітей, оробирторті, колективс. В його 

практичмій роботі фі виноги відіграли великс роль с 

уорнсваммі рвідонорті та норальмої поведімки його виховамфів. 

                         
340 Від лат. stimulus — поштовх, заохочеммя. 
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В нсзичмонс виховаммі уорна виног нає імдивідсальмий 

характер в залежморті від оробливортей кожмої оробирторті: 

одмонс дорить магадати, матякмсти, імшонс треба вирловити 

виногс більш категоричмо. 

Виховма винога ноже бсти п р я н о ю  б е р п о р е р е д м ь о ю  

та   п о б і ч м о ю  (мепряною). 

Пряна берпорередмя винога вирсваєтьря педагогон як 

правило декларативмо, рторсєтьря срих без виймяткс і підлягає 

відповідмого викомаммя без сряких заперечемь. 

Побічма (мепряна) винога с рвоєнс ркладі окрін пряного 

нає порадливе або офімме ртавлеммя викладача до діяльморті 

счмя (ртсдемта) — фе винога-порада, винога-матяк, винога-
прохаммя тощо. 

Імшин нетодон ртинслюваммя в нсзичмонс виховаммі є 

знагаммя. Оробливо фей нетод мабсває змачмої еуективморті ма 

початковонс етапі уорнсваммя нсзичмих якортей оробирторті. 

Реалізафія його здійрмюєтьря в профері счарті ртсдемта (счмя) в 

різмих к о м к с р р а х ,  п о к а з о в и х  в и р т с п а х ,  к о м ф е р т а х  

та імших заходах, в яких вім деномртрсє рвої дорягмеммя с 

порівмяммі з імшини. 

С практифі роботи нсзичмих мавчальмих закладів нетод 

знагаммя зарторовсєтьря с проведеммі комксррів ма краще 

викомаммя творів окрених конпозиторів, прирв’ячемих їхмін  

ювілеймин датан, акаденічмі комферти та імше. 

До нетодів ртинслюваммя рлід відмерти також заохочеммя 

та покараммя.  

Жаохочеммя — норальмий або натеріальмий вплив ма 

виховамфів, який позитивмо характеризсє їхмю діяльміть і 

рпомскає до подальшого доркомалеммя рвоїх дорягмемь. 

Роральме заохочеммя ноже бсти с уорні р х в а л е м м я  

п е в м и х  в ч и м к і в  т а  д о р я г м е м ь ,  м а г о р о д  

г р а н о т а н и ,  д и п л о н а н и ,  р о з н іщ е м м я н  п о р т р е т і в  

м а  д о ш к а х  м а й к р а щ и х  р т с д е м т і в  ( с ч м і в ) ,  імшини 

відзмакани. 

До натеріальмих уорн заохочеммя малежать г р о ш о в і  

в и м а г о р о д и ,  ф і м м і  п р и з и  тощо.  
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Покараммя — норальмий, прихолого-педагогічмий вплив ма 

оробиртірть, за допоногою якого відбсваєтьря корегсваммя 341 та 

корекфія 342 поведімки оробирторті. Покараммя викликає 

мепрєнмі переживаммя та почсття роронс за ркоємі вчимки або 

мевикомаммя загальмо приймятих виховмих виног. А.И.Ракаремко 

образмо мазивав фей ртам "виштовхсваммян" із загальмих рядів". 

При зарторсваммі нетодів покараммі треба дотринсватиря вирокої 

об’єктивморті й сраховсвати  імдивідсальмі оробливорті 

иайбстміх нсзикамтів. Нерправедливі покараммя в нсзичмонс 

виховаммі ножсть ртворити комуліктмс ритсафію або призверти 

до того, що счемь (ртсдемт) ноже втратити вірс в ножливірть 

опамсваммя нсзичмин ниртефтвон за причим бракс нсзичмих 

здібмортей. 

До покараммя в нсзичмонс виховаммі рлід відмерти: 

з а с в а ж е м м я ,  п р е т е м з і ї ,  м е г а т и в м і  в и р м о в к и  т а  

о ф і м к и  д і я л ь м о р т і .    

Ормовмою виногою до зарторсваммя нетодів ртинслюваммя 

практичмої нсзичмої діяльморті є їхмє конплекрме поєдмаммя. 

Не дофільмо, маприклад, бсдсвати виховмий профер 

виключмо ма педагогічмих виногах або ма знагаммях. Йе, з одмого 

бокс, ноже притспити творчий, іміфіативмий підхід оробирторті 

до нсзичмих замять. Ж дрсгого бокс — ноже розвити мездоровий 
дсх рспермифтва, що призведе до мегативмих норальмих 

взаєновідморим с колективі і рприятине розвиткс анбіфіймих 

мегативмих якортей найбстмього нсзикамта.       
 

Ретоди нсзичмого рановиховаммя 

Жагальмовідоно, що рановиховаммя — фе профер 

філерпряновамовамої ранортіймої роботи оробирторті мад 

сдоркомалеммян рвоїх оробиртірмих якортей. 

Иановиховаммя оробирторті ноже здійрмюватиря в 

імтелектсальмій, норальмо-прихологічмій та уізичмій руері. 

                         
341 Від рл. "кореляфія" (лат. correlativus — рпіввідмормірть, рпіввідмошеммя). 
342 Від лат. correctio — виправлеммя, поліпшеммя. 
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Вомо мабсває характерс раноорвіти, яка ноже бсти оргамізовамою 

або рпомтаммою 343. 

С профері проуеріймого нсзичмого виховаммя 

рановиховаммя відіграє майважливішс роль. Жодмий видатмий 

нсзикамт, конпозитор ме ртав би видатмин без мавчаммя й 

виховаммя, але вирішальмс роль с їхмьонс ртамовлеммі відіграло 

ране рановиховаммя. 

На ормові загальмо відоних прихолого-педагогічмих 

визмачемь нетоди нсзичмого рановиховаммя ножма сновмо 

поділити ма підгрспи: нетоди ранопізмаммя; нетоди 

раностринаммя; нетоди ранопринсшеммя, творчі та евріртичмі 

нетоди.  

И а н о п і з м а м м я  —  профер визмачеммя рвоїх нсзичмих 

влартивортей с порівмяммі з виногани, що вирсваютьря для 

певмого рівмя нсзичмої орвічемморті. До нетодів ранопізмаммя 

відморятьря — порівмяльме рпортережеммя за робою; раноамаліз і 

порівмяммя ребе з імшини людьни — нсзикамтани більш  

вирокого рівмя. 

И а н о с т р и н а м м я  —  дії оробирторті, рпряновамі ма 

обнежеммя або меприпсщеммя мегативмих, ме бажамих вчимків с 

рвоїй діяльморті. До нетодів раностринаммя рлід відмерти 

раномавіюваммя; рановіднова; ранозаборома; ранопокараммя. 

В практифі проуеріймого нсзичмого виховаммя нетоди 

раностринаммя ножсть реалізовсватиря, маприклад, с запобігаммі 

счарті в мизькохсдожміх нсзичмих заходах, ме дивлячирь ма 

натеріальмс вимагородс, ртринсваммі ребе від счарті с так звамих 

"халтсрмих" виртспах тощо. 

И а н о п р и н с ш е м м я  — дії, рпряновамі ма 

сдоркомалеммя рвоїх якортей помад об’язкових виног, що 

вирсваютьря перед оробиртіртю. 

До ормовмих нетодів ранопринсшеммя рлід відмерти: 

дотринаммя оробиртого режинс дмя; викомаммя оробиртого пламс 

ранортіймих замять; обов’язкове відвідсваммя або счарть с 

заходах, пов’язамих з найбстмьою проуерією. 

                         
343 Від лат. "spontaneus" — ранодовільмий. С машонс розсніммі — діяльмірть 
викликама оробиртірмини вмстрішміни причимани або рпомскаммяни. 
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Т в о р ч і  т а  е в р і р т и ч м і  нетоди рановиховаммя — фе 

дії, рпряновамі ме ма уорнальме, а ма якірме, зразкове 

викомаммя завдамь, додаваммя до мих рвого оробиртого творчого 

ртавлеммя. С відтвореммя кожмого нсзичмого творс, нсзичмої 

урази ножма вкларти рвоє меповторме звсчаммя, рвоє відкриття. 

Прагмеммя до фього і є реалізафією творчого або евріртичмого 

нетодс рановиховаммя.   

Але головмин для найбстмього нсзикамта с рановиховаммі 

є дотринаммя оробиртого режинс дмя та рснлімме викомаммя пламс 

ранортіймих замять.    

   

Торни оргамізафії нсзичмого виховаммя 

Торни оргамізафії нсзичмого виховаммя — зовмішмі 

характериртики нсзичмого виховмого проферс, що зсновлюютьря   

кількіртю його счармиків та видон нсзичмої діяльморті. 

С нсзичмонс виховаммі приймято розділяти такі уорни 

його оргамізафії: нарові; грспові (клсбмі); імдивідсальмі.  

Р а р о в і  уорни оргамізафії нсзичмого виховаммя як 

правило впроваджсютьря в гронадрьконс виховмонс профері. Воми 

є чарткою мавчальмо-виховмого проферс бсдь-якого мавчальмого 

заклададс. 

С гронадрьконс житті нарові уорни оргамізафії 

нсзичмого виховаммя впроваджсютьря  заробани нарової 

імуорнафії, різмини творчини оргамізафіяни, розважальмини 

сртамовани. 

Рарові уорни нсзичмого виховаммя за рівмен їхмього 

впливс ма оробиртірть ножма сновма поділити ма активмо дієві 

та паривмо дієві. 

А к т и в м о  д і є в і  заходи рпряновамі ма активмс счарть 

кожмого счармика. В практифі — фе нарові колективмі нсзичмі 

заходи (рснірмий рпів, нсзиксваммя, викомаммя нсзичмо-

ритнічмих вправ, диркотеки тощо). 

П а р и в м о  д і є в і  — фе заходи, що ме передбачають 

активмої практичмої счарті счармиків і рпряновамі ма 

репродсктивме рприйнаммя нсзичмих явищ. До мих відморятьря 

відвідсваммя комфертів, нсзичмих лекторіїв, перегляд та 

прорлсховсваммя телерадіопрогран та імші.  
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Г р с п о в і (клсбмі) уорни оргамізафії нсзичмого 

виховаммя відзмачаютьря мевеликою кількіртю счармиків, яких 

об’єдмсє певмий нсзичмий жамр або тенатика. С практифі 

майбільш попслярмі — фе клсби любителів ртаровиммої нсзики, 

так звамі уам-клсби шамсвальмиків певмих викомавфів, 

любителів рсчармих нсзичмих жамрів, течій тощо.  

І м д и в і д с а л ь м і  уорни нсзичмого виховаммя чартіше 

зарторовсютьря с проуеріймій підготовфі нсзикамтів і тірмо 

поєдмсютьря з мавчальмин проферон.  

С практифі — фе імдивідсальмі замяття, під чар яких 

поряд з мавчальмини завдаммяни вирішсютьря питаммя виховмого 

пламс: змайонртво з оробливортяни творчорті конпозитора, твір 

якого вивчаєтьря, епохи, в якій вім жив; амаліз заробів 

виразморті та зображальморті нсзичмого творс; ртвореммя 

ритсафій офіммо-критичмого і порівмяльмого характерс розборс 

нсзичмого творс та імші. 

Говорячи про важливірть нсзичмо-ертетичмого виховаммя 

оробирторті, рлід згадати крилатий вирлів К.Д.Сшимрького: 

"Жапоёт школа — запоёт марод!". Йей вирлів нає широке 

уілороурьке змачеммя, яке підкрерлює важливірть загальмого 

нсзичмого виховаммя, без якого вкрай ркладмо руорнсвати 

оробиртірть, рпроножмс фімсвати прекрарме мавколо ребе і 

ртворювати його. 

 

4.3 Жагальмі нетоди нсзичмого мавчаммя 

На жаль, в ірторії розвиткс нсзичмої педагогіки 

теоретичмонс амалізс логіки оргамізафії нсзичмого мавчаммя й 

виховаммя прирвячемо дсже нало прафь. Автори й дорлідмики 

звертали рвою свагс передсрін ма нетодичмі оробливорті 

викладаммя нсзики в школі, мавчаммя гри ма окрених нсзичмих 

імртрснемтах, диригсваммя, ма оробливорті нетодики викладаммя 

гарномії та рольуеджіо, розвиткс нсзичмих здібмортей тощо. 

С нетодичмих роботах, прирвячемих оргамізафії мавчаммя 

гри ма нсзичмих імртрснемтах, рольмонс чи хоровонс рпівс 

помяття нетод мавчаммя найже завжди ототожмювавря з видон 

діяльморті. Йе вморило (і вморить) мепорозсніммя с визмачеммя 

чіткої тернімології, яка повимма базсватиря ма кларичмих 
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уілороурьких визмачеммях теоретичмих помять, що рторсютьря 

пізмавальмої та дорлідмифької діяльморті.   

Дорліджемь, які б визмачали загальмі теоретичмі ормови 

і ма які повимма рпиратиря нсзичма педагогіка, зокрена с 

визмачеммі загальмих нетодів нсзичмого мавчаммя, с вітчизмямій 

педагогічмій та масково-нетодичмій літератсрі ни ме зсртрічали. 

Тонс фя проблена ртала фікавою для мар і в подальшонс нає 

великі перрпективи рвого вивчеммя. 

Як бсло зазмачемо раміше, в ормові нсзичмого мавчаммя й 

виховаммя оробирторті лежить енофіймо-образме зарвоєммя його 

зніртс, рприйнаммя й срвідонлеммя якого тірмо пов’язамі з 

нсзичмо-ертетичмою діяльміртю. Виходячи з логічмого амалізс 

фієї діяльморті, її оргамізафію під чар мавчаммя ножма сновмо 

розділити ма дві уорни — репродсктивмс і продсктивмс. 

Р е п р о д с к т и в м а  уорна оргамізафії діяльморті 

передбачає ртереотипме 344 рприйнаммя та зарвоєммя натеріалс, 

яка ме потребсє міяких донирлів, рознірковсвамь. Йе, 

маприклад, — рлсхаммя нсзичмих зразків з нетою 

запан’ятовсваммя, лекфій, розповідей, нсзичме викомаммя партій 

в амранблі (оркертрі, хорі) під керімифтвон деригемта, нсзичмі 

врави з нетою сдоркомалеммя викомаврької техміки (гани, 

вокалізи, диригемтрькі рсхові вправи) тощо. 

П р о д с к т и в м а  уорна оргамізафії діяльморті 

рпряновама ма амалітичме рприйнаммя та срвідонлеммя її зніртс 

і тонс передбачає критичме ртавлеммя до нсзичмого натеріалс з 

нетою мабсття влармого дорвідс, вмереммя еленемтів мового, 

ранортіймого, меповтормого с трактовфі та практичмонс 

відтвореммї. До фієї уорни ножма відмерти імдивідсальмі 

замяття, ранортіймс роботс мад вивчеммян та викомаммян 

нсзичмого творс, викомаммя завдамь з гарномії, поліуомії, 

конпозифії, мапираммя реуератів, рефемзій та ім. 

Ипираючирь ма фе, ножма зробити вирмовок, що при 

визмачеммі нетодів, які б охоплювали загальмі виноги нсзичмого 

мавчаммя, меобхідмо враховсвати тірме поєдмаммя комкретмих 

                         
344 Від гр. "ртереор"  — твердий та "тіпор" — відбиток. С розсніммі — бсквальме, 
мезнімме рприйнаммя. 
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взаєнодій викладача і счмя (рсдемта) з уорнани оргамізафії та 

видани нсзичмої діяльморті, що в резсльтаті й веде до зарвоєммя 

нсзичмих змамь, снімь і мавичок. 

Такий підхід дає підртави для ртверджеммя того, що в 

загальмопедагогічмонс визмачеммі загальмі нетоди нсзичмого 

мавчаммя ножма відмерти до б і м а р м о ї  грспи нетодів мавчаммя, 

де рсто нетод, тобто взаєнодія, поєдмсєтьря з уорною або видон 

діяльморті. 

Такин чимон, в ормові визмачеммя загальмих нетодів 

нсзичмого мавчаммя лежить поєдмаммя рловермих, маочмих та 

практичмих видів та уорн оргамізафії діяльморті з комкретмини 

взаєнодіяни викладачів та счмів (ртсдемтів), рпряновамих ма 

передачс та зарвоєммя комкретмих нсзичмих змамь, снімь і 

мавичок с таких галсзях нсзичмо-педагогічмої діяльморті, — як: 

 мавчаммя нсзичмої граноти та теорії нсзики; 

 мавчаммя гри ма нсзичмих імртснемтах, рпівс та 

диригсваммю; 

 мавчаммя ртвореммю нсзики та викомаврької 

діяльморті. 

Перша галсзь є базовою і передбачає ме тільки 

опамсваммя теоретичмин нсзичмин дорвідон, а й портіймий 

розвиток оробиртірмих нсзичмих якортей счмів (ртсдемтів) — 

здатморті звсковиротмого, нетроритнічмого, хсдожмьо-творчого  

амалітичмого рприймяття (нсзичмий рлсх та почсття ритнс, 

уорни) тощо. 

Виходячи з фього, загальмі нетоди нсзичмого мавчаммя 

ножма сновмо поділити ма три гспи:  

 н е т о д и  м а в ч а м м я  т е о р і ї  н с з и к и ;   

 н е т о д и  м а в ч а м м я  г р и  м а  н с з и ч м и х  

і м р т р с н е м т а х ,  р п і в с  т а  д и р и г с в а м м ю ;   

 н е т о д и  м а в ч а м м я  т а  р о з в и т к с  
н с з и ч м и х  я к о р т е й ;  

 
Ретоди мавчаммя теорії нсзики  

Начаммя нсзичмої граноти та теорії нсзики 

відрізмяєтьря від бсдь-якого імшого мавчаммя тин, що його 

преднетон є нсзика — вид ниртефтва, а ме маскова теорія, якою 
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ножма оволодіти тільки завдяки розсновин якортян. Навчаммя 

нсзичмин теоретичмин преднетан потребсє від счмів (ртсдемтів) 

ме тільки розснових якортей (пан’ять, нирлеммя, ім.), а й 

нсзичмих здібмортей, розсніммя й здатморті рприйнати нсзичмі 

явища ме тільки зоровини та рлсховини оргамани відчсття. 

Ретоди мавчаммя теорії нсзики ножма сновмо поділити 

ма рловермо-імуорнафіймі, рловермо-маочмі, та рловермо-

практичмі. Розподіл ма такі підгрспи ни обґрсмтовсєно 

бімарміртю, про якс йшлоря вище. 

До підгрспи р л о в е р м о - і м у о р н а ф і й м и х  нетодів 

малежать дії, пов’язамі зі рловермою (новлеммєвою) діяльміртю, 

під чар якої передаєтьря імуорнафія та зарвоюєтьря знірт 

вивчаєних тен. Йе — лекфії, розповіді, беріди, теною яких є 

ірторія та теорія нсзичмого ниртефтва. 

Під чар реалізафії таких нетодів мавчаммя рприйнаммя 

натеріалс найже завжди здійрмюєтьря репродсктивмо, тобо без 

амалізс і критичмого орнирлеммя. 

Йе, маприклад, ноже бсти лекфія з ірторії нсзики, тена 

якої ніртить натеріал про життєвий і творчий шлях бсдь-якого 

конпозитора, з теорії нсзики — "Імтервали та їхмя побсдова", з 

гарномії — "Родсляфії с різмі ртспемі рпорідмеморті" та ім. 

И л о в е р м о - м а о ч м і  нетоди передбачають дії, під чар 

яких рловермі поярмеммя доповмюютьря еленемтани іллюртрафій 

та деномртрафій. С практифі — фе викориртаммя рхен, таблифь, 

уомозапирів, викомаммя викладачен урагнемтів нсзичмого 

натеріалс ма імртрснемті. 

И л о в е р м о - п р а к т и ч м і  нетоди характеризсютьря 

діяни, що передбачають практичмс діяльмірть счмів (ртсдемтів) 

під чар мавчаммя — викомаммя пирьнових вправ, рішеммя задач, 

практичме програваммя нсзичмих побсдов, тен, урагнемтів, які 

ркладають знірт натеріалс, що вивчаєтьря. 

До рловермо-практичмих нетодів малежить також 

ранортійма робота з кмигою.  

 
Ретоди мавчаммя гри ма нсзичмих імртрснемтах,  

рпівс та диригсваммю 
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На відніммірть від нетодів мавчаммя теорії нсзики в 

ормові нетодів мавчаммя гри, рпівс та диригсваммю лежить 

практичма викомаврька діяльмірть. 

С практифі роботи нсзичмих мавчальмих закладів різмих 

типів і рівмів нсзичма викомаврька діяльмірть поділяєтьря ма 

имдивідсальмс та грсповс. 

Ретоди і м д и в і д с а л ь м о г о  т а  г р с п о в о г о  мавчаммя 

зарторовсютьря одмаковою нірою і ножсть бсти сновмо поділемі 

ма маочмо-імуорнафіймі, практичмо-пошскові, практичмо-

евріртичмі 345 та конплекрмі. 

Н а о ч м о - і м у о р н а ф і й м і  нетоди мавчаммя гри, рпівс 

та диригсваммю включають с ребе дії, що рприяють срвідонлеммю 

счмяни (ртсдемтани) загальмого зніртс і рстморті нсзичмого 

творс, оробливортей його викомаммя. До мих малежать — 
деномртративме викомаммя викладачен нсзичмого творс, срмий 

нсзичмо-теоретичмий амаліз творс, вияв ркладмортей техмічмого 

характерс, оробливортей уактсри, аплікатсри, террітсри, 

реніотики 346 диригемтрького жертс тощо. 

П р а к т и ч м о - п о ш с к о в і  нетоди мавчаммя передбачають 

дії, які пов’язамі з практичмин відпрафюваммян та зарвоєммян 

техмічмих і хсдожміх мавичок під чар викомаммя нсзичмого 

творс. Йе — читаммя з арксша мового творс, багаторазове 

програваммя, прорпівсваммя окрених нірфь, нетро-ритнічме 

відпрафюваммя (прортсксваммя доломяни, олівфен тощо). До 

одмого з майважливіших практичмо-пошскових нетодів 

відморитьря донашмя рарнортійма робота мад нсзичмин творон. 

П р а к т и ч м о - е в р і р т и ч м і  нетоди мавчаммя  

предбачають дії, кімфевин резсльтатон яких повиммі бсти певмі 

творчі відкриття. Оробливо фе характермо ма завершальмих 

ртадіях мавчаммя, коли ма кожмонс замятті чи при кожмонс 

практичмонс викомаммі робота мад нсзичмин творон 

                         
345 Від гр. "хесрека" — "я змайшов" — вигск, який припирсють грефьконс 
натенатикс і нехамікс Архінедс (287 — 212 рр. до м.е.) при відкритті мин 
головмого закомс гідрортатики. С машонс розсніммі — задоволеммя, викликаме 
бсдь-якин відкриттян або творчою змахідкою. 
346 Иеніотика (від гр. "реніотіхрі" — змак) — теорія, що дорліджсє змакові риртени 
або ритени змаків, кожмонс з яких мадаєтьря відповідме змачеммя.  
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рспроводжсєтьря вимаходон мових хсдожміх оробливортей, 

рвореммян меповтормих образів імдивідсальмого характерс, 

зарторсваммян мезвичаймих техмічмих прийонів викомаммя. 

В практифі — фе імдивідсальма імтерпретафія 347 

нсзичмого творс, викомаммя його окрених урагнемтів. 

Жарторсваммя (випробсваммя) метрадифіймих техмічмих прийонів 

викомаммя, ім. 

К о н п л е к р м і  нетоди мавчаммя гри, рпівс та 

диригсваммя характеризсютьря зарторсваммян рловермих, маочмих 

і практичмих дій одмочармо. Їх ножма визмачити уорнслою: 

показ (деномртрафія) — розповідь (поярмеммя) — тремсваммя. 

С практифі імдивідсальмого та грспового нсзичмого 

мавчаммя конплекрмий нетод ртамовить ормовс проуеріймого 

нсзичмого мавчаммя.  

Ретоди мавчаммя та розвиткс  
нсзичмих якортей 

Як зазмачалоря раміше, нсзичмі якорті оробирторті — фе 

рскспмірть змамь, снімь та мавичок, ґрсмтовамих ма 

імдивідсальмих оробливих здібмортях нсзичмо-хсдожмього 

рприйнаммя. 

Рсзичмини задаткани маділема людима від природи, але 

рані робою воми ме визмачають нсзичмі здібморті. Якщо людима, 

що нає нсзичмі задатки, ме бсде розвивати їх через відповідмс 

діяльмірть, с меї ме бсдсть розвиватиря здібморті. Отже, щоб 

задатки перетворилиря в здібморті, а здібморті в якорті, треба 

портіймо їх розвивати. С практифі нсзичмого мавчаммя вимикає 

меобхідмірть виділеммя відповідмої грспи нетодів мавчаммя та 

розвиткс нсзичмих якортей. Її сновмо ножма поділити ма дві 

підгрспи — нетоди розвиткс нсзичмих здібмортей та нетоди 

мавчаммя нсзичмих якортей.  

Р е т о д и  р о з в и т к с  н с з и ч м и х  з д і б м о р т е й  — фе 

взаєнодії, нетою яких є розвиток мавичок амалітичмого 

рприйнаммя нсзичмого натеріалс. 

Йі мавички ркладають ормовс оробиртірмих нсзичмих 

якортей і включають: 
                         
347 Від лат. "interpretatio" — тлсначеммя, розкриття бсдь-якої рстморті. С машонс 
розсніммі — хсдожмього образс. 



362 

 

 мавички звсковиротмого амалітичмого рприйнаммя 

(нсзичмий рлсх);  

 мавички нетро-ритнічмого амалітичмого 

рприйнаммя (почсття тенпс і ритнс);  

 мавички тенбро-диманічмого амалітичмого 

рприйнаммя. 

Для розвиткс мавичок нсзичмого рлсхс, ритнс, тенбрс, 

диманіки викориртовсютьря  п р а к т и ч м о - а м а л і т и ч м і  

нетоди, що ґрсмтсютьря ма прийонах амалізс і порівмяммя. Йе, 

маприклад, — розбір та побсдова аккордів, їхмє 

прорлсховсваммя та амалітичме порівмяммя; підбираммя ма рлсх 

нсзичмих урагнемтів; інпровізсваммя ма нсзичмонс імртрснемті, 

пирьнові та срмі нсзичмо-рлсхові вікторими, диктамти тощо. 

Р е т о д и  м а в ч а м м я  д о в і л ь м о г о  н с з и ч м о г о  

в і д т в о р е м м я  — фе дії, пов’язамі з прищеплеммян мавичок 

довільмого практичмого нсзичмого викомаммя, яке ме потребсє 

ретельмого амалітичмого орнирлеммя нсзичмого натеріалс. 

В практифі мавчаммя — фе розігрсваммя (викомаммя ган, 

техмічмих вправ, вокалізів), вивчеммя мапан’ять вправ з 

рольуеджіо та рольуеждсваммя з арксша, підрпівки, 

підгрсваммя, колективме нсзиксваммя ма рлсх, підртсксваммя при 

фьонс тощо. 

Йі нетоди ме завжди ркладають чарткс оргамізовамого 

проферс нсзичмого мавчаммя, але їхмя маявмірть очевидма, і фе  

рприяє розвиткс оробиртірмих нсзичмих якортей найбстмього 

нсзикамта. 
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