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ВСТУП 

Ство рен ня ці ліс ної кар ти ни на ці о наль ної куль ту ри
по тре бує ви вчен ня її ком по нен тів в усьо му різ но ма ніт ті
те ри то рі аль них, ре гі о наль них та ін ших особ ли вос тей. То -
му ни ніш ній час ха рак те ри зу єть ся спа ла хом за ці кав ле -
нос ті со ці аль ни ми й мис тець ки ми на дбан ня ми окре мих
ре гі о нів Укра ї ни.

Особ ли ву ува гу су час них до слід ни ків при вер та ють не
ли ше ве ли кі куль тур ні осе ред ки, а й ті, які з різ них при -
чин рід ко по трап ля ли у ко ло на уко вих ін те ре сів. 

Са ме та ким куль тур ним ре гі о ном є Пол тав щи на, яка
до сі за ли ша єть ся ма ло дос лід же ною. Та кож не ство ре но
жод но го на вчаль но го кур су, в яко му му зич на куль ту ра
краю роз гля да ла ся б ком п лек с но.

Про те цей край зав ж ди був од ним із най ак тив ні ших
в куль тур но му і мис тець ко му зна чен ні осе ред ків Укра ї -
ни. Гео гра фіч на й іс то рич на на леж ність до цен т раль них
ук ра їнсь ких зе мель ви зна чи ла цей ре гі он як один із
основ них у фор му ван ні за галь но на ці о наль них ознак ук -
ра їнсь кої куль ту ри. Чис лен ні мис тець кі тра ди ції, що
фор му ва ли ся й сто літ тя ми шлі фу ва ли ся на те ре нах куль -
ту ри краю, спра ви ли сут тє вий вплив на роз ви ток як ре -
гі о наль ної, так і всієї ук ра їнсь кої куль ту ри.

Роз гля ду ва ні у на вчаль но му по сіб ни ку хро но ло гіч ні
ме жі||– ХІХ||– по ча ток ХХ||сто літь||– бу ли над зви чай но
важ ли ви ми в іс то рії куль ту ри Укра ї ни. У на уко вій лі те ра -
ту рі цей про мі жок ви зна ча єть ся як пе рі од на ці о наль но-
куль тур но го від род жен ня. На Пол тав щи ні він ха рак те ри -
зу вав ся стрім ким роз вит ком еко но мі ки, со ці аль ної сфе ри
і куль ту ри. У му зич ній сфе рі під впли вом про гре сив них
єв ро пейсь ких тен ден цій за кла да ли ся під ва ли ни про фе -
сій ної осві ти, ін стру мен таль но го ви ко нав ст ва, гас т роль -
но-кон цер т ної ді яль нос ті, ком по зи торсь кої твор чос ті.
По сту по во фор му ва ли ся при та ман ні ре гі о ну тра ди ції му -
зич но-дра ма тич но го й опер но го те ат рів, хо ро во го ви ко -
нав ст ва, бан дур но го мис тец т ва.

Та ким чи ном, ак ту аль ність на вчаль но го по сіб ни ка
зу мов ле на: 

– від сут ніс тю у су час них куль ту ро ло гії та му зи ко -
знав ст ві ком п лек с но го ви вчен ня куль ту ри ре гі о ну;
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– не об хід ніс тю до слід жен ня мис тец т ва Пол тав щи ни
для від тво рен ня ці ліс ної кар ти ни роз вит ку ук ра їнсь кої
на ці о наль ної му зич ної куль ту ри;

– зна чу щіс тю іс то ри ко-куль тур них і мис тець ких
здо бут ків Пол тав щи ни у фор му ван ні за галь но на ці о наль -
них ознак ук ра їнсь кої куль ту ри;

– важ ли віс тю об ра них для ви вчен ня хро но ло гіч них
меж||– пе рі о ду ук ра їнсь ко го на ці о наль но-куль тур но го
від род жен ня (ХІХ||– по ча ток ХХ||сто літ тя), у рам ках
яко го від бу ло ся ста нов лен ня та про фе сі о на лі за ція основ -
них мис тець ких сфер.

По дії му зич но го жит тя Пол тав щи ни висвітлено у як -
най шир шо му іс то рич но му й со ці о куль тур но му кон тек с -
ті: досліджено ді яль ність різ но ма ніт них куль тур них, гро -
мадсь ких і дер жав них уста нов то го ча су; роз гля ну то
фун к ці о ну ван ня за со бів ма со вої ін фор ма ції та пе рі о ди -
ки; на ве де но по дро би ці з еко но міч но го та сус піль но го
жит тя пол тав ців, а та кож по да но да ні про окре мих ді ячів
гу бер нії, Ро сійсь кої ім пе рії та за ру біж жя, які тим чи ін -
шим чи ном бу ли при чет ні до куль тур но го і со ці аль но го
роз вит ку краю (в іменному покажчику посібника
зафіксовано близько 800 осіб).

Для більш сис тем но го і пов но го сприй нят тя ін фор -
ма ції кур су, та кож за лу че но знач ну кіль кість до від ни ко -
вих да них та зроблено не об хід ні ко мен та рі.

Та кий під хід об’єк тив ні ше і ви раз ні ше по зи ці о нує
му зич не мис тец т во у сис те мі за галь но куль тур них цін -
нос тей краю.

Про по но ва ний курс з іс то рії му зич ної куль ту ри Пол -
тав щи ни – на сьо год ні пер ший з по гля ду пов но ти і сис -
тем нос ті по да но го ма те рі а лу, ви кли ка ний на галь ною не -
об хід ніс тю за пов ни ти про га ли ни в на вчаль но му про це сі
для май бут ніх іс то ри ків, куль ту ро ло гів, мис тец т воз нав ців.

Зва жа ю чи на знач ний об сяг ма те рі а лу, до сі не ві до -
мо го ши ро ко му за га лу, на вчаль ний по сіб ник ста не у на -
го ді не ли ше сту ден там ВНЗ, а й на уков цям, мис тец т воз -
нав цям, ви кла да чам іс то рії, куль ту ри та кра єз нав ст ва
се ред ніх на вчаль них за кла дів, за га лом усім, хто ці ка вить -
ся му зич ним мис тец т вом Пол тав щи ни.

ВСТУП
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ДАПО||– Дер жав ний ар хів Пол тавсь кої об лас ті.
ІМФЕ||– Інсти тут мис тец т воз нав ст ва, фоль к ло рис -

ти ки та ет но ло гії іме ні М.||Риль сь ко го НАН Укра ї ни.
ПГВАК||– Пол тавсь ка гу бернсь ка вче на ар хів на ко -

мі сія.
ІРМТ||– Імпе ра торсь ке ро сійсь ке му зич не то ва рис т во.
НБУВ||– На ці о наль на бі б ліо те ка Укра ї ни іме ні

В.||Вер надсь ко го.
ЦДАМЛМ||– Цен т раль ний дер жав ний ар хів-му зей

лі те ра ту ри і мис тец т ва Укра ї ни.
ЦДІАК||– Цен т раль ний дер жав ний іс то рич ний ар хів

Укра ї ни, м.||Ки їв.
ЦДІАУ||– Цен т раль ний дер жав ний іс то рич ний ар хів

Укра ї ни.
НТШ||– На уко ве то ва рис т во іме ні Та ра са Шев чен ка.
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Модуль І. 
ТЕОРЕТИКО&МЕТОДОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ПОЛТАВЩИНИ

Лекція 1.1. Предмет, мета і завдання курсу

План
1. Музична культура – сутність поняття.
2. Музична культура Полтавщини як навчальна дисци -

пліна, її мета і завдання.
3. Питання періодизації української культури кінця

XVІІІ – початку ХХ століть.

Му зич на куль ту ра – це су куп ність за со бів, спо со бів та
ре зуль та тів ді яль нос ті лю дей у сус піль ст ві (А.||Со хор)1.
Тому її мож на роз гля да ти як сис те му, що по єд нує:

–||му зич ні цін нос ті (тво ри та їх ви ко навсь ке трак ту -
ван ня);

–||ви ди ді яль нос ті що до їх ство рен ня, збе рі ган ня,
від тво рен ня, по ши рен ня та за сво єн ня;

–||суб’єк ти за зна че них ви дів ді яль нос ті;
–||спе ці аль ні ін с ти ту ти і за кла ди (ра зом з не об хід ни -

ми ма те рі аль ни ми за со ба ми), що за без пе чу ють цю ді яль -
ність.

Отже, музична культура||– це му зи ка ра зом з її най -
ближ чим со ці аль ним кон тек с том, з усією су куп ніс тю
сус піль них форм му зи ку ван ня (Б.||Асаф’єв)2.

Від по від но до цьо го тлу ма чен ня, у ме жах про по но ва -
но го на вчаль но го кур су ви зна ча єть ся предмет вивчення –
це основ ні сфе ри му зич ної куль ту ри Пол тав щи ни
(ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літ тя) – ін стру мен таль не ви ко -
нав ст во, му зич на осві та, гас т роль но-кон цер т не жит тя, –
а та кож со ці аль ні умо ви їх ре алі за ції.

Метою навчального курсу є фор му ван ня у сту ден тів
знань з іс то рії му зич ної куль ту ри Пол тав щи ни, ро зу мін -
ня тих со ці аль но-іс то рич них про це сів, які ви зна чи ли
мис тець ку са мо бут ність ре гі о ну в за галь но на ці о наль но му

1||Со хор Арнольд На умо вич
(1924–1977) – ра дянсь кий му зи -
ко зна вець, кри тик і фі ло соф.
Викла дав у Ле нін градсь кій кон -
сер ва то рії (з 1970 р. – про фе сор),
Інсти ту ті те ат ру, му зи ки і кі не ма -
тог ра фії (ни ні – Ро сійсь кий ін с -
ти тут іс то рії мис тецтв). Ві до мий
як один із пер ших му зи ко знав ців
СРСР, який ґрун тов но зай мав ся
пи тан ня ми со ці о ло гії му зи ки
(див.: Со хор А. Н. Со ци о ло гия и
му зы каль ная куль ту ра. – М. :
Сов. ком по зи тор, 1975. – 202 с.).

2||Асаф’єв Бо рис Во ло ди ми ро -
вич (літ. псев до нім – Ігор Глє -
бов) (1884–1949) – ро сійсь кий
ра дянсь кий ком по зи тор, му зи ко -
зна вець і му зич ний кри тик, один
із осно во по лож ни ків ро сійсь ко го
му зи ко знав ст ва. Про фе сор Ленін -
градсь кої кон сер ва то рії, ака де мік
АН СРСР, На род ний ар тист
СРСР.
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кон тек с ті, опа ну ван ня фак то ло гіч ною й ін фор ма цій ною
ба зою, яка до зво лить склас ти ці ліс ну кар ти ну мис тець -
ко го жит тя ре гі о ну за зна че но го пе рі о ду.

На вчаль ний матеріал курсу пе ред ба чає два на прям ки.
Пер ший на пря мок – це опа ну ван ня сту ден та ми те о ре -
тич них і ме то до ло гіч них основ регі о наль них до слід жень,
що є до сить но вою га луз зю в куль ту ро ло гії й іс то рії мис -
тецтвознавства. Від по від но у пер шо му мо ду лі роз кри то
пи тан ня ре гі о на ліс ти ки як на уки, визна ча ють ся основ ні її
прин ци пи й по нят тя. І са ме з цих по зи цій Пол тав щи на
роз гля да єть ся як ре гі он із при та ман ни ми ли ше йо му іс то -
рич ни ми й куль тур ни ми особ ли вос тя ми в за галь но на ці о -
наль ній пло щи ні. Дру гий на пря мок||– більш при клад -
ний: на осно ві де таль но го ана лі зу мис тець ких по дій і
явищ, ді яль нос ті твор чих ко лек ти вів, ін с ти ту цій, а та кож
окре мих осіб роз кри ва єть ся ба га то гран ність му зич но го
жит тя краю, ви зна ча ють ся основ ні ві хи про фе сі о наль но го
ста нов лен ня му зич ної куль ту ри. І са ме ре гі о наль ний під -
хід, основ ним методом яко го є по рів няль ний ана ліз «час -
ти на – ці ле», до зво ляє ви зна чи ти міс це му зич ної куль ту -
ри Пол тав щи ни в сис те мі на ці о наль них цін нос тей, а
та кож – у єв ро пейсь ко му куль тур но му прос то рі за га лом.

Про по но ва ний на вчаль ний курс до во лі спе ци фіч ний,
ад же спря мо ва ний у су то кра єз нав чу пло щи ну, де знан -
ня про край, йо го ін с ти ту цій ний, со ці аль но-куль тур ний
устрій і тра ди ції перебувають на пер шому міс ці. Са ме та -
кий ме то до ло гіч ний під хід – ре гі о наль ний – у до слід -
жен ні куль ту ри регіону є най більш оп ти маль ний і до зво -
ляє мак си маль но ви ко рис та ти фак то ло гіч ний й
ін фор ма цій ний ма те рі ал для на вчан ня. 

Та ким чи ном, відповідно до поставленої мети у
навчаль но му по сіб ни ку висуваються на ступ ні за вдан ня:

– роз кри ти по нят тя «ре гі о на ліс ти ка» в іс то ри ко-
куль тур но му і му зи ко знав чо му кон тек с тах;

– про ана лі зу ва ти і сис те ма ти зу ва ти дже рель ну ба зу
іс то ри ко-куль тур ної спад щи ни Пол тавсь ко го ре гі о ну
ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літ тя;

– оха рак те ри зу ва ти го лов ні пе ре ду мо ви со ціального
і  куль тур но го роз вит ку Пол тав щи ни до слід жу ва но го пе -
рі о ду;

– окрес ли ти і про сте жи ти основ ні на прям ки роз вит -
ку му зич ної куль ту ри ре гі о ну на шля ху від ама тор ст ва до
про фе сі о на ліз му;

– ви яви ти пе ре ду мо ви роз вит ку про фе сій ної му зич -
ної осві ти;

– ви світ ли ти гас т роль но-кон цер т не жит тя Пол тав -
щи ни;
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– роз гля ну ти ді яль ність Пол тавсь ко го від ді лен ня
ІРМТ у кон тек с ті куль тур но-про світ ниць ких за вдань
епо хи;

– ви зна чи ти роль сим фо ніч но го ор кес т ру Д.||Ахша ру -
мо ва у про це сі ста нов лен ня му зич но го про фе сі о на ліз му;

– оха рак те ри зу ва ти ді яль ність Му зич них кла сів і
Пол тавсь ко го му зич но го учи ли ща ІРМТ;

– про ана лі зу ва ти на вчаль ні про гра ми Пол тавсь ко го
му зич но го учи ли ща ІРМТ;

– ви яви ти зна чен ня ре гі о наль них мис тець ких тра ди -
цій Пол тав щи ни для фор му ван ня на ці о наль них прі о ри -
те тів му зич но-куль тур но го роз вит ку на ступ но го пе рі о ду.

Об’єк тив не ви вчен ня іс то рії ук ра їнсь кої куль ту ри, й
му зич ної зок ре ма, мож ли ве за умо ви пе рі о ди за ції, що до -
зво ляє ви значи ти ета пи й ло гіч ну по слі дов ність її роз вит ку.

В іс то рії ук ра їнсь кої куль ту ри кі нець ХVІІІ||– по ча -
ток ХХ||сто літ тя є од ним із най більш дис ку сій них що до
пе рі о ди за ції. Бе ру чи за осно ву той чи ін ший кри те рій на -
ці от во рен ня, іс то ри ки, куль ту ро ло ги, мис тец т воз нав ці
про по ну ють різ ні ва рі ан ти пе рі о ди за ції.

У на уко вій лі те ра ту рі цей про мі жок ча су ви зна ча єть -
ся як пе рі од ук ра їнсь ко го на ці о наль но го-куль тур но го
від род жен ня, ад же ха рак те ри зу єть ся ди на міч ним куль -
тур ним роз вит ком й про буд жен ням на ці о наль ної сві до -
мос ті.

Істо рик І.||Ли сяк-Руд ниць кий, взяв ши за кри те рій
акти ві за цію на ці о наль ної сві до мос ті, за про по ну вав роз гля -
да ти пе рі од на ці о наль но го від род жен ня у трьох ета пах:

– пер ший||– дво рянсь ко-шля хетсь кий (до се ре ди ни
40-х||ро ків ХІХ||сто літ тя);

– дру гий||– різ но чинсь ко-на род ниць кий (з по чат ку ді -
яль нос ті Ки ри ло-Ме фо ді ївсь ко го то ва рис т ва до кін ця
ХІХ сто літ тя);

– тре тій||– за галь но на род ний (з кін ця ХІХ||сто літ тя до
1917||ро ку).

Істо рі ог раф І.||Ко лес ник за кри те рій пе рі о ди за ції бе ре
змі ну по лі тич ної ідео ло гії. То му пер ший етап на ці о наль -
но го від род жен ня ви зна чає як реставраційний (тоб то по -
нов лен ня дер жав ної ав то но мії Укра ї ни у ме жах ро сійсь -
ко го ім персь ко го сві ту). Прин ци пи та кої «кри тич ної
іс то рії» спо ві ду ва ли Д.||Бан тиш-Ка менсь кий, О.||Мар тос,
М.||Мар ке вич, Д.||Зу биць кий.

На ступ ний, романтичний етап, бе ре по ча ток із ІІ чвер -
ті ХІХ||сто літ тя. Він ха рак те ри зу єть ся ви ник нен ням роман -
тич но го на прям ку в ук ра їнсь кій іс то рі ог ра фії, позна че ний
ак тив ною зби раць кою пра цею, ар хео гра фіч ною ді яль ніс тю,
до слід жен ням пі сен ної твор чос ті на ро ду. Цей пе рі од
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дослід ни ця пов’язує з ет ног ра фіч ни ми й іс то рич ни ми роз -
від ка ми М.||Цер те лє ва, М.||Мак си мо ви ча, І.||Срез невсь ко го,
хар ківсь ких ро ман ти ків А.||Мет линсь ко го, М.||Кос то ма ро ва,
ді яль ніс тю «Русь кої трій ці» Я.||Го ло ваць ко го, М.||Шаш ке -
ви ча та І.||Ва ги ле ви ча. 

Тре тій етап – народницько-громадівський, який охоп -
лює 60–70-ті||ро ки ХІХ||сто літ тя. Ха рак тер ни ми йо го
озна ка ми є зо се ред жен ня ува ги до слід ни ків на на ро до ві
як носі є ві на ці о наль но го ду ху, ха рак те ру. То го час ні іс то -
ри ки у сво їх до слід жен нях по чи на ють звер та ти ся до соці -
аль ної та по бу то вої іс то рії. Са ме у цей час, на го ло шує
автор, «крис та лі зу єть ся ідея окре міш нос ті ук ра їнсь кої
істо рії». На род ниць ки ми іде а ла ми по зна че на ак тив ність
ук ра їнсь ко го ру ху, об’єд на но го на вко ло Пів ден но-За хід -
но го від ді лу Ро сійсь ко го гео гра фіч но го то ва рис т ва3.

Чет вер тий, національно-політичний етап, збі га єть ся з
куль мі на цій ною фа зою на ці от вор чо го про це су на ук ра їнсь -
ких зем лях, ви ник нен ням ук ра їнсь кої на ції як са мо стій но -
го суб’єк та іс то рії.

Та ким чи ном, ви хо дя чи зі змі ни по лі тич ної ідео ло гії,
ідео ло гіч них пи тань ук ра їн ст ва, І.||Ко лес ник ви ді ляє та кі
ета пи пе рі о ду на ці о наль но-куль тур но го від род жен ня:

– рес тав ра цій ний;
– ро ман тич ний;
– на род ниць ко-гро ма дівсь кий;
– на ці о наль ний, або на ці о наль но-по лі тич ний.
На дум ку іс то ри ків, са ме пе рі од від 1880-х||ро ків і до

пер ших де ся ти літь ХХ||сто літ тя є куль мі на цій ною фа зою
на ці от вор чо го про це су на ук ра їнсь ких зем лях, яка
харак те ри зу ва ла ся ви ник нен ням ук ра їнсь кої на ції як
само стій но го суб’єк та іс то рії. Озна чен ня цьо го ета пу як
най щас ли ві шої у но віт ній іс то рії до би «без пе рер в но го й
усес то рон ньо го ук ра їнсь ко го пі дйо му» дає й іс то рик
І.||Лисяк-Руд ниць кий. Су час ний іс то рі ог раф В.||Го цу ляк
оці нює 80-ті||ро ки ХІХ||– по ча ток ХХ||сто літь (не зва жа ю -
чи на силь ні утис ки ук ра їнсь ко го ру ху з бо ку царсь ко го
уря ду) як час гли бо ких со ці аль них пе ре тво рень, пов’яза -
них з впли вом ук ра їнсь кої ін те лі ген ції на фор му ван ня
сус піль ної сві до мос ті. Під твер д жен ням цьо му ста ли пер -
ші ме то до ло гіч ні до слід жен ня у сфе рі ук ра їнсь кої іс то -
рич ної на уки – «Істо рія Укра ї ни-Ру си» М.||Гру шевсь ко го
й «Огляд ук ра їнсь кої іс то рі ог ра фії» Д.||До ро шен ка.

От же, пе рі од ук ра їн сько го на ці о наль но- куль тур но го
від род жен ня кін ця ХVІ ІІ – по чат ку ХХ сто літ тя за га лом
по ді ля єть ся на три ета пи:

– зби ран ня спад щи ни чи ака де міч ний етап (кі нець
ХVІІІ||сто літ тя||– 40-і||ро ки ХІХ||сто літ тя);

3||На га да є мо іме на про від них
по ста тей ці єї до би в ук ра їн сь -
кій іс то рі ог ра фії: М.||Кос то ма -
ров, П.||Ку ліш, П.||Чу бин сь кий,
В.||Ан   то но вич, Т.||Риль сь кий,
М.||Дра го ма нов, П.||та О.||Єфи -
мен ки, Хв.||Вовк.
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– ук ра ї но філь сь кий, або куль тур ниць кий етап
(40-і||ро ки ХІХ||сто літ тя||– кі нець ХІХ||сто літ тя);

– по лі тич ний етап (з кін ця ХІХ||сто літ тя).
Куль ту ро ло ги пе рі од ук ра їнсь ко го на ці о наль но го-

куль тур но го від род жен ня по ді ля ють на ета пи:
– ет ног ра фіч ний (1800–1860);
– ево лю ці о ністсь кий (1860–1895);
– іс то рич ний (1895–1925).
Остан ній за ча сом збі га єть ся зі ста нов лен ням куль ту -

ро ло гії як окре мої га лу зі на уко во го знан ня.
У су час ній му зи ко знав чій лі те ра ту рі ви роб ле ні ін ші

кри те рії пе рі о ди за ції ук ра їнсь кої му зич ної куль ту ри.
Мис тец т воз на вець Л.||Кор ній ХІХ сто літ тя ха рак те ри зує
за га лом як епо ху єв ро пейсь ко го ро ман тиз му, спе ци фіч ні
ри си яко го зу мо ви ли ряд своє рід них про явів на ґрун ті
ук ра їнсь кої му зич ної куль ту ри. Роз ви ток ук ра їнсь ко го
ро ман тиз му во на роз гля дає у не роз рив ній єд нос ті з україн -
сь ким на ці о наль ним ру хом та на ці о наль но-куль тур ним
від род жен ням. Здо бут ки цьо го пе рі о ду пред с тав ле ні про -
це сом жан ро во го роз гор тан ня му зич ної сфе ри, най ви щим
про явом яко го є твор чість Ми ко ли Ли сен ка.

Контрольні питання
1. Роз крий те по нят тя «му зич на куль ту ра».
2. Дай те виз на чен ня по нят тя «му зич ної куль ту ри» за

Б. Асаф’євим.
3. Виз нач те пред мет і сфор му люй те ме ту нав чаль ної

дис цип лі ни.
4. Оха рак те ри зуй те ос нов ні нап рям ки і зав дан ня нав -

чаль но го кур су. 
5. Обґ рун туй те оп ти маль ність ре гі о наль но го під хо ду у

вив чен ні куль ту ри краю.
6. Роз крий те роль пе рі о ди за ції у вив чен ні іс то рії ук ра їн-

 ської куль ту ри, й му зич ної зок ре ма.
7. Наз віть кри те рії пе рі о ди за ції на ці о наль но- куль тур -

но го від род жен ня. 
8. Оха рак те ри зуй те ета пи пе рі о ди за ції ук ра їн сько го

на ці о наль но- куль тур но го від род жен ня за І. Ли ся ком- Руд -
ниць ким.

9. Оха рак те ри зуй те ета пи пе рі о ди за ції ук ра їн сько го
на ці о наль но- куль тур но го від род жен ня за І. Ко лес ник.

10. Наз віть і оха рак те ри зуй те ві до мі вам пе рі о ди за ції
ук ра їн сько го на ці о наль но- куль тур но го від род жен ня в куль -
ту ро ло гії та му зи коз навс тві.
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Лекція 1.2. Регіоналістика — історія питання

План
1. Ре гі о на ліс ти ка. Сут ність по нят тя. Іс то рія фор му -

ван ня ре гі о нів Ук ра ї ни.
2. Розвиток регіональних досліджень в українському

музикознавстві.
3. Музична регіоналістика на сучасному етапі.

Ре гі о на ліс ти ка, ре гі о ні ка, ре гі о ноз нав ст во, ре гі о но -
ло гія, ре гі о на лі ка та ба га то ін ших лек сич но по діб них
тер мі нів, які ни ні ак тив но впро вад жу ють ся у на уко вий
обіг, за га лом від об ра жа ють од не по нят тя. Та ке тер мі но -
ло гіч не різ но ма ніт тя спри чи не не тим, що цей на пря мок
до слід жень до во лі но вий і сьо год ні ли ше фор му єть ся як
га лузь на уки. Але по су ті, всі во ни від би ва ють од ну мету –
науко ве до слід жен ня ба га то гран ної сус піль ної ді яль нос -
ті і явищ пев но го ре гі о ну (йо го іс то рія, еко но мі ка, куль -
ту ра то що). Та ким чи ном, ре гі о на ліс ти ка пе ре бу ває на
пе ре ти ні ба га тьох дис цип лін і, за леж но від предмету до -
слід жен ня, орі єн ту єть ся на різ ні ас пек ти бут тя лю ди -
ни та те ри то рі аль ної ло ка лі за ції її ді яль нос ті (на прик -
лад, зу стрі ча є мо у лі те ра ту рі по нят тя «еко но міч на
ре гі о  на ліс ти ка», «іс то рич на ре гі о ні ка», «ре гі о наль на
куль ту ра», на віть «тав рі єз нав ст во», «кри моз нав ст во»,
«пол та во знав ст во» і т.п.).

У цьо му сен сі ре гі о на ліс ти ка ви сту пає дис цип лі нар -
ним си но ні мом краєзнавства, ме та яко го – все біч не ви -
вчен ня іс то рії, куль ту ри, еко но мі ки, при ро ди пев ної те -
ри то рії (міс то чи ін ше по се лен ня, міс це вість, край,
кра ї на). Кра єз нав ст во як по шу ко во-до слід ниць ка ді яль -
ність, на вчаль на дис цип лі на, на віть сус піль ний рух ві до -
ме дав но, то му зва жа ю чи на зміс тов ну по діб ність із ре гі о -
 на ліс ти кою, ці по нят тя час то плу та ють. Про те між ни ми
є низ ка прин ци по вих від мін нос тей:

– ре гі о на ліс ти ка спря мо ва на на до слід жен ня сус -
піль них фе но ме нів ре гі о ну, а кра єз нав ст во – та кож на
ви вчен ня су то при род них фак то рів (фло ра, фа у на краю,
особ ли вос ті лан д шаф ту і т.п.);

– об’єк том кра єз нав ст ва мо же бу ти гео гра фіч но не -
ве ли ка те ри то рія – міс то, се ло, іс то рич на міс це вість,
при род ний лан д шафт (край), а ре гі о на ліс ти ки – ли ше ті
те ри то рії, які ма ють по рів ня но знач ний іс то ри ко-куль -
тур ний і еко но міч ний по тен ці ал (ре гі о ни);

– ме та кра єз нав ст ва – все біч не знан ня про пев ну те ри -
то рію, край, йо го особ ли вос ті, ме та ж ре гі о на ліс ти ки –
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до слід жен ня іс то рич но сфор мо ва них ре гі о нів, їх від мін -
нос тей та особ ли вос тей для з’ясу ван ня їх фун к  цій і зна -
чен ня в іс то ри ко-куль тур ній, еко но міч ній чи со ці аль ній
сис те мі кра ї ни, кон ти нен ту то що.

Загалом мож на ска за ти, що до кра єз нав чих ін те ре сів
вхо дить шир ше ко ло об’єк тів до слід жен ня, ніж до ре гі о -
на ліс ти ки, на то мість ре гі о на ліс ти ка спря мо ва на на їх
глиб ший ана ліз і обов’язково – з по гля ду со ці аль ної зна -
чу щос ті.

Та ким чи ном, регіоналістика – га лузь на уки, а та кож
су куп ність ме то дів до слід жен ня й ви вчен ня різ но ма ніт -
них сфер людсь кої ді яль нос ті, їх те ри то рі аль ної спе ци фі -
ки й особ ли вос тей з ме тою з’ясу ван ня фун к цій і зна чен -
ня іс то рич но сфор мо ва но го ре гі о ну в сис те мі куль тур них
на дбань на ції та люд ст ва за га лом.

В іс то ри ко-куль ту ро ло гіч но му ас пек ті ре гі о на ліс ти ка
по кли ка на роз кри ти не по втор ність, са мо бут ність со ці а -
ль но го жит тя краю, йо го особ ли ву при чет ність до ста -
нов лен ня і роз вит ку всієї дер жа ви. 

По шу ко ві об рії ре гі о на ліс ти ки прос тя га ють ся від при -
род но-лан д шаф т них і со ці аль но-іс то рич них до сучас них
еко но міч них і куль тур них умов іс ну ван ня наро ду в ме жах
пев но го краю. Для Укра ї ни та кий по діл зу мов ле ний як
гео гра фіч но (лан д шаф т ним ха рак те ром міс це вос ті), так і
іс то рич но (пра дав нім роз се лен ням пле мен і пле мін них
сою зів), а та кож ад мі ніс т ра тив но і, зго дом, еко но міч но
(спе ци фі ка на род но гос по дарсь кої ді яль нос ті).

Пер ший опис ре гі о наль них особ ли вос тей ук ра їн -
сь ких зе мель у ХVІІ||сто літ ті здій с нив фран цузь кий то -
пог раф Гій ом Ле вас сер де Боп лан, ви ді лив ши ві сім ре -
гі о нів: Во линь, По діл ля, По кут тя, Брац лав щи ну,
Ки їв щи ну, Сі вер щи ну, Чер ні гів щи ну, Угор сь ку Русь.
Віт чиз ня ний до слід ник О.||Ф.||Ша фон сь кий, до слід жу -
ю чи ре гі о на ліс ти ку Ук ра ї ни ХVІ ІІ||сто літ тя, по ді ляв її
на дві час ти ни: од на, під ко ре на Поль щею,||– Пра во -
бе реж жя, дру га, за леж на від Ро сії,||– Лі во бе реж жя, яка
вклю ча ла По ліс ся (або Лит ву) та Степ (або Ук ра ї ну).
Роз по діл, за про по но ва ний Ша фон сь ким, до пов нив
Я.||Мар ко вич. На по чат ку ХІХ||сто літ тя ук ра їн сь кий
лін г віст П.||Бі лець кий- Но сен ко спро бу вав від тво ри ти
ет но те ри то рі аль ну си ту а цію ре гі о наль но го роз вит ку
Ук ра ї ни, ви ді лив ши та кі її час ти ни: «Січ За по рож сь -
ку» («го лов не міс це пе ре бу ван ня ко лиш ніх за по розь ких
ко за ків на ос т ро вах рі ки Дніп ра ниж че по ро гів»), По кут -
тя («об ласть Бу ко ви ни»), По ліс ся («Чор но ро сія, По ліс -
ся»), Лит ву («час ти ну Ма ло ро сії від Дес ни до Смо лен -
 ської гу бер нії і Бі ло ру сії||– зем лі, ко лись під влад ні
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Ве ли ко му кня зів с т ву Ли тов сь ко му»), Це сар щи ну
(«ко лиш ня Гер ма но- Рим сь ка ім пе рія, а те пер Ав с т рія»)
під роз ді ля ю чи її на Га ли цію та Ла де ме рію.

До слід ник по чат ку ХХ||сто літ тя М.Ф.||Сум цов по дав
де що ін ший ет но ре гі о наль ний по діл Укра ї ни: Сло бо жан -
щи на, Га ли чи на, Ку бань, По діл ля, Во линь, Ки їв щи на,
Чер ні гів щи на, Тав рія.

За ра дянсь кої до би ук ра їнсь кі ет ног ра фи ви ро би ли
уза галь не ну ти по ло гію рай о ну ван ня. Во на ляг ла в осно -
ву екс по зи ції Му зею на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту
Укра ї ни, від кри то го під Ки є вом у 1976||ро ці. Са ме тут
Пол тав щи на впер ше бу ла ви ді ле на як окре мий куль тур -
ний ре гі он: Се ред ня Над дніп рян щи на, По діл ля, Кар па -
ти, По ліс ся, Пол тав щи на, Сло бо жан щи на та ін. Під твер д -
 жен ня та ко го рай о ну ван ня зна хо ди мо й у су час ній
куль ту ро ло гіч ній лі те ра ту рі: Се ред нє По дніп ров’я (Над -
дніп рян щи на), По діл ля, Сло бо жан щи на і Пол тав щи на,
По ліс ся, При кар пат тя, Во линь, За кар пат тя, Пів день.
Роз по діл те ри то рії на ряд основ них ре гі о нів, се ред яких
Пол тав щи на є окре мою зо ною, здій с не ний на осно ві
особ ли вос тей і ха рак те ру іс то рич но го роз вит ку окре мих
рай о нів Укра ї ни, при род но-гео гра фіч них умов, вза ємо -
зв’яз ків з ін ши ми на ро да ми.

У су час но му на уко во му сві ті пи тан ня ре гі о наль но го
чле ну ван ня те ри то рії Укра ї ни по тра пи ли у ко ло на уко -
вих ін те ре сів не ли ше ет ног ра фів, а й іс то ри ків, де мо гра -
фів, лін г віс тів, еко но міс тів, ан т ро по ло гів, мис тец т во -
знав ців, куль ту ро ло гів, що да ло мож ли вість до слід жу ва ти
іс то ри ко-ет ног ра фіч ні ре гі о ни з по гля ду по ши рен ня
окре мих явищ куль ту ри.

Так, еко но міс ти, ви вча ю чи гос по дарсь ку ді яль ність
на се лен ня Укра ї ни, у то му чис лі со ці о куль тур ні ас пек ти,
ви ді ли ли на її те ри то рії та кі іс то рич но сфор мо ва ні рай о -
ни: Пра во бе реж жя, Лі во бе реж жя, За хід на Укра ї на, Сте -
по ва Укра ї на і Крим. Під ста вою для рай о ну ван ня, яке
здій с ню ва ли мо воз нав ці, слу гу ва ла ва рі а тив ність ді алек -
тів і го ві рок. Во на да ла їм мож ли вість ви ді ли ти чо ти ри
зо ни: пів ден но-схід ну, пів ден ну, пів ден но-за хід ну та пів -
ніч ну. До слід ни ки на род но-вжит ко во го мис тец т ва
ви зна ча ють чо ти ри ре гі о ни: По ліс ся, Пів ден но-Схід ний
рай он, Га ли чи ну з По діл лям і Гірсь ку Укра ї ну.

У пра цях Пав ла Чу бинсь ко го4 та Хве до ра Вов ка5

до слід жу ють ся най різ но ма ніт ні ші сто ро ни на род но го
жит тя: ба га тю щий фоль к лор ний та ет ног ра фіч ний ма те -
рі ал по да вав ся у ши ро ко му іс то рич но му та со ці о куль -
тур но му кон тек с ті із за лу чен ням ста тис тич них, пра во -
вих, еко но міч них та ін ших да них. П.||Чу бинсь ко му

4||Чу бин сь кий Пав ло Пла то но -
вич (1839–1884) – ук ра їн сь кий
ет ног раф, фоль к ло рист, гро мад -
сь кий ді яч, по ет – ав тор слів
Гім ну Ук ра ї ни. Ро дом з ху то ра
по бли зу Бо рис по ля (на той час –
Пол тав сь кої гу бер нії). До слід жу -
вав ук ра їн сь кий по бут, зви чаї,
фоль к лор, на род ні ві ру ван ня. За
ви дат ні на у ко ві за слу ги на го род -
же ний зо ло ти ми ме да ля ми Ро сій -

сь ко го ге о гра фіч но го то ва рис т ва
та Ро сій сь кої ака де мії на ук, зо ло -
тою ме дал лю на Між на род ній
ви став ці (Па риж). 

5||Вовк Хве дір Кін д ра то вич
(1847–1918) – ук ра їн сь кий
ан т ро по лог, ет ног раф і ар хе о лог.
На ро див ся у се лі Кряч ків цях
Пи ря тин сь ко го по ві ту Пол -
тавсь кої гу бер нії. Зро бив знач -
ний вне сок у роз ви ток віт чиз -
ня ної ан т ро по ло гії. Ві до мий як
зби рач ма те рі а лів з ук ра їн сь кої
ет ног ра фії. Член Ро сій сь ко го ге о -
гра фіч но го то ва рис т ва, Ант ро по -
ло гіч но го то ва рис т ва в Па ри жі.
Ак тив ний по пу ля ри за тор ук ра їн -
сь кої куль ту ри в Єв ро пі.
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на ле жить пер шість у спра ві ком п лек с но го ви вчен ня і
до клад но го опи су куль ту ри окре мих ре гі о нів Укра ї ни.
Він ор га ні зу вав і здій с нив ряд на уко вих ет ног ра фіч но-
на ро доз нав чих екс пе ди цій на те ри то рію Ки ївсь кої, Сер -
де лець кої, Люб лінсь кої, Во линсь кої, Пол тавсь кої гу бер -
ній, а та кож від ві дав май же всі по ві ти Хол м щи ни і
По діл ля.

Інфор ма цій ною ви чер п ніс тю, до клад ніс тю на уко во го
опра цю ван ня чис лен них фак тів, а та кож чіт ким ре гі о -
наль ним спря му ван ням від зна ча єть ся пра ці Хв. Вов ка.
Йдеть ся на сам пе ред про ро бо ту «Укра їнсь кий на род в
йо го ми ну ло му і су час но му»6. Вче ний до слід жу вав жит тя
і по бут Га ли чи ни, Бу ко ви ни, Пе ред кар пат тя, За кар пат -
тя, Чер ні гівсь кої, Во линсь кої, Хер сонсь кої гу бер ній,
Ку ба ні та пів ос т ро ва Та мань. Про сте жу ю чи ан т ро по ло -
гіч ні озна ки ук ра їн ців у зв’яз ку з гео гра фіч ним по ши -
рен ням ді алек тів їхньої мо ви, він роз по ді лив те ри то рію
Укра ї ни на три ве ли кі час ти ни, кож на з яких, своєї чер -
ги, скла да ла ся з ря ду ре гі о нів:

1) пів ніч на сму га (по лісь кий ті сі версь ко-по лісь кий
ді алект)||– ук ра їнсь кі по ві ти Кур щи ни, схід ні по ві ти
Чер ні гів щи ни, Ки ївсь ке По ліс ся, Во линсь ке По ліс ся,
Хол м щи на;

2) се ред ня сму га (ук ра їнсь кі та га лиць кі ді алек ти)||–
ук ра їнсь кі по ві ти на Во ро ніж щи ні, Хар ків щи на, Пол тав -
щи на, Ки їв щи на за Дніп ром, пів ніч не По діл ля, пів ден -
но-за хід на та цен т раль на Во линь, цен т раль на Га ли чи на
та ро сійсь ке По діл ля, на се лен ня Кар пат (лем ки, пів ніч -
ні бой ки, ко лиш ні угорсь кі ру си ни);

3) пів ден на сму га (сло бідсь ко-ук ра їнсь кий, по діль сь -
кий, по дніс т рянсь ко-га лиць кий та пів ден но-кар патсь -
кий ді алек ти)||– Ку бань, схід на та за хід на Ка те ри нос лав -
щи на, Тав рія (Ме лі то поль сь кий по віт), Хер сон щи на,
По діл ля (річ ки Буг та Дніс тер), на се лен ня При кар пат тя
(пів ден ні бой ки, га лиць кі, бу ко винсь кі та ко лиш ні
угорсь кі гу цу ли, бач ван ці).

Ви вчен ня ре гі о наль них особ ли вос тей в му зи ко знав -
ст ві най яс к ра ві ше ре алі зу ва ло ся у фоль к ло рис ти ці. До -
слід жен ня му зич но го фоль к ло ру роз по ча ло ся у ро ман -
тич ну до бу, а прак ти ка за пи су на род них пі сень та їх
ме ло дій – ще ра ні ше7, у ХVІ||сто літ ті. На уко ве опра цю -
ван ня зі бра них ма те рі а лів упер ше здій с ни ли ро сійсь кий
ми тець Ми ко ла||Львов, ав тор пе ред мо ви до пер шої
му зич но-те о ре тич ної пра ці з фоль к ло рис ти ки «Соб ра ния
на род ных рус ских пе сен» Іван Прач, ет ног раф Ми ко ла
Цер те лєв, а та кож іс то рик і фі ло лог Ми хай ло Мак си мо -
вич||– фак тич но за снов ник ук ра їнсь кої фоль к ло рис ти ки.

6||Упер ше опуб лі ко ва на у збір -
ни ку: Ук ра ин скій на родъ въ его
про шломъ и нас то я щемъ.||–
Т.||2.||– Санк т-Пе тер бург, 1916.
Дру ге ви дан ня пра ці: Сту дії
ук ра їн сь кої ет ног ра фії та ан т ро -
по ло гії.||– Пра га: Ук ра їн сь кий
гро мад сь кий ви дав ни чий фонд,
1928. В Ук ра ї ні пра ця під та кою
ж на звою пе ре ви да на у Ки є ві
(ви дав ниц т во «Мис тец т во») 1995||р.

7||По ка зо во, що од ним із най -
дав ні ших ру ко пис них збір ни ків
сло вес них за пи сів дум (на той
час во ни на зи ва ли ся «по віс тя -
ми», а їх ви ко нав ці||– «рап со да -
ми») є «По вес ти ма ло рос сій скія»,
який міс тить 16||дум, за пи са них
на за хід ній Пол тав щи ні.
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У збір ни ку М. Цер те лє ва «Опыт соб ра ния ста рин ных
ма ло рос сий ских пес ней», який став пер шим дру ко ва ним
ви дан ням ук ра їнсь ких пі сень, біль шість дум за пи са ні на
Пол тав щи ні, де він на ро див ся (Хо рол) і пра цю вав.

У пер ших пра цях з пи тань му зич ної фоль к ло рис ти -
ки, зок ре ма у то го ж та ки М.||Мак си мо ви ча, а та кож
П.||Со каль сь ко го, М.||Ли сен ка, му зич ний фоль к лор краю
не по ді ля єть ся за окре ми ми ре гі о на ми. Так, у пра ці «Рус -
ская на род ная му зы ка…» П.||Со каль сь ко го, за тра ди цією,
ук ра їнсь кий і час т ко во бі ло русь кий і ро сійсь кий фоль к -
лор роз гля да єть ся су мар но. М.В.||Ли сен ко ж у сво їх
фоль к ло рис тич них пра цях8 ук ра їнсь кий му зич ний фоль -
к лор роз гля дав як своє рід ний, від мін ний від ро сійсь ко го
і бі ло русь ко го. Про те він де що аб со лю ти зу вав сти льо ві
озна ки, вва жа ю чи їх ха рак тер ни ми для му зич но го фоль -
к ло ру усьо го на ро ду Укра ї ни без ура ху ван ня те ри то рі аль -
них особ ли вос тей та ча су по бу ту ван ня то го чи ін шо го
му зич но го тво ру. Вод но час ре гі о наль ний під хід до за пи -
су фоль к лор них зраз ків про явив ся у Ли сен ка у їх пас пор -
ти за ції – з обов’яз ко вим за зна чен ням міс ця за пи су тво -
рів та біо гра фіч них да них ви ко нав ця, йо го на род жен ням
та про жи ван ням.

На по чат ко во му ета пі ста нов лен ня ук ра їнсь кої фоль -
к ло рис ти ки та фор му ван ня уяв лень про ук ра їнсь ку куль -
ту ру як на ці о наль но ці ліс ну, від мін ну від ін ших,||–
основ ним за вдан ням до слід ни ків бу ло ви яв лен ня та
крис та лі за ція са ме за галь но на ці о наль них ознак. Цей
шлях був три ва лим і склад ним. За га лом, ре гі о наль ний
ас пект (пе ре ду сім за те ри то рі аль ним кри те рі єм) ха рак -
тер ний для всіх збір ни ків на род них пі сень, оскіль ки
за пи си ве ли ся на кон к рет ній те ри то рії (хоч це рід ко афі -
шу ва ло ся у ви дан ні), від по від но й за пи си ма ли ре гі о -
наль ні озна ки, ти по ві для кон к рет но го се ли ща, по ві ту чи
гу бер нії. Упо ряд ку ван ня фоль к лор них збі рок за гео гра -
фіч ним прин ци пом роз по ча ло ся ще у пер шій по ло ви ні
ХІХ||сто літ тя. Вар то зга да ти од ну із пер ших на за хід но -
 ук ра їнсь ких зем лях пуб лі ка цій ук ра їнсь кою мо вою||–
збір ник тек с тів ве сіль них пі сень «Ruskoje wesile opisanoje
czerez J. Łosińskoho. W. Peremyszły» (1835) ет ног ра фа і пуб -
лі цис та Йо си па Ло зинсь ко го9. Йо го спра ву про дов жив
поль сь кий ет ног раф і ком по зи тор Оскар Коль -
берг||(1814–1890). Ві сім то мів зі своєї ба га то том ної пра ці
він при свя тив му зич но му фоль к ло ру окре мих ре гі о  нів За -
хід ної Укра ї ни10. У фоль к ло рис ти ці ви зна чаль ним стає
по рів няль ний ме тод до слід жен ня фоль к ло ру. Хоч зу сил -
ля вче них спря мо ву ва ли ся на сам пе ред на ви зна чен ня за -
га лом на ці о наль них та ін тер на ці о наль них особ ли вос тей

8||Пра ці М.||Ли сен ка: На род ні
му зич ні ін стру мен ти на Укра ї -
ні.||– К.,||1955; Ха рак те рис ти ка
му зич них особ ли вос тей ук ра їнсь -
ких дум і пі сень, ви ко ну ва них
коб за рем Ве ре са єм.||– К.,||1955.

9||Ця пра ця пе ре ви да на су час -
ним ук ра їнсь ким ал фа ві том (в
ори гі на лі ав тор по слу го ву єть ся
ла ти ни цею) у Ки є ві 1992||р. у ви -
дав ниц т ві «На уко ва дум ка».

10||Ідеть ся про ві сім із трид ця -
ти трьох то мів ве ли кої пра ці
О.||Коль бер га «Lud, jego zwyczaje,
sposób życia, mowa, podania,
prysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,
piesńi, muzyka i tańce»: чо ти ри -
том ну «Pokucie» (1882–1889),
дво том ні «Chłemskie» (1890–
1891), «Przemyskie» (1891) і
«Wołyń» (1907).
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ук ра їнсь ко го мис тец т ва, про те у цей же час роз по чи на -
єть ся й до слід жен ня ха рак тер них рис му зич ної куль ту ри
окре мих ре гі о нів Укра ї ни.

Так, ви знач ний до слід ник мис тец т ва За хід ної та
Схід ної Укра ї ни Фі ла рет Ко лес са||(1871–1947) у сво їх
пра цях ук ра їнсь кий му зич ний фоль к лор мис лив не ли ше
як ці ліс не яви ще з яс к ра ви ми за галь но на ці о наль ни ми
ри са ми, а й ви ді ляв ха рак тер ні озна ки фоль к лор но го
мис тец т ва окре мих ре гі о нів Укра ї ни. У сис те ма ти за ції
зраз ків на род но пі сен ної куль ту ри За хід ної Укра ї ни він
по слу го ву вав ся гео гра фіч ним (Лем ків щи на, Під кар пат -
тя11, По ліс ся) та ет ніч ним (лем ки, бой ки, гу цу ли) кри те -
рі я ми. Уче ний здій с нив ряд фоль к лор них екс пе ди цій для
зби ран ня і сис те ма ти за ції фоль к лор них ма те рі а лів різ них
ре гі о нів. Так, у 30-х||ро ках ра зом із ві до мим поль сь ким
ет но ло гом і лін г віс том К.||Мо шинсь ким Ф.||Ко лес са
зі брав, за пи сав і під го ту вав до дру ку фоль к лор ні пі сен ні
і тан цю валь ні зраз ки По ліс ся12. До слід жен ня му зич но го
фоль к ло ру Схід ної Укра ї ни теж бу ли у пла нах уче но го. З
цією ме тою у 1908||ро ці за іні ці а ти вою й на кош ти ук ра -
їнсь кої пись мен ни ці Ле сі Укра їн ки та її чо ло ві ка, ет ног -
ра фа Кли мен та Квіт ки, Ф. Ко лес са за пла ну вав мас ш таб -
ну екс пе ди цію. Про те че рез за бо ро ну царсь ко го уря ду
віль но ман д ру ва ти те ри то рією вче ний об ме жив ся по їз д -
кою до Мир го ро да на за про шен ня ху дож ни ка-гра фі ка
Опа на са Слас ті о на. Ф.||Ко лес сі вда ло ся за пи са ти ряд
пі сень від ві до мих на той час коб за рів||– пред с тав ни ків
різ них рай о нів Пол тавсь кої гу бер нії, та хар ківсь ких спів -
ців. У ре зуль та ті до клад но го ана лі зу дум у сво є му фун да -
мен таль но му до слід жен ні «Ме ло дії ук ра їнсь ких на род -
них дум» уче ний дій шов ви снов ку про на яв ність
окре мих шкіл коб зарсь ко го мис тец т ва||– пол тавсь кої та
хар ківсь кої,||– із при та ман ни ми їм ме ло дич ни ми, рит -
міч ни ми, струк тур ни ми особ ли вос тя ми. Їх фор му ван ня
Ко лес са пов’язу вав не ли ше з ін ди ві ду аль ни ми ри са ми
окре мо го спів ця, а й угру пу ван ня ми коб за рів, які об’єд -
ну ва ли ся за те ри то рі аль ним прин ци пом: «Існу ван ня
те ри то рі аль них груп коб за рів і спів ців дум стає впов ні
зро зу мі ле на під ста ві ві до мос тей про дав ні ор га ні за ції
спів ців-сліп ців, тоб то спі ваць кі брат ст ва, яких осно ва
теж бу ла те ри то рі аль на»13.

Ме тод ана лі зу му зич но го фоль к ло ру з ура ху ван ням
те ри то рі аль них ознак та со ці аль но-іс то рич но го кон -
тек с ту за сто су вав у сво їй на уко вій ді яль нос ті ук ра їнсь -
кий ет но му зи коз на вець по чат ку ХХ||сто літ тя Кли мент
Квіт ка (1880–1953). Осно вою йо го до слід жень став
гео гра фіч ний під хід, який він по ши рив і на ін ші жан ри

11||За су час ною тер мі но ло -
гією||– За кар пат тя.

12||Пра ця опуб лі ко ва на ли ше у
90-х||ро ках: Му зич ний фоль к лор з
По ліс ся у за пи сах Ф.||Ко лес си та
К.||Мо шинсь ко го.||– К.: Му зич на
Укра ї на, 1995. Ко рот кий ви клад
ре зуль та тів екс пе ди ції Ф.||Ко лес са
по дав у стат ті: На род на му зи ка на
По ліс сі // Укра їнсь ка му зи ка.||–
1939.||– №1.||– С.||3–15.

13||Ха рак тер но, що ус ві дом лен -
ня те ри то рі аль них від мін нос тей
му зич ної сти ліс ти ки дум, за пи са -
них від коб за рів ре гі о ну, спо ну ка -
ло Ко лес су ди фе рен ці ю ва ти на -
род них спів ців пол тав сь кої шко ли
на дві гру пи. До пер шої він від но -
сив коб за рів Мир го род щи ни і
су сід ніх по ві тів (Хо роль сь ко го та
Га дяць ко го), мис тец т во яких вва -
жав ці ліс ним за сти льо ви ми оз на -
ка ми та ви ко нав сь ки ми прин -
ци па ми (Ми хай ло Крав чен ко,
Ми ко ла Ду би на, Пла тон Крав -
чен ко, Ан тон||Ско ба, Яв до ха Пи -
ли пен ко, Олек сандр Гриш ко, Ос -
тап Кал ний, Опа нас Барь). До
дру гої ж увій ш ли іме на коб за рів
пе ре важ но мо лод шо го по ко лін ня,
які хоч і на ле жа ли за по ход жен -
ням до пол тав сь кої шко ли, про те
у їх ніх тво рах та ма не рі ви ко нан -
ня по міт ни ми бу ли іно ре гі о наль ні
впли ви (Іван Ску бій, Се мен Гов -
т вань, Ми ко ла Ду би на, Опа нас
Слас ті он). Од нак обид ві гру пи
вче ний об’єд ну вав в од ну шко лу і
про ти став ляв хар ків сь ким коб за -
рям (Гнат Гон ча рен ко, Сте пан
Па сю га, Іван Ку че рен ко, Пет ро
Древ чен ко), твор чий та ви ко нав -
сь кий стиль яких вва жав сут тє во
від мін ним від пол тав сь ко го.
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ук ра їнсь ко го фоль к ло ру, пе ре ду сім на ка лен дар но-
об ря до ві піс ні14. На дум ку вче но го, са ме гео гра фіч ний
ме тод до слід жен ня та кар то гра фу ван ня фоль к лор них
зраз ків від кри ва ють ши ро кі мож ли вос ті для ви вчен ня
не ли ше му зич ної сти ліс ти ки тво рів, а й ет ніч них, по -
лі тич них, еко но міч них, со ці аль них про це сів куль ту ри.
Іншим ас пек том ме то до ло гії до слід жень Кли мен та
Квіт ки бу ло по рів няль не му зи ко знав ст во, вче но го вва -
жа ють осно во по лож ни ком по рів няль но го слов’яноз -
нав ст ва в ет но му зи ко ло гії.

Хо ча Ф.||Ко лес са та К.||Квіт ка не по слу го ву ва ли ся по -
нят тям «ре гі о на ліс ти ка», але са ме в їх ніх пра цях за по чат -
ко ва но до слід жен ня ук ра їнсь ко го му зич но го фоль к ло ру
за йо го гео гра фіч но-те ри то рі аль ни ми озна ка ми. Влас не,
во ни ста ли осно во по лож ни ка ми ре гі о наль но го під хо ду у
ви вчен ні мис тець ких явищ.

По ка зо во, що ча сом важ ли ві те о ре тич ні уза галь нен ня
що до жан ро во-сти ліс тич них ознак то го чи ін шо го ви ду
ук ра їнсь ко го фоль к ло ру здій с ню ють ся на осно ві ана лі зу
зраз ків, за пи са них ли ше у пев но му ре гі о ні Укра ї ни. Зга -
дай мо, на прик лад, пер ше в Укра ї ні до слід жен ня хо ре о -
гра фіч но го мис тец т ва «Те о рія ук ра їнсь ко го на род но го
тан ку» (Ки їв,||1919) Ва си ля Вер хо вин ця15. У цій ро бо ті
ав тор сис те ма ти зу вав ха рак тер ні ру хи, які є осно вою
ук ра їнсь кої на род ної хо ре ог ра фії, роз ро бив влас ну
сис те му за пи су тан ців, а та кож ство рив ори гі наль ну
ме то ди ку їх ви кла дан ня||– за га лом, уза галь нив твор чі
до сяг нен ня спів віт чиз ни ків у сфе рі на род но го хо ре ог ра -
фіч но го мис тец т ва. Прак тич ним під ґ рун тям для те о ре -
тич них уза галь нень йо му слу гу ва ли на род ні тан ці, за пи -
са ні на Ки їв щи ні (се ла Кри ве та Шпи чин ці).

Пі сля три ва лої пе рер ви 1930–1950||ро ків, обу мов -
ле ної кри зою у роз вит ку му зич ної фоль к ло рис ти ки, у
на уко вих ко лах зрос тає за ці кав ле ність куль ту рот вор чи -
ми про це са ми окре мих ре гі о нів Укра ї ни. Їх осмис лен -
ня роз по ча ло ся у 1950-х||ро ках дис ку сією на На ра ді з
пи тань про ет ног ра фіч ні гру пи та ло каль ні особ ли вос -
ті в куль ту рі і по бу ті ук ра їнсь ко го на ро ду кін ця ХІХ||–
по чат ку ХХ||сто літь. По вер нен ня до на уко во го опра цю -
ван ня та ви дан ня му зич но го фоль к ло ру озна ме ну вав
ви хід у світ пра ці му зи ко знав ця і фоль к ло рис та Во ло -
ди ми ра Гошовсь ко го «Укра ин ские пес ни За кар па тья»
(Мос к ва, 1968). Це до слід жен ня й до сі не має ана ло гів
у сві то вій му зич ній фоль к ло рис ти ці за дос ко на ліс тю
прин ци пів упо ряд ку ван ня, сис те ма ти за ції та ко мен ту -
ван ня ма те рі а лу, за ви ва же ніс тю на уко во го апа ра ту.
Ро бо та ви гід но від різ ня єть ся від праць 30–50-х||ро ків,

14||Ідеть ся, зок ре ма, про стат ті
«Об ис то ри чес ком зна че нии ка -
лен дар ных пе сен», (1939–1941);
«Пес ни ук ра ин ских об ря до вых
праз д неств» (се ре ди на або по ча -
ток 40-х рр.); «Об об лас тях рас п -
рос т ра не ния бе ло рус ских ка лен -
дар ных и сва деб ных пе сен»
(1941), опуб лі ко ва ні у збір ни ку:
Изб ран ные тру ды в двух то мах /
Сост. и ко мент. В.||Л.||Го шов ско го,
об щая ре дак ция П.Г.||Бо га ты рё -
ва.||– М.: Сов. комп., 1971–1973.

15||Вер хо ви нець (Кос тів) Ва силь
Ми ко лай о вич (1880–1938) –
му зич ний ет ног раф, ди ри гент і
хо ре ог раф ро дом із Га ли чи ни.
З 1906-го пра цю вав у те ат рі
М.||Са дов сь ко го, зго дом – про -
фе сор Пол тав сь ко го ін с ти ту ту
на род ної ос ві ти, Хар ків сь ко го
му зич но- дра ма тич но го ін с ти ту -
ту. Гар мо ні зу вав му зи ку до ба -
га тьох на род них і, зок ре ма,
дитя чих пі сень; ав тор праць
«Ук ра їн сь ке ве сіл ля», «Те о рія
ук ра їн сь ко го на род но го тан ку»
(1920), «Вес ня ноч ка» (1932).
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яким при та ман ні тен ден цій ний до бір фоль к лор них
зраз ків, за смі чен ня піс ня ми-під роб ка ми ідео ло гіч ної
за бар в ле нос ті і сум нів ної ху дож ньої вар тос ті, від сут ність
прин ци пів на уко во го упо ряд ку ван ня та ко мен ту ван ня.

Ува га на уков ців до фоль к лор но го мис тец т ва окре мих
ре гі о нів Укра ї ни по сту по во зрос тає у 70–80-х||ро ках ми -
ну ло го сто літ тя, й особ ли во пі сля здо бут тя Укра ї ною
дер жав ної не за леж нос ті. Пуб лі ку єть ся низ ка збір ни ків
різ но ма ніт них фоль к лор них зраз ків окре мих ре гі о нів
Укра ї ни||– Лем ків щи ни, Сум щи ни, Бу ко ви ни, Тер но -
піль щи ни, Гу цуль щи ни16.

Сто сов но на род но го мис тец т ва Пол тав щи ни за ува -
жи мо, що у про це сі сво го роз вит ку во но по стій но при -
ваб лю ва ло фоль к ло рис тів-зби ра чів. Ще у се ре ди ні
ХІХ||сто літ тя бу ло опуб лі ко ва но «Соб ра ние ма ло рос сій -
ских на род ных пе сен» у двох час ти нах (Санкт-Пе тер бург,
1860, 1861) Ало ї за Єдліч ки. У чет вер то му то мі «Тру дов эт -
ног ра фи чес ко-ста тис ти чес кой эк с пе ди ции в За пад но-
Рус ский край» (Санкт-Пе тер бург, 1877) вмі ще но опис ве -
сіл ля, за пи са ний П.||Чу бинсь ким (текст) та М.||Ли сен ком
(ме ло дії) у Бо рис по лі Пе ре яс лавсь ко го по ві ту, який на
той час був ад мі ніс т ра тив но-те ри то рі аль ною час ти ною
Пол тав щи ни. У цьо му ж міс теч ку М.||Ли сен ко за пи сав
та кож і 22 ін стру мен таль ні ме ло дії. Зга да є мо та кож
екс пе ди ції Є.||Лі ньо вої 1904||та 1912||ро ків з учас тю
О.||Мас ло ва, Б.||Під го рець ко го, М.||Янчу ка. Опуб лі ко -
ва ні ре зуль та ти цих екс пе ди цій бу ли оці не ні не од но -
знач но і ви кли ка ли справ ж ню дис ку сію у ко лі фоль к -
ло рис тів-на уков ців.

У се ре ди ні та дру гій по ло ви ні ХХ||сто літ тя ви вчен ня
мис тец т ва Пол тав щи ни||– особ ли во пі сен но го і хо ре ог -
ра фіч но го||– три ває й ак ти ві зу єть ся на сам пе ред у ді яль -
нос ті міс це вих до слід ни ків. На по чат ку 90-х у світ ви хо -
дить збір ка «Піс ня||– не вми ру ще дже ре ло» (упо ряд ник
Ми хай ло Фі сун)||– близь ко двох сот зраз ків на род ної
твор чос ті, за пи са них на Пол тав щи ні. Ма те рі ал збір ки
укла де но від по від но до жан ро вої кла си фі ка ції пі сен но го
фоль к ло ру. До неї увій ш ли бур лаць кі, най митсь кі, чу -
маць кі та ко заць кі, рек рутсь кі та сол датсь кі піс ні, про
ко хан ня, ро дин ну та жі но чу до лю, ди тя чі, жар тів ли ві та
са ти рич ні піс ні, а та кож зраз ки лі те ра тур но го по ход жен -
ня (піс ні на сло ва Т.||Шев чен ка).

Зі здо бут тям Укра ї ною не за леж нос ті все час ті ше зву -
чить дум ка про не об хід ність за лу чен ня ба га то го ре гі о -
наль но го фоль к ло ру до на вчаль но го про це су. Ідеть ся
на віть про до ціль ність по бу до ви тих чи ін ших на вчаль -
них кур сів ви ключ но на фоль к лор но му ма те рі а лі ре гі о ну.

16||Укра їнсь кі на род ні піс ні з
Лем ків щи ни. Зі брав О.||Ги жа.||–
К., 1972; Піс ні Сум щи ни. Фоль -
к лор ні за пи си В.||В.||Дуб ра ві на.||–
К., 1989; Піс ні Бу ко ви ни. За пи си
А.||Ф.||Яків чу ка. Роз шиф ров ка
К.||А.||Сма ля.||– К., 1990; Піс ні
Тер но піль щи ни. Пі сен ник /
Упо ряд. С.||Стель ма щук, П.||Мед -
ве дик. – К., 1993; Са бан||Л.||С.
На род ні тан ці // Гу цуль щи на.
Істо ри ко-ет ног ра фіч не до слід -
жен ня / Ред. кол.: Ю.||Г.||Гош ко
та||ін.||– К., 1987; Са бан||Л.||С.
Чар даш у до ли ні рі ки Уж на
За кар пат ті // Дру га кон фе рен ція
до слід ни ків му зи ки чер во но русь -
ких (га лиць ко-во ло ди мирсь ких)
зе мель / Упо ряд. Б.||Лу ка нюк.||–
Львів, 1991.
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Так, 2003||ро ку ві до мий пол тавсь кий му зич ний ді яч
Гри го рій Лев чен ко опуб лі ку вав під руч ник із соль фед -
жіо, який сфор мо ва но з фоль к лор них пі сен них зраз ків
Пол тав щи ни із влас них за пи сів та ін ших мит ців-фоль -
к ло рис тів.

Ве ли чез не зна чен ня для роз вит ку ук ра їнсь кої на род ної
хо ре ог ра фії ма ла фоль к ло рис тич на та зби раць ка ді яль ність
пол тавсь ко го хо ре ог ра фа і по ста нов ни ка Ні ни Ува ро вої.
Ле во ва час т ка зі бра но го й опра цьо ва но го нею фоль к лор -
но го ма те рі а лу бу ла вті ле на та ла но ви тим хо ре ог ра фом у
влас ній на род но-сце ніч ній прак ти ці. Чо ти ри сце ніч ні ва рі -
ан ти най яс к ра ві ших на род них хо ре ог ра фіч них но ме рів
Ува ро вої у за пи су ук ра їнсь ко го хо ре ог ра фа Ки ма Ва си лен -
ка ви да ні окре мою збір кою17. Се ред них об ря до ві тан ці
«Кру жа ло» (за пи са ний у се лі Пе ре го нів ка-Гар бу зів ка
Ко бе ляць ко го рай о ну), «Ко ша», «Си то» (се ло Та ра ну ши чі
то го са мо го рай о ну) і «Пол тавсь кий ко за чок».

Як ба чи мо, у сфе рі му зич ної фоль к ло рис ти ки й
ет ног ра фії спо сте рі га єть ся по сту по ве збіль шен ня пи то мої
ва ги до слід жень, при свя че них проб ле мам фоль к лор но го
мис тец т ва Пол тав щи ни, ін ших ре гі о нів Укра ї ни, роз ши -
рен ня ко ла охоп ле них пи тань.

Про сте жи мо ди на мі ку роз вит ку до слід жень му зич -
но го мис тец т ва різ них ре гі о нів Укра ї ни в іс то рич но му
му зи ко знав ст ві. Пер шим ґрун тов ним до слід жен ням уза -
галь ню ю чо го ха рак те ру ста ли обид ві «Істо рії ук ра їнсь кої
му зи ки»18 фун да то ра ук ра їнсь ко го іс то рич но го му зи ко -
знав ст ва Ми ко ли Грін чен ка. Спи ра ю чись на су час ні
ав то ро ві іс то рич ні до слід жен ня (пе ре ду сім пра ці Ми хай -
ла Гру шевсь ко го), М.||Грін чен ко по ді ляв усю Укра ї ну на
сте по ву (чор но зем ну) та лі со ву (не чор но зем ну). На дум -
ку вче но го, са ме ці лан д шаф т ні чин ни ки спри чи ни ли
сут тє ві від мін нос ті у роз вит ку куль ту ри окре мих ре гі о нів
Укра ї ни. Так, чор но зем ну час ти ну М.||Грін чен ко вва жав
ла сим шмат ком для чис лен них за гар б ни ків. Ко ло ні за ція
цієї те ри то рії іно зем ни ми дер жа ва ми спри чи ня ла чис -
лен ні ди фуз ні про це си у роз вит ку ук ра їнсь кої куль ту ри.
Не чор но зем на Укра ї на, за М.||Грін чен ком, бу ла більш
кон сер ва тив ною, й то му там збе рег ли ся «ті ори гі наль ні
ри си куль ту ри ук ра їнсь ко го на ро ду, які в ін ших умо вах
мог ли б за ги ну ти (Бу ко ви на, При кар пат тя, час ти на Чер -
ні гів щи ни)».

Основ ним сво їм за вдан ням ав тор вва жав ін тер пре та цію
му зич но го мис тец т ва Укра ї ни як ці ліс но го куль тур но го
яви ща зі сфор мо ва ни ми на ці о наль ни ми озна ка ми||– са мо -
дос тат ньо го, рів но цін но го ін шим на ці о наль ним куль ту рам.
То му М.||Грін чен ко й ук ра їнсь кий му зич ний фоль к лор,

17||Тан ці Пол тав щи ни. Ре пер -
ту ар ний збір ник.||– К.: Мис -
тец т во, 1969.||– 101||с.

18||Ідеть ся про опуб лі ко ва ну
в Ки є ві 1922||р. і знач но біль шу
за об ся гом і ко лом охоп ле них
пи тань ру ко пис ну вер сію «Істо -
рії», яка збе рі га єть ся в ІМФЕ
ім.||М.||Риль сь ко го.
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і про фе сій ну му зи ку не роз гля дав за ре гі о наль ни ми озна -
ка ми. Ви нят ком є ли ше коб зарсь ке мис тец т во. Слі дом за
Ф.||Ко лес сою та К.||Квіт кою, опи су ю чи пол тавсь ку і хар -
ківсь ку шко ли, М.||Грін чен ко на го ло шу вав на сти льо вих
від мін нос тях кож ної з них. Вер баль на (ле бійсь ка) мо ва коб -
за рів, якою ко рис ту ва ли ся спів ці різ них ре гі о нів Укра ї ни,
та кож змі ню ва ла ся за леж но від ре гі о ну.

В усіх на ступ них му зич но-іс то рич них пра цях19

ук ра їнсь ка му зи ка теж роз гля да ла ся ці ліс но, без по ді -
лу на окре мі ре гі о ни. Як і у М.||Грін чен ка, ви ок рем лю -
ва ла ся ли ше куль ту ра За хід ної Укра ї ни.

Не бу ла ви нят ком і пра ця ук ра їнсь ко го му зи ко знав ця
Андрія Оль ховсько го. У сво їх «На ри сах іс то рії ук ра їнсь -
кої му зи ки» ук ра їнсь ку му зич ну куль ту ру ав тор мис лить
як яс к ра во ви ра же не на ці о наль не яви ще, рів но цін ну час -
т ку сві то вої му зич ної куль ту ри. Він про по нує влас ну кон -
цеп цію іс то рії ук ра їнсь кої му зи ки, по да ю чи її як ці ліс не
яви ще в іс то рич но му та за галь но куль тур но му кон тек с тах.
Істо рія ук ра їнсь кої му зи ки у тлу ма чен ні А.||Оль ховсько го
– це на сам пе ред іс то рія на ці о наль ної му зи ки, яка му сить
від по віс ти на за пи тан ня «якою мі рою і яки ми за со ба ми
во на роз кри ває твор че са мо ви зна чен ня на ро ду, а ра зом з
цим і якою мі рою до пов нює, по глиб лює (або праг не
до пов ни ти, по гли би ти) скар б ни цю сві то вої му зич ної
куль ту ри». На віть у роз ді лах про роз ви ток ук ра їнсь кої
на род ної му зи ки А.||Оль ховський не вда єть ся до роз -
гля ду від мін нос тей фоль к ло ру різ них ре гі о нів. Ли ше
(слі дом за М.||Грін чен ком) окре мим роз ді лом ви ді ляє
му зич ну куль ту ру За хід ної Укра ї ни, до слід жу ю чи її пі -
сен ний фоль к лор як один із «най більш своє рід них
ре гі о наль них ва рі ан тів ук ра їнсь кої на род ної піс ні». А
та кож роз різ няє різ ні шко ли коб зарсь ко го мис тец т ва||–
ки ївсь ку та пол тавсь ку.

Істо рія ук ра їнсь кої му зи ки на ета пі сво го ста нов -
лен ня мис ли ла ся ці ліс но із яс к ра во ви ра же ни ми на ці -
о наль ни ми озна ка ми. І са ме по шу ки цих ознак, які ви -
різ ня ють ук ра їнсь ку куль ту ру з-по між куль тур ін ших
на цій і на ро дів, і бу ли у цен т рі ін те ре сів му зи ко знав -
ців-іс то ри ків ІІ по ло ви ни ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літь.
У та ко му кон тек с ті роз гляд ук ра їнсь кої куль ту ри в ре -
гі о наль но му ас пек ті не міг бу ти ак ту аль ним. Ли ше
пі сля здо бут тя дер жав ної не за леж нос ті, ко ли Укра ї на
по збу ла ся ста ту су про він ції ве ли кої ім пе рії і ста ла
окре мою дер жа вою з чис лен ни ми ре гі о наль ни ми осе -
ред ка ми і своє рід ни ми куль тур ни ми тра ди ці я ми до слід -
жен ня ук ра їнсь кої му зи ки під ку том зо ру проб лем ре гі о -
на ліс ти ки знач но ак ти ві зу ва ло ся.

19||Ма ють ся на ува зі прак -
тич но всі му зич но- іс то рич ні
пра ці уза галь ню ю чо го ти пу, в
то му чис лі: Іс то рія ук ра їн сь кої
до жов т не вої му зи ки (за ред.
О.Я.||Шре єр- Тка чен ко. – К.,
1969); Іс то рія ук ра їн сь кої му зи ки:
в 6||тт. (під ред. М. Гор дій чук. –
К., 1989–1992); Кор ній||Л.||Іс то -
рія ук ра їн сь кої му зи ки: у 3-х||ч.
(Ки їв– Нью- Йорк, 1998–2001).

ЛЕКЦІЯ 1.2. РЕГІОНАЛІСТИКА — ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

21



Про те, у су час них мис тец т воз нав чих та куль ту ро ло -
гіч них пра цях ге о гра фія до слід жен ня ре гі о нів Ук ра ї ни
пред с тав ле на не од на ко во. Впа дає в око по си ле на ува га
на у ков ців до мис тець ких про це сів за хід но го і пів ден но го
ре гі о нів Ук ра ї ни. У ши ро ко му спек т рі му зич но- куль ту ро -
ло гіч ної проб ле ма ти ки до слід жу ють ся ре гі о ни за хід ної
Ук ра ї ни (При кар пат тя і Га ли чи на, За кар пат тя, Во линь,
За хід не По діл ля) і на віть му зич на куль ту ра ок ре мих міст
(Львів, Пе ре мишль, Га лич, Ост рог). Це пра ці Я.||Бон дар -
чук, Б.||Во дя но го, Н.||Кос тюк, Л.||Мо роз, І.||Не бес ни ка,
М.||Но во сад, О.||По по вич, Т.||Ро сул, О.||Сем чи шин- Гуз нер,
М.||Фі го ля, М.||Че ре па ні на, П.||Ши ман сько го та||ін. Те ма ти ка
на у ко вих праць охоп лює як особ ли вос ті ху дож ньо го жит -
тя то го чи ін шо го ре гі о ну за га лом, так і проб ле ми роз вит -
ку ок ре мих га лу зей мис тец т ва||– ін с тру мен таль но го ви ко -
нав с т ва, хо ро вої куль ту ри, му зич ної пе да го гі ки й ос ві ти,
сце ніч ної хо ре ог ра фії (Ю.||Во ло щук, Р.||Ду дик, В.||Пас тух,
Л.||Про ців, Т.||Ста рух.

Та кий ши ро кий спектр дже ре лоз нав чих праць з іс то -
рії роз вит ку Га лиць кої му зич ної куль ту ри дав мож ли вість
на уков цям під ня ти ся на якіс но но вий рі вень в осмис лен -
ні мис тець ких про це сів цьо го ре гі о ну, ре зуль та том чо го
ста ла фун да мен таль на пра ця львівсь ко го мис тец т воз нав ця
Л.||Кияновської «Сти льо ва ево лю ція Га лиць кої му зич ної
куль ту ри XIX||–XX||ст.». На ба га то му ма те рі а лі та на осно -
ві твор чих здо бут ків по пе ред ни ків ав тор ці вда ло ся ви зна -
чи ти своє рід ність куль тур них тра ди цій ре гі о ну, роз кри ти
сти льо ві особ ли вос ті му зич но го мис тец т ва Га ли чи ни.

До сить ак тив но від бу ва єть ся до слід жен ня куль тур них
тра ди цій пів дня Укра ї ни. До слід жен ню фоль к ло ру Пів -
ніч но го При чор но мор’я при свя че на пра ця С.||Кириєнко.
Одним із пер ших на уко вих по шу ків у ви вчен ні му зич но -
го жит тя Оде си (ру біж ХІХ||– ХХ||сто літь) в ас пек тах
кон цер т ної і пе да го гіч ної ді яль нос ті пі аніс тів ста ла пра -
ця Е.||Дагилайської.

Се ред остан ніх до слід жень Пів дня Укра ї ни на особ ли -
ву ува гу за слу го вує док торсь ка ди сер та ція Т.||Мартинюк,
прис вя че на ви рі шен ню спек т ра на уко вих за вдань сто сов -
но від тво рен ня ета пів про це су ре гі о на лі за ції му зич ної
куль ту ри Пів ніч но го При азов’я ХІХ||– ХХ||сто літь. Під -
твер див ши ре гі о наль не зна чен ня куль ту ри Пів ніч но го
При азов’я на осно ві ви ко ри стан ня гео гра фіч них спо со бів
рай о ну ван ня, уче на ви яви ла ха рак тер вза є мо від но шень
гео гра фіч но го і со ці о куль тур но го чин ни ків у ге о со ці о -
куль тур ній ди на мі ці ре гі о ну і ви зна чи ла ти по ло гію цих
вза є мо від но шень в іс то рії му зич ної куль ту ри За по різь -
кої об лас ті; до слі ди ла до мі нан т ні ти пи ет но куль тур них
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діа ло гів у му зич ній куль ту рі краю і за до по мо гою се рії
со ці оес те тич них пор т ре тів роз кри ла рі вень її про фе сі о -
 на лі за ції.

Де що скром ні ши ми кіль кіс но, хоч і роз ма ї ти ми за
ко лом охоп ле них пи тань, є пра ці про му зич не жит тя пів -
ніч но- схід но го, пів ден но- схід но го і пів ніч но- за хід но го
ре гі о нів Ук ра ї ни||– Сум щи ни (Г.||Ло ко щен ко), Ка те ри -
нос лав щи ни (В.||Міт лиць ка та Чер ні гів щи ни (О.||Ва сю та,
Л.||До ро хі на, Т.||Ля шен ко). Пи тан ня роз вит ку на род но пі -
сен ної куль ту ри й ін с тру мен таль но го ви ко нав с т ва Сло бо -
жан щи ни ви світ ле ні у пра цях Ю.||Лош ко ва і В.||Осад чої.
До сить ви вче ною є му зич на куль ту ра цен т раль них міст
Ук ра ї ни||– Ки є ва і Хар ко ва (О.||Ли сюк, Ю.||Іва но ва,
О.||Пав ло ва).

Вод но час, му зич не мис тец т во цен т раль них ре гі о нів
Укра ї ни, до яких на ле жить і Пол тав щи на, у на уко вих до -
слід жен нях пред с тав ле не більш скром но. 

Отже, осмис лен ня куль ту ри Укра ї ни у її ре гі о наль -
но му роз ма їт ті від бу ва ло ся від окрес лен ня гео гра фіч -
них меж і ет но те ри то рі аль них ознак че рез усві дом лен -
ня ан т ро по ло гіч них, еко но міч них, лін г віс тич них,
об ря до во-зви ча є вих і фоль к лор них особ ли вос тей – і
до об ґ рун ту ван ня від мін нос тей куль тур них і мис тець -
ких про це сів кож но го ре гі о ну. У му зи ко знав ст ві ак ти -
ві за цію ре гі о наль них до слід жень спо сте рі га є мо ли ше
на при кін ці ХХ||– на по чат ку ХХІ||сто літь. У по пе ред -
ній пе рі од основ ним за вдан ням ук ра їнсь ких му зи ко -
знав ців бу ло ви ок рем лен ня на ці о наль ної куль ту ри як
рів но цін ної і са мо дос тат ньої час т ки куль ту ри сві то вої,
тлу ма чен ня ук ра їнсь ко го мис тец т ва як яви ща ці ліс но -
го, своє рід но го, за га лом від мін но го від ін ших на ці о -
наль них зраз ків. Пі сля здо бут тя дер жав ної не за леж -
нос ті сут тє во ак ти ві зу ва ло ся на уко ве осмис лен ня
іс то ри ко-куль тур них проб лем окре мих ре гі о нів, що,
своєї чер ги спри чи ни ло роз ви ток ін с ти ту цій ної на уко -
вої ба зи: ство рен ня осе ред ків ре гі о наль них до слід -
жень, про ве ден ня різ но ма ніт них кон фе рен цій, фор му -
ван ня ме то до ло гіч них за сад ре гі о на ліс ти ки як на уки, а
та кож роз роб ку і впро вад жен ня в освіт ніх уста но вах
різ но го фа хо во го спря му ван ня на вчаль них кур сів з ви вчен -
ня іс то рії, куль ту ри і мис тец т ва рід но го краю.

Вод но час на сьо год ні, ви вчен ня куль ту ри Укра ї ни у
різ них ас пек тах ре гі о наль ної проб ле ма ти ки ли ше роз по -
ча ло ся, то му су час ні куль ту ро ло гія та мис тец т воз нав ст во
по ки що не мо жуть пре тен ду ва ти на ви чер п ність як за
ко лом по ру ше них пи тань в ме жах пев ної га лу зі, так і за
гео гра фією до слід жень. 
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Контрольні питання
1. Роз крий те сут ність по нят тя «ре гі о на ліс ти ка».
2. Виз нач те, у чо му по ля гає від мін ність між ре гі о на ліс -

ти кою і кра єз навс твом.
3. Хто з дос лід ни ків здій снив пер ший опис ре гі о наль них

особ ли вос тей ук ра їн ських зе мель?
4. Оха рак те ри зуй те один із ві до мих вам ет но ре гі о наль -

них по ді лів Ук ра ї ни.
5. Наз віть ук ра їн ських уче них, які зай ма ли ся ре гі о наль -

ни ми дос лід жен ня ми в ет ног ра фії.
6. Роз крий те іс то рію роз вит ку ре гі о наль них дос лід жень

у віт чиз ня ній фоль кло рис ти ці.
7. Наз віть ді я чів, які дос лід жу ва ли ук ра їн ський фоль -

клор за йо го ге ог ра фіч но-  те ри то рі аль ни ми оз на ка ми.
8. Оха рак те ри зуй те ві до мі вам пра ці з дос лід жен ня

фоль кло ру Пол тав щи ни.
9. Про а на лі зуй те, як вис віт лю ва ла ся ре гі о наль на проб -

ле ма ти ка у пер ших му зич но-  іс то рич них пра цях.
10. Оха рак те ри зуй те проб ле ма ти ку ре гі о наль них дос -

лід жень в су час ній куль ту ро ло гії та му зи коз навс тві. 
11. Оха рак те ри зуй те роз ви ток ре гі о на ліс ти ки на су -

час но му ета пі.

Лекція 1.3. Культурно"мистецьке життя
Полтавщини в архівних джерелах

План
1. Жан ри ар хів них ма те рі а лів. Осе ред ки збе рі ган ня архі вів.
2. Му зич на куль ту ра Пол тав щи ни у пе рі о дич них ви дан нях.
3. Му зич не жит тя Пол тав щи ни в епіс то ляр ній та

ме му ар ній лі те ра ту рі.

Най більш цін ни ми та до сто вір ни ми для від тво рен -
ня ре аль ної кар ти ни куль тур но-мис тець ко го роз вит ку
Пол тавсь ко го ре гі о ну є пер шод же ре ла, а са ме: пе рі о -
дич ні ви дан ня; ме му ар на лі те ра ту ра; епі сто ляр на спад -
щи на учас ни ків мис тець ко го про це су. Роз по ро ше ні по
різ них спе ці а лі зо ва них ар хів них уста но вах, бі б ліо те ках
на вчаль них та мис тець ких за кла дів, му зе ях, книж ко вих
схо ви щах, при ват них ко лек ці ях, ці ма те рі а ли з ча сом
мо жуть бу ти втра че ни ми на зав ж ди. Са ме то му во ни
по тре бу ють особ ли во уваж но го став лен ня, ре тель но го
ви вчен ня, впро вад жен ня у на уко вий обіг, те о ре тич но го
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осмис лен ня. Роз гля не мо до клад ні ше кож не із за зна че -
них дже рел.

Періодичні видання.
Мис тець ке жит тя Пол тав щи ни знай ш ло від об ра жен -

ня як у пе рі о ди ці су то ре гі о наль ній, так і на шпаль тах
цен т раль них га зет, жур на лів, тиж не ви ків, і на віть у пе рі -
о дич них ви дан нях ін ших ре гі о нів Ро сійсь кої ім пе рії.

Ле во ва час т ка пе рі о дич них ви дань збе рі га єть ся у
дер жа них ар хів них уста но вах. Най біль ші ма си ви ре гі о -
наль ної і цен т раль ної пе рі о ди ки зо се ред же ні у фон дах
Цен т раль ної на ці о наль ної бі б ліо те ки Укра ї ни іме ні
В.||Вер надсь ко го, Пол тавсь ко му об лас но му ар хі ві, Пол -
тавсь кій об лас ній бі б ліо те ці іме ні І.||Кот ля ревсь ко го,
бі б ліо те ці Пол тавсь ко го дер жав но го пе да го гіч но го уні -
вер си те ту іме ні В.||Г.||Ко ро лен ка, Пол тавсь ко му об лас -
но му кра єз нав чо му му зеї та де яких ін ших куль тур -
 но-мис тець ких за кла дах ре гі о ну. Мис тець кі пи тан ня
най шир ше пред с тав ле ні у та ких ви дан нях: «Пол тав -
ские гу берн ские ве до мос ти» (1838–1919); «Пол тав ский
вес т ник» (1903; 1909; 1913–1915); «Рід ний край»
(1905–1907); «Ки ев ская ста ри на» (1882–1906); «Рус -
ская му зы каль ная га зе та» (1894–1918); «Пол тав щи на»
(1905–1906). Епі зо дич но куль тур но-мис тець кі пи тан -
ня по трап ля ли на шпаль ти га зет: «Пол тав ская речь»
(1912)20; «Пол тав ский край» (1912)21; «Пол тав ский
день» (1913–1916)22; «Пол тав ский го лос» (1914)23;
«Кре мен чуць кий го лос» (1911); «Ху то ря нин» (1907);
«Южа нин» (1913–1914); «Рус лан» (1899); «Прав да» (1876),
«Ки ев ля нин» (1897)24; «Укра ин ский вес т ник» (1906).

Се ред ре гі о наль них ви дань у ви світ лен ні куль тур но-
мис тець ких по дій над зви чай но ак тив но про яв ля ли се бе
«Полтавские губернские ведомости»25||– пер ша га зе та, яка
по ча ла ви да ва ти ся у ре гі о ні. Інте ре си ви дан ня кон цен т -
ру ва ли ся пе ре ду сім на ви сту пах міс це вих му зи кан тів,
ама торсь ких спек так лях, ду хов них кон цер тах, зві тах про
ви пус к ні ак ти у на вчаль них за кла дах то що. Огляд то го -
час ної пре си свід чить, що у ви світ лен ні куль тур но го
жит тя жод на із гу бернсь ких га зет не ма ла на стіль ки яс к -
ра во ви ра же ної пат рі о тич ної спря мо ва нос ті, як «Пол тав -
ские гу берн ские ве до мос ти». Це пе рі о дич не ви дан ня, за -
вдя ки прав ди во му ви світ лен ню су час них проб лем
роз вит ку куль ту ри ре гі о ну, пов но ті від об ра жен ня мис -
тець ких про це сів, от ри ма ло ви со ку оцін ку му зи ко знав ця
Т.||Лі ва но вої.

Та ка ак тив на по зи ція га зе ти сто сов но мис тець ких
про це сів фор му ва ла ся по сту по во. Пер ші пуб лі ка ції про
куль тур не жит тя ре гі о ну ма ли за зви чай ін фор ма тив ний

20||Що ден на га зе та, ви хо ди ла у
Пол та ві в 1911–1913 рр.

21||Що ден на га зе та, ви хо ди ла у
1912 ро ці у пе рер вах ви пус ку га зе -
ти «Пол тав ская речь».

22||Що ден на га зе та, за кри та
біль шо ви ка ми у ве рес ні 1917 р.

23||Що ден на по лі тич на, ін фор -
ма цій на і лі те ра тур на га зе та, роз -
ра хо ва на на ши ро ке ко ло чи та чів
усіх про шар ків сус піль с т ва. Ви хо -
ди ла у 1907–1915 рр. Пев ний час
го лов ним ре дак то ром пра цю вав
Д.А.||Іва нен ко, який у до дат -
ках 1912 ро ку на дру ку вав свої
«За пис ки и вос по ми на ния.
1888–1908 гг.», ві до мі су час но му
чи та чу як ці ка ві спо га ди про пол -
тав сь ке жит тя на зла мі сто літь.

24||Сус піль но- по лі тич на га зе та.
Ви да ва ла ся 1864–1919 рр. у
Ки є ві, сто я ла на по зи ці ях ро -
сій сь ко го мо нар хіз му.

25||Офі цій на уря до ва га зе та, ви -
хо ди ла в Пол та ві у 1838–1919 рр.
Скла да ла ся з двох час тин: офі цій -
ної (дру ку ва ли ся роз по ряд жен ня,
по ста но ви влас тей), і не о фі цій ної
(ін фор ма ція про міс це ві по дії,
куль тур ні, ет ног ра фіч ні, ар хе о ло -
гіч ні, іс то рич ні ма те рі а ли, лі те ра -
тур ні тво ри). Ре дак то ром не о фі -
цій ної час ти ни три ва лий час
був П.І.||Бо дян сь кий. Не о фі цій на
час ти на уп ро довж ви хо ду га зе ти
ма ла до дат ки «Ежед нев ная га зе -
та», «Ежед нев ная об щес т вен ная,
по ли ти чес кая га зе та», та кож ілюс -
т ро ва ний до да ток. 1918–1919 рр.
ви да ва лись ук ра їн сь кою мо вою
(під час оку па ції Пол та ви де ні кін -
ця ми – зно ву ро сій сь кою).

Сво го ча су од ним із ре дак то рів
га зе ти пра цю вав Мі рець- Іш ме -
ниць кий – ви кла дач сло вес нос ті
у Ле о ні да Глі бо ва і який упер ше
на дру ку вав йо го вірш «Сон» у
ви дан ні. Та кож 1892–1895 рр. на
різ них по са дах у га зе ті пра цю ва ли
Іван Бу нін з пер шою дру жи ною
В.В.||Па щен ко та йо го брат Юлій.
Ре дак то ром не о фі цій ної час ти ни
пев ний час був Д.А.||Іва нен ко.
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ха рак тер, бу ли стис ли ми, по збав ле ни ми ана лі тич нос ті;
час то дру ку ва ли ся без під пи су або під псев до ні мом
«Один із гля да чів». Пуб лі ка ції без за зна чен ня ав тор ст ва
бу ли до сить ха рак тер ним яви щем для ре гі о наль ної пуб -
лі цис ти ки, яка на той час тіль ки за род жу ва ла ся. Вод но -
час се ред пер ших до пи су ва чів га зе ти є й іме на до сить
ві до мих по ста тей. В од но му з но ме рів із ре цен зією на
по ста нов ку пол тавсь ки ми лю би те ля ми опе ри «На тал ка
Пол тав ка» ви сту пив ук ра їнсь кий пись мен ник і пе да гог
С.||Стеб лін-Ка мінсь кий26.

По дії куль тур но го жит тя гу бер нії се ре ди ни ХІХ||сто -
літ тя по трап ля ли та кож і на шпаль ти цен т раль них пе рі о -
дич них ви дань, се ред яких: «Се вер ная пче ла» (1840)27,
«Ки ев ский те ле граф» (1864)28, «Те ат раль ный и му зы каль -
ный вес т ник» (1858)29, «Мос ко ви тя нин» (1851), «Исто ри -
чес кий вес т ник» (1851)30, «Санкт-Пе тер бург ские ве до -
мос ти» (1858)31, а та кож до га зет су сід ніх ре гі о нів:
«Одес ский вес т ник» (1868)32, «Rigasche Zeitung» (1859)33.
Най час ті ше у ко рот ких ін фор ма цій них за міт ках іш ло ся
про про ве ден ня пол тавсь ко го Іл лінсь ко го яр мар ку; ко -
мен ту ва ли ся ви сту пи по ві то вих ор кес т рів та му зи кан тів-
со ліс тів; по ві дом ля ло ся про влаш ту ван ня ама торсь ких
спек так лів і гас т ро лі ар тис тів іта лійсь кої опе ри. Ха рак тер
ін фор ма цій них по ві дом лень цен т раль них ви дань ма ло
чим від різ няв ся від про він цій них. Се ред до пи су ва чів –
ма ло ві до мі іме на Кудсь ко го, А.||Кіcсько го, а та кож чис -
лен ні ано нім ні по ві дом лен ня. На сто рін ках цен т раль них
га зет ви світ лю ва ли ся й окре мі епі зо ди при ват но го жит тя
пол тавсь ких шля хет них ро дин. На прик лад, «Исто ри чес -
кий вес т ник» опуб лі ку вав спо га ди не бо ги ві до мо го по мі -
щи ка Тро щинсь ко го із се ла Ки бин ці, у яких іш ло ся про
шля хет ні роз ва ги по мі щи ків. У га зе тах «Мос ко ви тя нин»
і «Се вер ная пче ла» 1851||ро ку роз по ві да єть ся про ді яль -
ність по ві то во го ор кес т ру Ґа ла ґа на.

Сис те ма тич но ін фор му вав чи та чів про різ но ма ніт ні
по дії мис тець ко го жит тя Пол тав щи ни на при кін ці
ХІХ||сто літ тя жур нал «Киевская старина»34. За оцін кою
М.||Гру шевсь ко го, це ви дан ня бу ло уні каль ним яви щем
ук ра їнсь кої пе рі о ди ки кін ця ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літь,
справ ж ньою ен цик ло пе дією ук ра їно знав ст ва. На сто рін -
ках жур на лу з куль тур ни ми роз від ка ми ви сту па ли міс це -
ві до слід ни ки В.||Ми ло ра до вич, І. Пав ловсь кий, В.||Ва си -
лен ко, М.||Ки баль чич. Фоль к ло рист і ет ног раф Ва силь
Ми ло ра до вич  пуб лі ку вав свої на уко ві пра ці з іс то рії ма -
ло ро сійсь кої де мо но ло гії, ет ног ра фії та ме ди ци ни Лу бен -
щи ни. У пуб лі ка ці ях ар хео гра фа І.||Пав ловсь ко го йшло ся
про від крит тя Пол тавсь ко го ін с ти ту ту шля хет них дів чат;

26||Стеб лін-  Ка мін сь кий Сте пан
Пав ло вич (1814–1886)||– ук ра їн -
сь кий пись мен ник і пе да гог. На -
ро див ся і по хо ва ний у Пол та ві.
Ви кла дав ро сій сь ку мо ву в гім на -
зі ях Пол та ви і Зо ло то но ші, у
Пол тав сь ко му ін с ти ту ті шля хет -
них дів чат (1839–1852). Йо го
бать ко, один із пол тав сь ких ста -
ро жи лів, був осо бис то знай о мий
з І.||Кот ля рев сь ким. За влас ни ми
вра жен ня ми і спо га да ми бать ка
С.||Стеб лін-  Ка мін сь кий на пи сав
«Бі о гра фію по е та Кот ля рев сь ко -
го» (пуб лі ку ва ла ся в га зе ті «Пол -
тав ские гу берн ские ве до мос ти»
за 1866||р.). Є ав то ром ря ду іс то -
рич но-  ет ног ра фіч них ста тей.

27||По лі тич на й лі те ра тур на га зе -
та, спо ві ду ва ла прин ци пи мо нар -
хіз му. Ви да ва ла ся в Пе тер бур зі у
1825–1864||рр.

28||Пер ша не дер жав на га зе та у
Ки є ві, за сно ва на ба ро ном Аль ф -
ре дом фон Юн ком (пись мен ник,
ре дак тор-  ви да вець) у лип ні 1859 р.
Ос нов ний зміст ста но ви ли офі цій -
ні по ві дом лен ня влас тей, но ви ни,
по лі тич ні ог ля ди, ін терв’ю з ві до -
ми ми мі ща на ми, рек лам ні ого ло -
шен ня то що. По смер ті за снов -
 ни ка йо го вдо ва про дає га зе ту і
ти по гра фію сус піль но-  куль тур ній
ді яч ці й пе да го гу А.І.||Го гоць кій,
яка під три му ва ла тіс ні від но си ни з
пе ре до вою ук ра їн сь кою ін те лі ген -
ці єю (1874). Но ва влас ни ця змі -
нює те ма тич не спря му ван ня га зе -
ти, яка на ко рот кий час стає
ос нов ним дру ко ва ним ор га ном
про гре сив них на ці о наль них кіл.
Про те та ка по лі ти ка ЗМІ не влаш -
то ву ва ла цар сь кий уряд, і 1876 р.
ад мі ніс т ра тив ним роз по ряд жен -
ням ви дан ня бу ло за кри то.

29||Ро сій сь кий тиж не вик («Му -
зы каль ный и те а раль ный вес т -
ник»), ви да вав ся у Пе тер бур зі в
1856–1860 рр. (з 36-го но ме ра
1857 р. – «Те ат раль ный и му -
зы каль ный вес т ник», 1860 р.
по вер ну то по пе ред ню на зву).
Пер шим ре дак то ром був
М.Я.||Рап   по порт, із 1860 р. –
О.О.||Гри гор’єв. У жур на лі та до -
дат ках дру ку ва ли ся іс то рич ні
му зич но-  те ат раль ні ма те рі а ли,
твор чі пор т ре ти ді я чів мис тец т ва,
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іс то рію роз вит ку по ві то вих ор кес т рів на Пол тав щи ні.
До слід ник В.||Ва си лен ко на шпаль тах жур на лу по ру шив
проб ле му куль тур но го до звіл ля се ла. Ді яль нос ті двох
пан сі о нів на Пол тав щи ні бу ли при свя че ні іс то рич ні роз -
від ки М.||Ки баль чич. Де які най більш яс к ра ві по дії куль -
тур но го жит тя ви світ лю ва ли ся й за со ба ми епі сто ляр но го
жан ру. Тут у на го ді ста ва ли спо га ди знат них пред с тав ни -
ків ре гі о ну. Зок ре ма, пе рі о дич но дру ку ва ли ся урив ки з
юнаць ко го що ден ни ка Г.||Ґа ла ґа на, у яких яс к ра во опи -
су ва ли ся до маш ні кон цер ти. Про до маш ні роз ва ги та гру
на фор те пі а но, спі ви, тан ці йшло ся у що ден ни ко вих за -
пи сах по ві то во го мар шал ка Бу лю ба ша із се ла Гринь ки,
ін ших пол тавсь ких по мі щи ків.

Ме му ар ний спо сіб ви світ лен ня куль тур но го жит тя
гу бер нії на той час був до сить по ши ре ним й ак тив но ви -
ко рис то ву вав ся пре сою.

На по чат ку ХХ||сто літ тя знач ну роль у від дзер ка лен -
ні куль тур них і мис тець ких по дій ре гі о ну по ча ли ві ді гра -
ва ти ук ра їнсь кі на ці о наль ні ви дан ня. Пер ший ук ра ї но -
мов ний ча со пис «Рідний край»35, за сно ва ний у Пол та ві
1905||ро ку, був справ ж нім на ці о наль но зо рі єн то ва ним
ви дан ням. На йо го сто рін ках дру ку ва ли ся лі те ра тур ні
тво ри ук ра їнсь ких пись мен ни ків; під ні ма ли ся проб ле ми
шко ли, лі те ра ту ри, те ат ру; об го во рю ва ла ся до ля ук ра їн -
сь ких ча со пи сів та но вих ук ра ї но мов них ви дань. Отже,
не див но, що у ви рі куль тур но го жит тя ре гі о ну жур нал
при ді ляв най біль шу ува гу ви світ лен ню са ме на ці о наль -
них куль тур них по дій. Най шир ше ви світ лю ва ли ся по дії з
на го ди вша ну ван ня ви дат них ді ячів ук ра їнсь кої куль ту ри,
ко мен ту ва ло ся пер ше свят ку ван ня у Кре мен чу ці ро ко -
 вин Та ра са Шев чен ка 1906||ро ку. Гли бо ко емо цій но
й по етич но лу нав на сто рін ках «Рід но го краю» від гук
ук ра їн сь кої пись мен ни ці Оле ни Пчіл ки на про ве ден ня у
Пол та ві свя та на честь Іва на Кот ля ревсь ко го  (1906).

У ви світ лен ні му зич них і мис тець ких по дій Пол тав щи -
ни по чат ку ХХ||сто літ тя най ав то ри тет ні шим ана лі тич ним
ви дан ням бу ла «Русская музыкальная газета» (1894–1918).
Ува га од но го з най біль ших цен т раль них мис тець ких ви -
дань бу ла при ку та до му зич но го жит тя про він ції, на сам -
пе ред у зв’яз ку з від крит тям у Пол та ві 1899||ро ку міс це во -
го від ді лен ня ІРМТ. Са ме у цей час у руб ри ці «Му зи ка у
про він ції» по ча ли з’яв ля ти ся пер ші по ві дом лен ня із пол -
тавсь ко го ре гі о ну. Про тя гом усьо го пе рі о ду ді яль нос ті
Пол тавсь ко го ІРМТ га зе та не за ли ши ла по за ува гою жод -
ної важ ли вої по дії у жит ті за кла ду: дру ку вав ся ста тут то ва -
рис т ва й іме на її ке рів ни ків, ви світ лю вав ся ре пер ту ар чер -
го вих і екс тре них сим фо ніч них зі брань то ва рис т ва,

ре цен зії, но ви ни муз.-те ат раль -
но го жит тя у сві ті та ін.

30||Ро сій сь кий іс то ри ко-  лі те -
ра тур ний що мі сяч ник, ви да вав -
ся у Пе тер бур зі в 1880–1917||рр.
За сно ва ний ви дав цем, те ат раль -
ним кри ти ком і дра ма тур гом
О.С.||Су во рі ним (1834–1912) та іс -
то ри ком, жур на ліс том С.М.||Шу -
бін сь ким (1834–1913).

31||Що ден на лі те ра тур но-  по лі -
тич на га зе та, за сно ва на за іні ці а -
ти ви Пет ра І у 1702 р. На той час
бу ла єди на ро сій сь ка га зе та, до
1727 р. ви хо ди ла під на звою «Ве -
до мос ти»; 1728 р. ви дан ня бу ло
пе ре да не Ака де мії на ук і ста ло ви -
хо ди ти під но вою на звою. Ви пус -
ка лась од но час но у Пе тер бур зі й
Мос к ві, бу ла од ним із най біль ших
ЗМІ цар сь кої Ро сії. Про іс ну ва ла
до 1917 р. Із 1991 р. ви дан ня від -
нов ле но на ба зі ко лек ти ву га зе ти
«Ле нин г рад ская прав да».

32||Дво мов на ро сій сь ко- фран -
цузь ка га зе та, ви хо ди ла в Оде сі з
1827 р. дві чі на тиж день. У 1857–
1871 рр. ре дак то ром був вій сь ко -
вий ко рес пон дент М.П.||Со каль -
сь кий, а з 1871 р. – йо го брат,
ві до мий ук ра їн сь кий ком по зи тор
П.П.||Со каль сь кий, яко му бу ло
пе ре да но і її ви дан ня.

33||Сус піль но-  по лі тич на і куль -
тур но-  мис тець ка га зе та ні мець -
кою мо вою, по ча ла ви хо ди ти з
І по ло ви ни XVI II сто літ тя в Ри зі.

34||Уп ро довж чвер ті сто літ тя
ча со пис «Ки ев ская ста ри на» здо -
був сла ву най кра що го в Єв ро пі.
На йо го сто рін ках дру ку ва ли ся
іс то ри ки Во ло ди мир Ан то но вич,
Дмит ро Ба га лій, Пет ро Єфи мен -
ко, Ми ко ла Ва си лен ко; лі те ра -
ту ро знав ці Сер гій Єф ре мов,
Си мон Пет лю ра, Во ло ди мир На -
у   мен ко, Ва силь Гор лен ко; мо во -
з нав ці Кость Ми халь чук, Ага -
 тан гел Крим сь кий, Олек сандр
По теб ня, Ми ко ла Сум цов; пись -
мен ни ки Іван Фран ко, Па нас
Мир ний, Бо рис Грін чен ко, Іван
Не чуй-  Ле виць кий, Ми хай ло Ко -
цю бин сь кий та ба га то ін ших. З
пер ших днів за сну ван ня ме тою
ви дан ня ста ло оз най ом лен ня
гро мад сь кос ті із ле ген дар ною
іс то рі єю ук ра їн сь ко го на ро ду,
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ко мен ту ва ли ся тек с ти дру ко ва них по яс ню валь них про -
грам, роз мі щу ва ли ся ре цен зії гас т роль них ви сту пів ор кес -
т ру, свят ку ван ня юві ле їв ком по зи то рів ре гі о ну. Не за ли -
ша ли ся по за ко мен та рем і по дії освіт ньо-му зич но го жит тя
гу бер нії: від крит тя му зич них кла сів і му зич но го учи ли ща;
ді яль ність при ват них му зич них за кла дів, гур т ків, клу -
бів. Най час ті ше зу стрі ча є мо пуб лі ка ції за під пи са ми
Консонанс; Т.Ж.; Нагмачи; N; Эльф, Музыкант, Z, Л., С-Л.,
С.-Л-цкий; В. Під псев до ні мом de-Вea; de-Wea на сто рін -
ках жур на лу дру ку вав ся ор га ні за тор Пол тавсь ко го від ді -
лен ня ІРМТ Дмит ро Ахша ру мов. Йо го пуб лі ка ції бу ли
зде біль шо го ре цен зентсь ки ми від гу ка ми на влас ні кон цер -
ти. На жаль, не всі псев до ні ми на сьо год ні роз шиф ро ва но.

У пред с тав лен ні гас т роль но го жит тя гу бер нії най ак тив -
ні ше про яви ла се бе га зе та «Полтавский вестник»36. Жод не
чис ло її не об хо ди ло ся без ви світ лен ня куль тур но го жит тя
ре гі о ну, яке на по чат ку ХХ||сто літ тя бу ло над зви чай но
ак тив ним. Ви сту пи чис лен них гас т роль них ко лек ти вів,
соль ні кон цер ти різ них за жан ра ми ви ко нав ців, спек -
так лі міс це вих ама то рів, рек ла ми кі но, цир ку, лек цій -
них зі брань по да ва ли ся і ко мен ту ва ли ся на сто рін ках
га зе ти у най шир шо му об ся зі.

Ві до мос ті про му зич не жит тя цьо го пе рі о ду до сить
епі зо дич но, та не менш ва го мо, бу ли пред с тав ле ні й на
сто рін ках ін ших пе рі о дич них ви дань. Низ ка ре гі о наль -
них, цен т раль них і на віть за кор дон них га зет ко мен ту ва ли
гас т роль но-кон цер т ну ді яль ність сим фо ніч но го ор кес т ру
Дмит ра Ахша ру мо ва.

Не аби я ке зна чен ня як цін не дже ре ло ін фор ма ції що до
ви світ лен ня ста тис тич них да них про роз ви ток куль тур но-
мис тець ких і освіт ніх по дій у ре гі о ні та за га лом в Ро сійсь -
кій ім пе рії по чат ку ХХ сто літ тя має «Му зы каль ный ка лен -
дарь А. Габ ри ло ви ча. Спра воч ная и за пис ная книж ка»37. 

Пе рі о дич ні ви дан ня да ють нам мож ли вість від тво ри -
ти ши ро ку па но ра му куль тур но го жит тя ре гі о ну, ад же
мис тець ке жит тя Пол тав щи ни най яс к ра ві ше від дзер ка -
ле но са ме у ре гі о наль ній пре сі. У різ ний час та у різ них
ви дан нях опуб лі ко ва ні ма те рі а ли ма ли й різ не жан ро ве
спря му ван ня:

– ін фор ма тив ні по ві дом лен ня (про за сну ван ня і по -
ча ток ро бо ти на вчаль но го за кла ду, звіт ні кон цер ти, ви -
пус к ні іс пи ти то що);

– афі ші що до різ но ма ніт них кон цер т них ак цій;
– ого ло шен ня про му зич но-освіт ні по слу ги при ват -

них учи те лів-му зи кан тів;
– рек лам ні по ві дом лен ня ко мер цій но го ха рак те ру

сто сов но про да жу му зич них ін стру мен тів, нот них ви дань;

йо го куль тур ною спад щи ною.
Жур нал іс ну вав на кош ти, що
над хо ди ли від пе ред плат ни ків, а
та кож за вдя ки фі нан со вій під -
трим ці гро мад сь ко го ді я ча і ме -
це на та, чер ні гів сь ко го по мі щи ка
Г.||Ґа ла ґа на та ки їв сь ко го цук ро -
за вод чи ка В.||Си ми рен ка. Пер -
шим ре дак то ром жур на лу був
Ф.||Ле бе дин цев, у по даль ші ро -
ки||– О.||Лаш ке вич, Є.||Кив лиць -
кий. Роз квіт «Ки ев ской ста ри ны»
пов’яза ний з ді яль ніс тю Во ло ди -
ми ра На у мен ка, який про тя гом
1897–1906||рр. був її ви дав цем і
ре дак то ром. Са ме у цей час на
шпаль тах ча со пи су з’яв ля ють ся
пер ші пуб лі ка ції ук ра їн сь кою мо -
вою В.||Ікон ни ко ва, М.||Кос то ма -
ро  ва, А.||Крим сь ко го, О.||Ла за -
ревсь ко го, О.||Ле виць ко го.

35||«Рід ний край» – од на з пер -
ших га зет на ці о наль но-  пат рі о -
тич но го спря му ван ня ши ро ко го
те ма тич но го спек т ру (по лі ти ка,
еко но мі ка, со ці ум, ос ві та, куль ту -
ра). Ви хо ди ла з кін ця 1905 р. у
Пол та ві кош том міс це вої ук ра  їнсь -
кої гро ма ди, а 1907–1914 рр. –
у Ки є ві й Га дя чі (1915–1916).
Ви дав цем був ві до мий пол тав сь -
кий ді яч Гри го рій Мар ке вич,
ре дак то ра ми – М.||Дмит рі єв і
Г.||Ко ва лен ко, з 1907 р. – О. Ко -
сач (Пчіл ка). Се ред спів ро біт ни -
ків бу ли Па нас Мир ний, І.||Не -
чуй-  Ле виць кий, Ле ся Ук ра їн   ка,
А.||Ка щен ко, Гр.||Шер с тюк,
О.||Слас  тьон, П.||Ка пель го род -
сь кий, Л.||Па ха рев сь кий, Д. Явор -
 ниць кий, О. Олесь, П. Ти чи на
та ін.

36||Що ден на пол тав сь ка га зе та,
ви хо ди ла у 1902–1916 рр. Дру ку -
ва ли ся як офі цій ні ма те рі а ли сус -
піль но- гро мад сь ко го спря му ван -
ня, так й іс то ри ко- куль тур ні,
гу мо рис тич ні та ін.

37«Му зы каль ный ка лен дарь
Ар ту ра Габ ри ло ви ча. Спра воч ная
и за пис ная книж ка» по чав ви хо -
ди ти у Санк т-Пе тер бур зі з 1895 р.
(І ви пуск) і ви да вав ся що ро ку,
ймо вір но, до 1915-16 рр. Це ви -
дан ня вва жа ло ся не кни гою, а
за пис ни ком, то му, мож ли во, й
не бу ло вне се не до кар то тек бі б -
лі о теч них ка та ло гів. Та кож не
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– за міт ки ме му ар но го ха рак те ру;
– ре цен зії на кон цер ти міс це вих ар тис тів-ви ко нав -

ців та гас т ро ле рів;
– ко мен та рі до кон цер т них про грам;
– бі б ліо гра фіч ні за міт ки про но ві кни ги, нот ні

ви дан ня, під руч ни ки;
– до ку мен таль ні ма те рі а ли (ста ту ти, зві ти про ді яль -

ність мис тець ких то ва риств і кон цер т них уста нов);
– іс то рич ні роз від ки;
– ана лі тич ні стат ті до юві лей них дат ком по зи то рів,

му зи кан тів-ви ко нав ців;
– пра ці під сум ко во го ти пу сто сов но ді яль нос ті мис -

тець ких за кла дів, твор чих ко лек ти вів;
– огля ди твор чо го до роб ку віт чиз ня них та за ру біж -

них ком по зи то рів.
Чис лен ні пуб лі ка ції міс це вої та цен т раль ної пре си

свід чать на сам пе ред про ви со кий не ли ше со ці аль ний, а
й куль тур но-мис тець кий ста тус ре гі о ну.

Ана лі зу ю чи жан ро ву спе ци фі ку га зет них та жур наль -
них пуб лі ка цій від се ре ди ни ХІХ до по чат ку ХХ||сто літь,
мож на про сте жи ти ди на мі ку куль тур но-мис тець ко го
жит тя ре гі о ну. Їх ха рак тер по сту по во змі ню вав ся: від ко -
рот ких ін фор ма тив них по ві дом лень (час то рек лам но го
ха рак те ру)||– до роз гор ну тих ана лі тич них ста тей-огля дів.
Якщо ав то ра ми пер ших пуб лі ка цій бу ли ано нім ні до пи -
су ва чі, то з ча сом до пуб лі цис тич ної ді яль нос ті ста ли
ак тив но за лу ча ти ся ві до мі на уков ці, іс то ри ки, пись мен -
ни ки, му зич ні кри ти ки Пол тав щи ни. Сво ї ми стат тя ми
во ни ство рю ва ли на сто рін ках міс це вої пе рі о ди ки своє -
рід ний лі то пис му зич но-куль тур но го жит тя гу бер нії.

Архівні документи.
Ви вча ю чи іс то рію мис тец т ва Пол тав щи ни, над зви -

чай ну цін ність пред с тав ля ють со бою ма те рі а ли з ар хі вів.
Се ред пер шод же рел, що збе рі га ють ся в ар хів них уста но -
вах ре гі о ну, по дії мис тець ко-куль тур но го жит тя ХІХ||–
по чат ку ХХ||сто літь пред с тав ле ні не ве ли кою кіль кіс тю
ма те рі а лів. На жаль, ле во ва час т ка цін них до ку мен тів з
об’єк тив них при чин (по же жі, вій ни, не дбай ли ві умо ви
збе рі ган ня) ви яви ла ся втра че ною на зав ж ди. Особ ли во
ба га то ма те рі а лів Пол тавсь ко го об лас но го ар хі ву по страж -
 да ло під час Дру гої сві то вої вій ни. Про те цін ні до ку мен -
ти сто сов но му зич но го жит тя ре гі о ну збе рег ли ся у при -
ват них ко лек ці ях. Се ред них за слу го вує на ува гу
осо бис тий ар хів пол тавсь ко го му зи ко знав ця Ми хай ла
Фі су на (1909–1994)38. На ба зі сво го ар хі ву 1978||ро ку у
при мі щен ні Му зич но го учи ли ща іме ні М.||Ли сен ка
ми тець за сну вав му зей «Му зич на Пол тав щи на», яким

за зна че но ін фор ма ції ні про ви -
дав ця, ні про що ден ник в од но му
з най біль ших на сьо год ні до від -
ни ко вих ви дань – «Му зы каль -
 ной эн цик ло пе дии» (Мос к ва,
1973–1982. – Т. 1-6). Проп ри те,
це уні каль ний що річ ник, у яко му
най пов ні ше на той час бу ло пред -
с тав ле но му зич не жит тя ре гі о нів
Ро сій сь кої ім пе рії (му зич ні ді я чі,
на вчаль ні за кла ди, ус та но ви, спіл -
ки, ви дан ня та ін.). Сьо год ні
Му зич ний ка лен дар Габ ри ло ви ча
ре пре зен тує цін ну ста тис тич ну
ін фор ма цію про му зич ну ді яль -
ність у всіх її про я вах. Від пер шо го
і до ос тан ньо го ви пус ку що ден ни -
ка мож на про сте жи ти ево лю цію
роз вит ку му зич ної куль ту ри
Ро сій сь кої ім пе рії: ви ник нен ня
му зич них ус та нов, і на вчаль них
за кла дів, їх міс цез на ход жен ня,
ви ко нав сь кий і ви кла даць кий
склад, а та кож – жит тя і твор чість
ба га тьох му зич них ді я чів. Крім
то го, у що ден ни ку по да єть ся
де таль ний спи сок усіх му зич них
тво рів та їх ав то рів, ви да них на
по точ ний рік. Та кож мож на про -
сте жи ти ево лю цію і са мо го за пис -
ни ка: з не ве лич ко го за фор ма том
і об ся гом він пе ре тво рив ся на
со лід ний до від ник, у яко му за
роз ді ла ми по да ва ли ся: на у ко ві
стат ті, за ко но дав ча ба за що до
пра ва ін те лек ту аль ної влас нос ті,
ад ре си му зич них ус та нов і за кла -
дів, ін фор ма ція про му зич ні тво -
ри, їх ав то рів, мис тець кі за кла ди,
ус та но ви, ко лек ти ви та ін. Та ким
чи ном, сам що ден ник Ар ту ра
Габ ри ло ви ча пред с тав ляє ін те рес
для до слід жен ня не ли ше як цін -
не дже ре ло ін фор ма ції, а й як
яви ще му зич ної куль ту ри ме жі
ХІХ–ХХ||ст.

38||Фі сун Ми хай ло Анд рій о вич
(1909–1994)||– пол тав сь кий му -
зич ний ді яч, ди ри гент, ком по зи -
тор, фоль к ло рист, ет ног раф і
пе да гог, за слу же ний пра ців ник
куль ту ри Ук ра ї ни. Му зич ну ос ві -
ту здо був у Пол тав сь ко му му зич -
но му учи ли щі й Ки їв сь ко му
ви що му му зич но- дра ма тич но му
ін с ти ту ті іме ні М.||В.||Ли сен ка на
фа куль те ті хо ро во го ди ри гу ван ня
(1927–1931) під ке рів ниц т вом
С.||Те ле жин сь ко го, М.||Грін чен ка,
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ке ру вав до остан ніх ро ків сво го жит тя. Ця уста но ва є
знач ним куль тур ним на дбан ням ре гі о ну39.

Ді яль ність му зею спря мо ва на на по пу ля ри за цію му -
зич ної Пол тав щи ни й Укра ї ни за га лом. У фон дах му зею
зна хо дить ся по над 15 тис. екс по на тів, біль ше по ло ви ни з
яких ори гі наль ні: фо то знім ки, до ку мен ти, лис ти, дру ко -
ва ні та ру ко пис ні тво ри ком по зи то рів, су ве ні ри, скуль п -
ту ра, грам п ла тів ки та ін. Особ ли ву цін ність пред с тав ля -
ють уні каль ні екс по на ти: ма те рі а ли з ар хі вів ві до мих
ук ра їнсь ких мит ців В.||Ще по тьє ва і В.||Ого лев ця, О.||Єро фє -
є ва, В.||Ка бач ка, С.||Шев чен ка, І.||Си до рен ка, М. Ли сен ка.

Екс по зи ція му зею пред с тав ле на у трьох роз ді лах: 
«Твор чість осно во по лож ни ка ук ра їнсь кої кла сич ної

му зи ки М. В. Ли сен ка і йо го по слі дов ни ків»: лис ти і
до ку мен ти Ли сен ка, хо ро ві й во каль ні тво ри з ав то гра -
фом із йо го осо бис тої бі б ліо те ки, грам п ла тів ки з при жит -
тє вим за пи сом тво рів ком по зи то ра, ви го тов ле ні в Пол та -
ві (1906), кан та та «На віч ну пам’ять Кот ля ревсь ко му» з
дар чим під пи сом ав то ра про фе со ру Ві то шинсь ко му.

«Істо рія Пол тавсь ко го му зич но го учи ли ща ім.||М.||В.||Ли -
сен ка»: ма те рі а ли про ді яль ність пер шо го ди рек то ра й ор га -
ні за то ра учи ли ща та сим фо ніч но го ор кес т ру Пол тавсь ко го
ІРМТ Д. В. Ахша ру мо ва (1903–1919), та кож ін ших ди рек -
то рів (ди ри ген та Пол тавсь кої опе ри, за слу же но го ді яча мис -
тецтв РРФСР та за слу же но го ар тис та УРСР О. Г. Єро фє є ва
(1919–1928); фоль к ло рис та, пе да го га, ком по зи то ра, ди ри -
ген та Пол тавсь кої хо ро вої ка пе ли ім. Т. Г. Шев чен ка
Ф. М. По па ди ча (1928–1933), М. А. Фі су на); звіт Пол тав -
сь ко го від ді лен ня ІРМТ за весь пе рі од йо го ді яль нос ті
(1899–1915), під го тов ле ний і ви да ний у Пол та ві (1916)
ро сійсь ким му зи ко знав цем Ми ко лою Фе до ро ви чем Фін -
дей зе ном  (1868–1928)40. Це ра ри тет не ви дан ня збе рі га єть -
ся, крім Пол та ви, ли ше у Бі б ліо те ці ім. Сал ти ко ва-Щед рі на
у С.-Пе тер бур зі. Та кож у роз ді лі му зею збе рі га ють ся ма те   -
рі а ли про ді яль ність зем ля ків, які ста ли ви дат ни ми ді яча ми
му зич но го мис тец т ва, спо га ди ви кла да чів-учас ни ків ВВВ
(«Без смер т ним по дви гом сво їм во ни про сла ви ли віт чиз ну»,
за ред. В. П.||Ку че ра, Пол та ва–2009); ви пус к ни ків і ви кла -
да чів, удос то є них Дер жав них пре мій і по чес них звань –
На род них ар тис тів СРСР В.В.||Не боль сі на та М. К.||Кон д ра -
тю ка, О. В.||Свєш ні ко ва, Ге роя Укра ї ни, Ла у ре ата дер жав ної
пре мії ім. Т. Г. Шев чен ка Р. П. Ки ри чен ко).

«Му зич на Пол тав щи на»: рід кіс ні ви дан ня по яс ню -
валь них про грам до кон цер тів Пол тавсь ко го від ді лен ня
ІРМТ; ро яль Ало ї за Єдліч ки, по да ро ва ний му зею донь кою
Во ло ди ми ра Ого лев ця Ан ною; до ку мен ти й осо бис ті ре чі
В. Вер хо вин ця; кріс ло М. Ста риць ко го, по да ро ва не

Л.||Ре вуць ко го, В.||Мер з ля ко ва,
І.||Бел зи, О.||Кли мо ва, Ю.||Гі рен -
ка, М.||Шев чу ка.

Про фе сій не ста нов лен ня
М.||Фі су  на як ди ри ген та і пе да го -
га від бу ва ло ся в ос віт ніх мис тець -
ких за кла дах Пол та ви. У різ ні
ро ки він пра цю вав ви кла да чем і
ди рек то ром Пол тав сь ко го му зич -
но го учи ли ща, за ві ду ва чем ка фед -
ри му зи ки і спі вів Пол тав сь ко го
пе да го гіч но го ін с ти ту ту, ху дож нім
ке рів ни ком Пол тав сь кої об лас ної
фі лар мо нії, а та кож лек то ром
то ва рис т ва «Знан ня» і ме то дис том-
 кон суль тан том Об лас но го бу дин -
ку на род ної твор чос ті. Та лант
Фі су на- ди ри ген та до зво лив йо му
по над со рок ро ків ке ру ва ти чис -
лен ни ми мис тець ки ми са мо ді яль -
ни ми ко лек ти ва ми, зок ре ма,
хо ром Пол тав сь ко го пе да го гіч -
но  го ін с ти ту ту, жі но чим хо ро вим
ан сам  б лем дру жин офі це рів
Бу дин ку куль ту ри Чер во ної Ар мії,
жі но чим хо ро вим те ат ра лі зо ва ним
ан сам б лем Бу дин ку куль ту ри про -
мис ло вої ко о пе ра ції та ін. Ху дож -
ні ко лек ти ви під йо го ору дою зав -
ж ди бу ли ак тив ни ми учас ни ка ми
і пе ре мож ця ми олім пі ад, фес ти ва -
лів та ог ля дів на род но го са мо ді -
яль но го мис тец т ва. М.||Фі сун –
ав тор близь ко 200||хо ро вих та
во каль них об ро бок ук ра їн сь ких
на род них пі сень, низ ки фор  те -
 пі ан них тво рів та ори гі наль них
тво рів для бан ду ри; 37||му зич но-
 пуб лі цис тич них праць і кри -
тич  них ста тей, при свя че них твор -
чос ті М.||Глін ки М.||Ли сен ка,
М.||Ле он то  ви ча, В.||Вер хо вин ця,
М.||Ко ла чев сь ко го, Ф.||По па ди ча,
К.||Сте цен ка та ін ших. Час ти на з
них бу ла опуб лі ко ва на у різ ні ро ки
на сто рін ках га зет «Біль шо вик
Пол тав щи ни», «Зо ря Пол тав щи -
ни», «Ра дян сь ка куль ту ра»; жур -
на лів «Му зи ка», «На род на твор -
чість та ет ног ра фія», є низ  ка
ру ко пис них праць, які ще че -
ка ють сво го опуб лі ку ван ня.
Се ред них||– му зи ко знав чі стат ті
«І.||П.||Кот ля рев  сь кий в му зи ці»,
«Го голь і му зи ка», спо га ди про
най ці ка ві ші, на дум ку ав то ра, сто -
рін ки йо го бі о гра фії: на вчан ня у
Ки їв сь ко му ви що му му зич но-
 дра ма тич но му ін с ти ту ті іме ні
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му зею Євдо кією До лею-Вер хо ви нець; ма те рі а ли з іс то рії
роз вит ку коб зарсь ко го мис тец т ва на Пол тав щи ні; пор т -
ре ти Во ло ди ми ра Ка бач ка (ав тор Пет ро Гу ме нюк) і бан -
ду рис та Оста па Ве ре сая; бан ду ри чис лен них май ст рів
(зок ре ма, бан ду ра Гна та Хот ке ви ча, по да ро ва на пол -
тавсь ко му вчи те ле ві К. І. Куш нір чу ку).

Цей за клад є знач ним куль тур ним на дбан ням ре гі о -
ну, про па гує та сприяє по пу ля ри за ції му зич ної куль ту ри
та фоль к ло рис ти ки на Пол тав щи ні.

Се ред до ку мен тів Пол тавсь ко го об лас но го ар хі ву,
екс по на тів Пол тавсь ко го кра єз нав чо го му зею та са ди би-
му зею Па на са Мир но го збе рі га ють ся ці ка ві ма те рі а ли з
іс то рії освіт ніх за кла дів міс та, зок ре ма, іс то рич ний на рис
Пол тавсь ко го Пет ровсь ко го ка детсь ко го кор пу су ук ра їн -
сь ко го іс то ри ка І.||Пав ловсь ко го41, ма те рі а ли до іс то рії
за кла ду пол ков ни ка А.||Ро маш ке ви ча42 й ар хів ні до від ки
1818–1898||ро ків міс це во го до слід ни ка П.||Ма за но ва43 з
іс то рії Пол тавсь ко го ін с ти ту ту шля хет них дів чат.

Ве ли ке зна чен ня для ви вчен ня куль тур но-мис тець -
ко го жит тя Пол тав щи ни ХІХ–ХХ||сто літь ста ли до ку -
мен таль ні ма те рі а ли з осо бис тих ар хі вів, які збе рі га ють -
ся у цен т раль них дер жав них ар хів них уста но вах. У Відділі
рукопису інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН
України зна хо дить ся фонд ук ра їнсь кої пись мен ни ці, яка
жи ла і пра цю ва ла у Луб нах, Лю бо ві Яновсь кої. Ма те рі а -
ли фон ду міс тять лис ту ван ня пись мен ни ці з ком по зи то -
ром Бо ри сом Під го рець ким; низ ку лис тів від М.||Ли сен -
ка, М.||Ста риць ко го, М.||Кро пив ниць ко го, Г.||Мар ке ви ча;
за міт ки і що ден ни ки 1908–1910||ро ків; лист до Л.||Яновсь -
кої «Лу бенсь кої спіл ки спри ян ня по чат ко вій осві ті та
ро зум ним роз ва гам» (1915); про гра му ви ста ви за п’єсою
ав тор ки «На сві тан ку» (по ста нов ка лу бенсь ких ама то рів
1907||ро ку).

У цьо му ж ар хів но му за кла ді ко рис ни ми для до слід -
жен ня є до ку мен ти із фон дів Па на са Мир но го і Во ло ди -
ми ра Ще по тьє ва. Фонд Па на са Мир но го ви явив ся най -
більш ці ка вим що ден ни ко ви ми за пи са ми пись мен ни ка
1870–1883||ро ків, про мо вою до 150-річ чя з дня на род -
жен ня І.||Кот ля ревсь ко го та ко рес пон ден ці я ми про гас т -
ро лі у Пол та ві хо ру під ке рів ниц т вом М.||Ли сен ка.

Архів ний фонд В. Ще по тьє ва на лі чує ли ше сім справ,
але кож на з них є ду же цін ною: біо гра фіч ний на рис і
спи сок на уко вих праць; лі те ра тур ний пе ре клад ук ра їн сь -
кою мо вою шіс т де ся ти пі сень П.||Ж.||Бе ран же, ліб ре то
опер «Фа уст» Ш.||Гу но, «Па я ци» Р.||Ле он ка вал ло, «Галь -
ка» С.||Мо нюш ка, «На мис то ма дон ни» Е.||Вольф-Фер ра -
рі; од на із пер ших му зич них ре цен зій, на дру ко ва на на

М.В.||Ли сен ка, спіл ку ван ня з
Ф.М.||По па ди чем і В.||М.||Вер хо -
вин цем, твор чі сто сун ки з
Г.М.||Да ви  дов  сь ким та В.||С.||Ого -
лев цем. Стат тя «Яск ра вий та лант»
при свя че на ді яль нос ті ві до мо го
пол тав сь ко го скри па ля, ди ри ген -
та, ком по зи то ра, фоль к ло рис та,
за снов ни ка кре мен чуць кої хо ро вої
ка пе ли ім. М.В.||Ли сен ка Про ко па
Ми но ви ча Сап сая (І886–І928).
Се ред най ці ка ві ших ро біт ос тан -
ніх ро ків жит тя ав то ра є ру ко пис -
ний до від ник «Му зич на Пол тав -
щи на» та «Пу тів ник по му зич  но му
му зею», що ста ли спро бою те о ре -
тич но го уза галь нен ня і на у ко во го
об ґ рун ту ван ня ба га то літ ньо го зби -
раць ко го і до слід ниць ко го до сві ду
мит ця у сфе рі му зич ної куль ту ри
Пол тав щи ни.

39||Із 2004 ро ку на по са ді ди -
рек то ра му зею – Ку чер Вік тор
Пет ро вич (нар. 1 жов т ня 1938 р.).
На вчав ся в Одесь кій кон сер ва то рії
(фа куль тет ду хо вих ін с тру мен тів;
клас Олек сія Фе до ро ви ча Ло па ті -
на), у 1984–2004 рр. – ди рек тор
Пол тав сь ко го му зич но го учи ли -
ща ім. М.В. Ли сен ка. За йо го
ке рів ниц т ва ак ти ві зу ва ла ся ро бо та
му зею: сис те ма ти зу ють ся ар хі ви,
по ча ла про во ди ти ся пов на ре ек с -
по зи ція, по пов ню ють ся екс по зи -
цій ні фон ди. З 2008 р. ство рю -
ють ся те ма тич ні стен ди з іс то рії
учи ли ща та йо го ді я чів.

40||Фін дей зен Ми ко ла Фе до ро -
вич (1868–1928)||– ро сій сь кий
му зи ко зна вець і му зич ний кри -
тик. Ос ві ту здо був по кла су те о рії
ком по зи ції у про фе со ра Санк т-
Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії
М.А.||Со ко ло ва. Ос нов ні на прям -
ки на у ко вої ді яль нос ті М.||Фін -
дей зе на ви зна чи ло йо го спіл ку -
ван ня зі В.В.||Ста со вим та
мо  лод дю, згур то ва ною на вко ло
М.А.||Рим сь ко го- Кор са ко ва. У
1890–1991||ро ках опуб лі ко ва ні
пер ші ро бо ти до слід ни ка з іс то рії
ро сій сь кої му зи ки, а з 1892||ро ку
по ча ли ви хо ди ти йо го му зич но-
 кри тич ні стат ті у ро сій сь кій і за -
ру біж ній пе рі о ди ці. В 1894||році у
у Санк т-Пе тер бур зі М.||Фін дей -
зен за сну вав «Ро сій сь ку му зич -
ну га зе ту», що ви да ва ла ся за
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сто рін ках га зе ти «Пол тав ский вес т ник» (1903); фо то гра фії
з осо бис то го ар хі ву.

Низ ка ці ка вих лис тів з ар хі ву пол тавсь ко го гро мадсь -
ко го ді яча і ви дав ця Гри го рія Мар ке ви ча свід чить про
йо го про фе сій ні зв’яз ки з ви дат ни ми осо бис тос тя ми
сво го ча су, се ред яких: О.||Ко сач (Оле на Пчіл ка),
О.||Ко шиць, П.||Мар ти но вич, А.||Ру сов, М.||Ли сен ко,
П.||Сак са гансь кий, М.||Кро пив ниць кий, П.||Жи тець кий.

До сить важ ли ві да ні з іс то рії му зич ної куль ту ри Пол -
тав щи ни є і в ар хі ві ук ра їнсь ко го пе да го га, му зи ко знав -
ця і гро мадсь ко го ді яча Миколи Грінченка (1888–1942),
що збе рі га єть ся у Відділі рукописів ІМФЕ ім.||М.||Рильського.
За ко но мір но, що один із пер ших до слід ни ків іс то рії ук ра їн -
сь кої му зи ки за ці ка вив ся мис тец т вом пол тавсь ко го ре гі о -
ну. При вер тає ува гу укла де на М.||Грін чен ком кар та роз та -
шу ван ня крі паць ких ка пел в Укра ї ні ХVІІІ||– ХІХ||сто літь,
біль шість із яких фун к ці о ну ва ли на Пол тав щи ні. У йо го
ру ко пис но му «Му зич но му слов ни ку» зна хо ди мо біо гра -
фіч ні ві до мос ті про пол тавсь ких мит ців Ф.||По па ди ча,
М.||Ко ла чевсь ко го, Д.||Ахша ру мо ва. У ко ло на уко вих ін те -
ре сів М.||Грін чен ка по тра пи ла і збір ка «На род ных пе сен
Пол тав ской гу бер нии» Є.||Лі ньо вої.

Уні каль ну ін фор ма цію для до слід жен ня міс тять до ку -
мен ти і ма те рі а ли ре гі о наль них мис тець ких ор га ні за цій
до слід жу ва но го пе рі о ду: про гра ми, ста ту ти, зві ти. Се ред
від най де них на сьо год ні до ку мен тів: ста ту ти Пол тавсь ко -
го му зич но-хо ро во го то ва рис т ва «Ба ян» та При луць ко го
во каль но-му зич но го і дра ма тич но го гур т ка. Про ді яль -
ність цих та ін ших му зич них ор га ні за цій, що ді яли на
Пол тав щи ні у пе рі од на ці о наль но-куль тур но го під не сен -
ня по чат ку ХХ||сто літ тя, йдеть ся у по ві дом лен нях на чаль -
ни ка Пол тавсь ко го жан дармсь ко го управ лін ня. Ма те рі а -
ли цих до ку мен тів збе рі га ють ся у фон дах Державного
історичного архіву України.

До ку мен таль ні ма те рі а ли є тим на уко вим під ґ рун тям,
яке дає мож ли вість до сто вір но від тво ри ти іс то рію му зич -
ної куль ту ри краю. На віть ті не чис лен ні до ку мен ти сто -
сов но Пол тав щи ни, що збе рег ли ся до на ших днів, да ють
мож ли вість оха рак те ри зу ва ти цей ре гі он як один із най -
важ ли ві ших у про це сі на ці о наль но го куль тур но го ста -
нов лен ня.

Мемуарна й епістолярна література.
Се ред пер шод же рел во на ста но вить окре му цін ність.

Ве ли ке зна чен ня не ли ше для Пол тав щи ни, а й для всьо -
го віт чиз ня но го му зи ко знав ст ва ма ють ру ко пис ні спо га ди
Ле о ні да Лі совсь ко го44 «Де сять лет в Пол та ве (1899–1909)
Из днев ни ков и вос по ми на ний в 10-ти вы пус ках».

йо го ре дак ці єю до 1918||ро ку. У
1902–1903||ро ках чи тав по пу ляр -
ні лек ції з іс то рії ро сій сь кої му зи -
ки у ба га тьох гу берн сь ких міс тах
ім пе рії: Ві теб сь ку, Пол та ві,
Став ро  по лі, Ор лі. У чис лен них
пра цях вче но го охоп ле но ши ро -
ке ко ло му зич них іс то рич них
тем. Мо но гра фії, при свя че ні
М.||Глін ці, О.||Вер с тов сь ко му,
міс тять цін ну пер вин ну сис те ма -
ти за цію ма те рі а лу з но тог ра фії, бі -
б лі о гра фію та ін.

41||Пав лов сь кий Іван Фран цо -
вич (1851–1922)||– ві до мий ук ра -
їн сь кий іс то рик, кра єз на вець, пе -
да гог. На ро див ся в се лі Боб ро ві
Ка лузь кої гу бер нії. За кін чив Пол -
тав сь ку гім на зію (1870) і Ки їв сь -
кий уні вер си тет зі сту пе нем кан -
ди да та (1874). Три ва лий час
ви кла дав іс то рію в Пол тав сь ко му
ка дет сь ко му кор пу сі. Пав лов сь -
кий був за снов ни ком і сек ре та -
рем Пол тав сь кої гу берн сь кої вче -
ної ар хів ної ко мі сії. Ав тор
близь ко со ро ка на у ко вих праць,
опуб лі ко ва них у збір ках «Тру дов
Пол тав ской Учё ной Ар хив ной
Ко мис сии», га зе тах «Ки ев ская
ста ри на», «Ху то ря нин», «Пол тав -
ские епар хи аль ные ве до мос ти»,
«Рус ская ста ри на», «Ис то ри чес -
кий вес т ник» та ін ших. Се ред
най більш ві до мих ви дань І.||Пав -
лов сь ко го: «Опыт крат ко го би о г -
ра фи чес ко го сло ва ря учё ных и
пи са те лей Пол тав ской гу бер нии с
по ло ви ны ХVІ ІІ||ве ка» (1912),
«Пол тав цы. Ие рар хи, го су дар с т -
вен ные и об щес т вен ные де я те ли
и бла го тво ри те ли» (1914), а та кож
«К ис то рии Пол тав ской епар хии»,
«К би ог ра фии Кот ля рев ско го».
«Очерк де я тель нос ти ма ло рос -
сий ско го ге не рал- гу бер на то ра
кн.||А.||Б.||Ку ра ки на» (1914), «К
ис то рии Ма ло рос сии во вре мя
ге не  рал- гу бер на тор с т ва кн.
Н.||Г.||Реп  ни на».

42||Ро маш ке вич Анд рій Дмит -
ро вич (1861–1931 ?) – вій сь ко -
вий пе да гог, іс то рик. Справ ж ній
пат рі от, один із най ав то ри тет ні -
ших офі це рів й учи те лів ка дет  сь -
ко го кор пу су. На ро див ся у Зінь -
ко ві на Пол тав щи ні. За кін чив
Пол тав сь ку вій сь ко ву гім на зію
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Ле о нід Лі совсь кий на ле жить до ко гор ти тих не за слу -
же но за бу тих мит ців, твор че зро стан ня яких на те ре ні най -
кра щих тра ди цій за хід но єв ро пейсь кої та ро сійсь кої му зич -
ної куль ту ри вод но час по зна чи ло ся ва го ми ми здо бут ка ми
в ук ра їнсь ко му му зич но му мис тец т ві. Як му зи кант-фа хі -
вець, що мав со лід ну гу ма ні тар ну й му зич ну осві ту||– Хар -
ківсь ка гім на зія, іс то ри ко-фі ло ло гіч ний фа куль тет Хар -
ківсь ко го уні вер си те ту (1890) і Санкт-Пе тер бурзь ка
кон сер ва то рія (клас ком по зи ції М.||Ф.||Со ло вйо ва,
1897),||– Л.||Лі совсь кий зро бив ва го мий вне сок у роз ви ток
ук ра їнсь ко го про фе сі о наль но го му зич но го мис тец т ва.
Пол тавсь кий пе рі од жит тя (1899–1910) став для му зи кан -
та важ ли вим у ви зна чен ні основ них на прям ків йо го по -
даль шої твор чої ді яль нос ті і вод но час збіг ся з ак тив ни ми
про це са ми куль тур но го від род жен ня, що роз по ча ли ся
у різ них мис тець ких сфе рах ре гі о ну. До ля Л.||Лі совсь ко го
бу ла до сить щед рою на ро дин ні зв’яз ки і твор чі спіл ку ван -
ня з ві до ми ми су час ни ка ми, се ред яких: ро сійсь кі ком по -
зи то ри М.||Че реп нін, О.||Гла зу нов, П.||Шенк, М.||Іп по лі тов-
Іва нов; ук ра їнсь кий ком по зи тор і му зич ний кри тик
Во ло ди мир Со каль сь кий; ро сійсь кі ху дож ни ки Аль берт
Бе нуа, син ху дож ни ка-пе ре движ ни ка Гри го рія Мя со є до ва
Іван Мя со є дов; пер ший пре зи дент УАН Во ло ди мир Вер -
надсь кий. Остан ні ро ки жит тя Л.||Лі совсь кий про жив
у шлю бі з Нео ні лою Пет рів ною Со каль сь кою||– донь кою
ук ра їнсь ко го ком по зи то ра Пет ра Со каль сь ко го.

Спо га ди «Де сять лет в Пол та ве…»||– це своє рід ний
об раз ча су, по да ний крізь приз му ін ди ві ду аль нос ті мит ця.
Во ни до зво ля ють до тор к ну ти ся ма ло ві до мих сто рі нок
куль тур ної спад щи ни до жов т не вої Пол та ви: у жи вих кар -
ти нах і яс к ра вих об ра зах ав тор від тво рює важ ли ві мис -
тець кі і куль тур ні по дії не ве ли ко го гу бернсь ко го міс та,
за хоп лю ю че пе ре дає ат мо сфе ру твор чих спіл ку вань і дис -
ку сій пол тавсь ких му зи кан тів, зма льо вує кра су пол тавсь -
ких кра є ви дів, щи рість і гос тин ність пол тав ців. Ви раз на
мо ва спо га дів Л.||Лі совсь ко го є ви явом яс к ра вої ін ди ві ду аль -
нос ті ав то ра, йо го жи вої емо цій нос ті, при род но го по чут  тя
гу мо ру і фі ло ло гіч но го об да ру ван ня. Чис лен ні ку р йоз ні, ча -
сом анек до тич ні си ту а ції, на ве де ні ним із влас но го жит тя і
жит тя му зи кан тів, пе ре тво рю ють сто рін ки ме му а рів на
справ ж нє дже ре ло до теп нос ті й гу мо ру.

До ку мен таль на цін ність спо га дів Л.||Лі совсь ко го по ля -
гає та кож у пред с тав лен ні ці ка вих мис тець ких по дій не
ли ше Пол та ви, а й та ких важ ли вих куль тур них цен т рів, як
Хар ків і Санкт-Пе тер бург||– міст, у яких прой ш ли ро ки
ди тин ст ва і юнос ті ком по зи то ра. Із за хоп лен ням при га дує
ав тор пе рі од на вчан ня у Пе тер бурзь кій кон сер ва то рії,

(Пол тав сь кий Пет ров сь кий
ка дет сь кий кор пус) і тре тє вій сь -
ко ве Олек сан д рів сь ке учи ли ще
(за сно ва не 1876 р. Спо чат ку ма ло
два кла си, а з 1881 р. – сім. Пер -
ший ди рек тор – гро ма ді вець
М.В.||Ка зи мов сь кий. З 1897 р.
при учи ли щі ді я ли не діль ні та
свят ко ві кур си). Слу жив рот -
ним ко ман ди ром у Пол тав сь ко му
ка дет сь ко му кор пу сі. Уп ро довж
усьо го пе рі о ду ро бо ти А. Ро маш -
ке вич зби рав усе, що сто су ва ло ся
іс то рії за кла ду, і що ро ку ви да вав
чу до ві «Ма те рі а ли до іс то рії
Пет ров сь ко го ка дет сь ко го кор пу -
су». На віть уже пе ре бу ва ю чи в
еміг ра ції, до ос тан ньо го по ди ху
не по ки дав ці єї ді яль нос ті. Меш -
ка ю чи в Бі лій Цер к ві – серб  сь -
ко му міс ті, яке ста ло цен т ром
ка дет сь ко го ру ху у ви гнан ні, –
1931 р. (за де я ки ми свід чен ня -
ми) по дав у від став ку і по се -
лив ся у бу дин ку пре ста рі лих у
Кі кін ді (міс то на пів но чі Сер -
бії), де й по мер.

43||Ма за нов Пет ро Іва но вич
(1840–1911)||– про то і є рей, цер -
ков ний ді яч, пись мен ник і кра є -
з на вець. На ро див ся в сім’ї пол -
тав сь ко го про то і є рея. Ви пус к ник
С.-Пе тер бур зь кої ду хов ної се мі -
на рії (1861). Слу жив свя ще ни ком
у Пол та ві, ви кла да чем се ред ніх
на вчаль них за кла дів, го ло вою
ра ди жі но чо го єпар хі аль но го
учи ли ща, за ко но вчи те лем Пол -
тав сь ко го ін с ти ту ту шля хет них
дів чат. На пи сав ряд праць ре лі -
гій но го і кра єз нав чо го спря му -
ван ня: по каж чик «Пол тав ских
Епар хи аль ных ве до мос тей», мо -
но гра фіч не до слід жен ня з іс то рії
ін с ти ту ту шля хет них дів чат, іс то -
рію Пол тав сь ко го Хрес то воз д ви -
жен сь ко го мо нас ти ря, упо ряд -
ку вав ві до мос ті з іс то рії хра мів
м. Но ві Сан жа ри.

44||Лі сов сь кий Ле о нід Ле о ні до -
вич (1866–1934)||– ук ра їн сь кий
ком по зи тор, му зи ко зна вець, му -
зич ний кри тик, пе да гог, му зич но-
 гро мад сь кий ді яч. Як ак тив ний
учас ник сим фо ніч них зі брань
Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ
спри яв по пу ля ри за ції тво рів кла -
сич ної віт чиз ня ної і за ру біж ної
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особ ли во спіл ку ван ня з ви дат ни ми знав ця ми хо ро вої
спра ви||– со ліс том Пе тер бурзь кої опе ри Іва ном Мель ни -
ко вим та йо го по слі дов ни ком Фе до ром Бек ке ром. Під час
на вчан ня у Хар ківсь кій гім на зії Л.||Лі совсь кий спів пра цю -
вав із ві до ми ми спі ва ка ми Г.||Ф.||Гор дє є вим й О.||К.||Дєт ло -
вою. Зв’яз ки з хар ківсь ки ми му зич ни ми і гро мадсь ки ми
ді яча ми ком по зи тор не при пи няв і пе ре бу ва ю чи у Пол та -
ві: пе рі о дич но від ві ду вав кон цер ти Хар ківсь ко го від ді -
 лен ня ІРМТ, спіл ку вав ся з ре дак то ром га зе ти «Харь ков -
ские гу берн ские ве до мос ти» Андрі єм Єфі мо ви чем і
за ві ду ва чем му зич но го від ді лу Хар ківсь кої пуб ліч ної бі б -
ліо те ки Лю бов’ю Хав кі ною, на про хан ня якої пе ре дав до
бі б ліо те ки ви дан ня сво їх хо ро вих тво рів. На сце ні Хар -
ківсь ко го дра ма тич но го те ат ру у по ста нов ці міс це вої
тру пи П.||Крав цо ва 1900||ро ку від бу ла ся і прем’єра од но -
 ак т ної опе ри ком по зи то ра «Іме ни ни ро зи» (ліб ре то
М.||Вон совсь ко го).

Що ден ни ки Л.||Лі совсь ко го є до сто вір ним до ку мен -
таль ним свід чен ням епо хи і вод но час яс к ра вим лі те ра -
тур но-ху дож нім тво ром, який дав но че кає на ви знан ня і
на леж ну оцін ку су час ни ків. Від род жен ня із за бут тя спад -
щи ни ком по зи то ра до зво лить по ста ви ти йо го ім’я в один
ряд з ук ра їнсь ки ми ком по зи то ра ми М.||Ко ла чевсь ким,
Б.||Під го рець ким, П.||Со каль сь ким, І.||І.||Ра чинсь ким
та||ін.

Се ред опуб лі ко ва них ме му ар них ма те рі а лів ду же важ -
ли ві фак ти з іс то рії ста нов лен ня му зич но го жит тя ре гі о -
ну (пе ре ду сім у гас т роль ній сфе рі) пред с тав ле ні в епі сто -
ляр ній спад щи ні М.||Му соргсь ко го.

Цін ни ми для ство рен ня прав ди вої кар ти ни му зич но -
го жит тя Пол тав щи ни по чат ку ХХ||сто літ тя ста ли опуб лі -
ко ва ні до ку мен ти, лис ти та ме му а ри ук ра їнсь ко го му зи -
ко знав ця Вік то ра Ого лев ця, при свя че ні пол тавсь ко му
пе рі о ду жит тя і твор чос ті ху дож ни ка Гри го рія Мя со є до -
ва (1899–1911). Над зви чай но ці ка вим фак том в іс то рії
му зич но го жит тя ре гі о ну ста ла ор га ні за ція ху дож ни ком
му зич но го гур т ка з чис ла пол тавсь ких лю би те лів му зи ки.
Спо га ди роз кри ва ють му зич ні упо до бан ня та твор чі про -
яви йо го учас ни ків, і що най го лов ні ше, ви світ лю ють
по стать Мя со є до ва як осо бис тос ті, при чет ної до збе ре -
жен ня най кра щих му зич но-ви ко навсь ких тра ди цій,
за взя то го ви ко нав ця, до свід че но го ор га ні за то ра і ша ну -
валь ни ка кла сич ної му зи ки.

У ме му ар ній та епі сто ляр ній лі те ра ту рі по дії куль тур -
но го жит тя зоб ра жу ють ся крізь приз му ін ди ві ду аль но го
сприй нят тя, у ці ка вій лі те ра тур ній фор мі. Тут за фік со ва -
на ре ак ція су час ни ків на різ но ма ніт ні мис тець кі яви ща,

му зи ки, ви сту пав із ре цен зі я ми на
кон цер ти в га зе ті «Пол тав ские
гу берн ские ве до мос ти», піз ні ше||–
у га зе ті «Кав каз». Пі сля від’їз ду з
Пол та ви 1910||р. пра цю вав у Санк т-
Пе тер бур зі (На род на кон сер ва то -
рія, при ват ні му зич ні шко ли Дан -
не ма на і Бо ров сь кої), Тиф лі са
(шко ла А.||Швей ге ра і Л.||Пиш но -
ва), Хар ко ва (шко ла С.||Ні коль сь -
кої). З 1921 по 1930 р. пе ре бу вав в
ак ти ві ком по зи тор сь кої май с тер ні
Ви що го му зич но го ко мі те ту Нар -
ко мос ві ти, а та кож ви ко ну вав
обов’яз ки сек ре та ря Все ук ра їн сь -
ко го то ва рис т ва ре во лю цій них
му зи кан тів (ВУ ТОРМ); пра цю вав
ви кла да чем Хар ків сь кої на род ної
кон сер ва то рії і му зич но го тех ні ку -
му. Ав тор «Нот ної гра мо ти для
са мо нав чан ня» (1929–1930),
на ри сів: «Му зич на твор чість
П.||П.||Со каль  сь ко го», «Опе ра “Ви -
бух” Б.||Янов сь ко го», ано то ва них
бі б лі о гра фіч них опи сів му зич них
тво рів ук ра їн сь ких ком по зи то рів,
ря ду ста тей, на дру ко ва них у жур -
на лах: «Му зи ка» і «Му зи ка ма сам»,
зок ре ма: «До свід ви вчен ня ма ло -
ро сій сь ких дум», «Жов т не ві гас -
ла». Се ред му зич них тво рів ав то -
ра: од но ак т на опе ра «Іме ни ни
ро зи» (1901); во каль на сю ї та за
дра мою В.||Жу ков сь ко го «Ерос
і Пси хея» (1907); сим фо ніч на
пре лю дія «Un po co di Sa in t-Sa ёns»
(1900); «Дум ка» для струн них;
Се ре на да для скрип ки і фор те пі а -
но (1905); Еле гія для ві о лон че лі
(1906); «Скер цоз ний ме ну ет» для
струн но го квар те ту (1894); цикл
етю дів та п’єс для фор те пі а но
(валь си, поль ки, пре лю ди, ме ну ет
нок тюрн, скер цо); близь ко трид -
ця ти ро ман сів, пі сень і ме ло дек -
ла ма цій. Хо ро ва кан та та «Сла ва
Ук ра ї ні» Л.||Лі сов сь ко го у 1927||р.
здо бу ла тре тю пре мію на Все ук -
ра їн сь ко му му зич но му кон кур сі.
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став лен ня свід ків та без по се ред ніх учас ни ків до по дій у
сфе рі куль ту ри. У лис тах та спо га дах ді ячів куль ту ри є
цін ні по дро би ці, які зде біль шо го не по трап ля ють до офі -
цій них до ку мен тів. Вод но час їх ня дум ка ці ка ва для нас
са ме своєю без по се ред ніс тю, не ви му ше ніс тю ви кла ду,
ори гі наль ніс тю мо ви. Са ме ме му ар ні ма те рі а ли міс тять
той по бу то вий кон текст, який най кра ще ха рак те ри зує
на ці о наль ний ко ло рит ре гі о ну.

Ду же ба га тою є і нотна спадщина ре гі о наль них ком -
по зи то рів, що збе рі га єть ся у Цен т раль ній на ці о наль ній
бі б ліо те ці Укра ї ни ім. Во ло ди ми ра Вер надсь ко го. Чис -
лен ні ру ко пи си та пер ші (і єди ні) ви дан ня ка мер но-
ін стру мен таль них, во каль них тво рів пол тавсь ких ком по -
зи то рів, зок ре ма Ле о ні да Лі совсь ко го й Олек сан д ра
Не ме ровсь ко го, че ка ють на сво їх до слід ни ків. Де які із
цих тво рів ли ше по біж но зга ду ють ся у му зи ко знав чій
лі те ра ту рі. По при те, за зна че ні ком по зи то ри ста ли твор -
ця ми но вих для ук ра їнсь кої му зи ки ка мер но-ан сам б ле -
вих жан рів. До клад ний ана ліз та ких тво рів сут тє во
до пов нив і роз ши рив би на ші уяв лен ня про твор чі здо -
бут ки ук ра їнсь ких ком по зи то рів, про особ ли вос ті на ці о -
наль ної му зич ної сти ліс ти ки.

Як ба чи мо, пер шод же ре ла, на осно ві яких мож ли ве
до слід жен ня му зич ної куль ту ри Пол тав щи ни, до сить різ -
но ма ніт ні за жан ра ми, фор мою, до сто вір ніс тю і ґрун тов -
ніс тю. Пе ре важ на біль шість із них пе ре бу ває у дер жав -
них ар хі вах, на уко вих уста но вах і бі б ліо те ках Укра ї ни, а
та кож за ру бе жем, не знач на час ти на зна хо дить ся у при -
ват них ко лек ці ях. На сьо год ні ба га то з пер шод же рел
втра че но на зав ж ди, час ти на ще по тре бує по даль ших
до слід жень і сис те ма ти за ції.

Най цін ні ши ми що до ін фор ма цій ної об’єк тив нос ті
мож на вва жа ти пе рі о дич ні ви дан ня, ме му ар ну лі те ра ту ру
й епі сто ляр ну спад щи ну учас ни ків мис тець ко го про це су
ХІХ–ХХ сто літ тя. Са ме у цих за пи сах по да но ха рак те -
рис ти ку ба га тьох мит ців і їх твор чос ті, опи са но сто сун ки
між ни ми, за фік со ва но знач ну кіль кість різ но ма ніт них
фак тів і по дій мис тець ко го жит тя, за вдя ки яким мож на
за пов ни ти про га ли ни для ці ліс но го ба чен ня му зич ної
куль ту ри Пол тав щи ни тих ча сів.

Про те весь ін фор ма цій ний ма сив пер шод же рел до -
во лі фраг мен тар но роз кри ває де які ета пи му зич но го
жит тя, ви світ лює ли ше пев ні епі зо ди чи по дії по за іс то -
рич ним кон тек с том. То му ли ше на осно ві сис тем но го і
по слі дов но го до слід жен ня усьо го ін фор ма цій но го фак та -
жу мож на склас ти ре аль ну кар ти ну іс то рії му зич ної куль -
ту ри ре гі о ну, її ста нов лен ня і роз вит ку.
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Контрольні питання
1. Наз віть жан ри ар хів них ма те рі а лів, оха рак те ри -

зуй те їх.
2. Наз віть осе ред ки збе рі ган ня ар хів них ма те рі а лів.
3. Виз нач те особ ли вос ті вис віт лен ня куль тур но- мис -

тець ко го жит тя Пол тав щи ни ХІХ – по чат ку ХХ сто літ -
тя у пе рі о ди ці. 

4. Наз віть цен траль ні пе рі о дич ні ви дан ня, у яких ви -
світ лю ва ло ся му зич не жит тя Пол тав щи ни ХІХ – по чат -
ку ХХ сто літь.

5. Наз віть ре гі о наль ні пе рі о дич ні ви дан ня, що пред став -
ля ли му зич не жит тя Пол тав щи ни да но го пе рі о ду.

6. Наз віть ві до мі іме на до пи су ва чів то го час ної пе рі о ди -
ки, які бра ли участь у вис віт лен ні куль тур но- мис тець ких
по дій Пол тав щи ни.

7. Роз крий те зна чен ня му зею «Му зич на Пол тав щи на» у
по пу ля ри за ції му зич но го мис тец тва краю.

8. Оха рак те ри зуй те вис віт лен ня му зич но го жит тя
краю в епіс то ляр ній та ме му ар ній лі те ра ту рі.

9. Виз нач те роль ме му ар ної спад щи ни Л.||Лі сов сько го у
дос лід жен ні му зич но го жит тя Пол тав щи ни.

Лекція 1.4. Музична культура Полтавщини 
у працях науковців

План
1. Пе да го гіч на, іс то рич на та кра єз нав ча проб ле ма ти ка

дос лід жень куль тур ної спад щи ни ре гі о ну.
2. Му зич на куль ту ра ре гі о ну в мис тец твоз нав чій лі те -

ра ту рі.
3. Му зич не жит тя Пол тав щи ни ХІХ – по чат ку ХХ

сто літь у мо ног ра фіч них ви дан нях. 

Ба га та й са мо бут ня куль ту ра Пол тав щи ни ці ка вить
до слід ни ків різ но го фа хо во го спря му ван ня. Про те на
сьо год ні у на у ко вих пра цях з пе да го гі ки, іс то рії, кра є -
знав с т ва, му зи ко знав с т ва ви світ ле ні ли ше ок ре мі ас пек -
ти роз вит ку куль ту ри ре гі о ну. Зок ре ма, ро бо та на вчаль -
них за кла дів та ос віт ніх ус та нов, твор ча спад щи на
най ві до мі ших пред с тав ни ків на у ки, куль ту ри й ос ві ти.
Так, ді яль ність пол тав ських гім на зій роз гля да ла ся у
кон тек с ті ста нов лен ня се ред ньої спе ці аль ної ос ві ти в
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Ук ра ї ні ІІ по ло ви ни ХІХ||сто літ тя (Є.||Лу цен ко). Пред -
мет ний ана ліз зем сь ко го шкіль но го са мо вря ду ван ня
Лі во бе реж ної Ук ра ї ни 1865–1919||ро ків ба зу вав ся на
ма те рі а лах з іс то рії роз вит ку ос ві ти та шкіль ниц т ва на
Пол тав щи ні (Р.||Гав риш). Фор му ван ня му зич ної ос ві ти
і ви хо ван ня у за галь но ос віт ніх та ду хов них за кла дах
Ук ра ї ни ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літь до слід жу ва ли
Т.||Гри щен ко і М.||Ма ріо. Пе да го гіч на спад щи на ук ра їн -
сь ко го ком по зи то ра і пе да го га Ва си ля Вер хо вин ця
ана лі зу ва ла ся у кон тек с ті фор му ван ня на ці о наль ної
куль ту ри мо ло ді (Н.||Дем’ян ко). Ха рак те рис ти ка му зич но-
 ос віт ніх про це сів ре гі о ну бу ла здій с не на у ком п лек с но му
до слід жен ні куль тур них тра ди цій роз вит ку му зич ної ос ві -
ти в Ук ра ї ні пер шої по ло ви ни ХІХ||сто літ тя у му зи ко знав -
чо му до слід жен ні К.||Ша ма є вої.

У су час них іс то рич них на у ко вих ро бо тах роз гля да -
ють ся пи тан ня ста нов лен ня на Пол тав щи ні іс то рич но го
кра єз нав с т ва (А.||Аб ба сов). До сить до клад но ви вче но
ді яль ність од ні єї з най прог ре сив ні ших в Ук ра ї ні ус та но -
ви у сфе рі ре гі о наль ної іс то рі ог ра фії і кра єз нав с т ва||–
«Пол тав сь кої гу берн сь кої вче ної ар хів ної ко мі сії» (1903–
1918), у якій пра цю ва ли ді я чі ук ра їн сь кої куль ту ри
І.||Пав лов сь кий, В.||Ва си лен ко, О.||Гра нов сь кий, В.||Мод -
за лев сь кий, В.||Ще по тьєв, Л.||Па дал ка, Н.||Ста риць ка та
ін ші (О.||Се мер гей).

На у ко ві ін те ре си ав то рів му зи ко знав чих ро біт, при род -
но, зо се ред жу ва ли ся на вко ло по ста ті од но го з най ви дат ні -
ших пред с тав ни ків ре гі о ну||– ос но во по лож ни ка ук ра їн сь -
кої му зи ки Ми ко ли Ві та лій о ви ча Ли сен ка||(1842–1912).
Твор ча спад щи на ком по зи то ра і йо го зна чен ня для роз -
вит ку віт чиз ня но го му зич но го мис тец т ва до слід жу ва ли ся у
най шир шо му спек т рі. Зок ре ма, на у ко во му ос мис лен ню
під ля га ли на род но ла до ві за са ди гар мо нії та на род но пі сен -
ні ос но ви опер ної твор чос ті М.||Ли сен ка; ана лі зу ва ли ся ка -
мер но- ін с тру мен таль ні тво ри, ха рак те ри зу ва ла ся ви ко нав -
сь ка ді яль ність мит ця, а та кож ха рак тер ні ри си
ба га то го лос ся хо ро вої спад щи ни ком по зи то ра. Ді яль ність
М.||Ли сен ка як ос но во по лож ни ка ук ра їн сь кої на ці о наль ної
му зич ної мо ви ста ла пред ме том фун да мен таль но го до слід -
жен ня О.||В.||Ко за рен ка. Проб ле ми ук ра їн сь ко го во каль но-
 ви ко нав сь ко го сти лю на ос но ві до сві ду ви ко нав сь ко го ана -
лі зу ро ман сів М.||Ли сен ка на сло ва Т.||Шев чен ка
ана лі зу ва ли ся у ро бо ті І.||С.||Ко ло дуб. Крізь приз му по рів -
няль ної ха рак те рис ти ки роз кри ва ла ся го го лів сь ка те ма ти -
ка в опер ній спад щи ні М.||Ли сен ка і П.||Со каль сь ко го.
Опе ри «Різ д вя на ніч» М.||Ли сен ка та «Ніч пе ред Різ д вом»
М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва бу ли об ра ні для до слід жен ня
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сти льо т вор чих фак то рів ук ра їн сь кої і ро сій сь кої опе ри ІІ
по ло ви ни ХІХ||сто літ тя, кар ти ну сві ту му зич но го те ат ру
М.||В.||Ли сен ка роз гля ну то у ро бо ті О.||Та ра со вої, вплив
ос віт ніх тра ди цій Лей п цизь кої кон сер ва то рії на твор чість
ком по зи то ра роз кри тий у ро бо ті Л.||Гна тюк; у кон тек с ті
ук ра їн сь ко- поль сь ких зв’яз ків ви світ лю ва ла ся ді яль ність
М.||Ли сен ка і Ф.||Шо пе на у ди сер та ції Р.||Су лім.

Де я кі ас пек ти куль тур но- мис тець ко го роз вит ку ре гі о -
ну ви світ лю ва ли ся й у до слід жен нях сто сов но спад ко єм -
нос ті тра ди цій ро сій сь кої та ук ра їн сь кої му зич них куль тур
на при кла ді твор чої спад щи ни ук ра їн сь ко го ком по зи то ра,
ро дом із Лу бен, Бо ри са Під го рець ко го (К.||Чер пу хо ва).

Чи ма ло цін них ві до мос тей з іс то рії му зич но го жит тя
Пол тав щи ни на ме жі ХІХ–ХХ||сто літь міс тять мо но гра -
фіч ні ви дан ня. Се ред них – пра ці Л.||Ка уф ма на про жит тя
та ді яль ність ком по зи то ра і ди ри ген та Дмит ра Ах ша ру -
мо ва, та Н.||Гри цюк – про хо ро во го ди ри ген та Фе до ра
По па ди ча. Але у цих до слід жен нях ав то ри на сам пе ред
зо се ред жу ва ли свою ува гу на ви світ лен ні твор чих по ста -
тей му зи кан тів, ана лі зу ва ли їх мис тець ку ді яль ність,
пи тан ня ж му зич но го жит тя ре гі о ну пред с тав ле ні ли ше
як куль ту ро ло гіч ний кон текст.

Се ред су час них на у ков ців, хто та кож ре пре зен ту вав
низ ку твор чих пор т ре тів мит ців Пол тав щи ни (зок ре ма,
М.||Фі су на та В.||Ка бач ка), – ві до ма му зи ко зна вець, член
На ці о наль ної спіл ки ком по зи то рів Ук ра ї ни, Все ук ра їн -
сь кої му зич ної спіл ки Лі дія Івах нен ко. Во на та кож бу ла
на у ко вим кон суль тан том «Ен цик ло пе дич но го до від ни ка
“Пол тав щи на”», од но го з най фун да мен таль ні ших до від -
ни ко вих ви дань з іс то рії й куль ту ри ре гі о ну.

У ца ри ні ана лі зу во каль но- хо ро во го мис тец т ва краю
пра цює су час на до слід ни ця Г.||Дзю ба. У сво їх пра цях во на
до во дить, що Пол тав щи ні, яка здав на сла ви лась спі во чи -
ми го ло са ми та дав ні ми хо ро ви ми тра ди ці я ми, на ле жить
про від на роль у спра ві віт чиз ня но го хо ро во го мис тец т ва,
ос кіль ки са ме тут пра цю ва ли В.||М.||Вер хо ви нець,
Є.||І.||Вер хо ви нець- Кос тє ва (До ля), Ф.||М.||По па дич,
Г.||М.||Да ви дов сь кий і, як про дов жу вач їх ніх тра ди цій,
М.||А.||Фі сун.

Різ но ма ніт ні да ні з іс то рії роз вит ку му зич ної куль ту -
ри Пол та ви і Пол тав щи ни, її ок ре мих га лу зей му зич но го
жит тя: ос ві ти, те ат ру, гас т роль но- кон цер т ної ді яль нос ті,
твор чо го до роб ку ком по зи то рів, му зи кан тів, спі ва ків,
те ат раль них ді я чів тим чи ін шим чи ном, більш або менш
фраг мен тар но пред с тав ле ні у фун да мен таль них пра цях з
іс то рії ук ра їн сь кої віт чиз ня ної му зи ки різ них ро ків і різ -
них ав то рів.
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Най су час ні ші до слід жен ня, які без по се ред ньо чи
час т ко во тор ка ють ся му зич ної куль ту ри й ос ві ти Пол тав -
щи ни кін ця ХІХ – по чат ку ХХ сто літ тя, пред с тав ле ні
май же ви нят ко во на у ко ви ми стат тя ми.

Не зва жа ю чи на те, що ко ло ви світ лю ва них пи тань,
ра кур си та об’єк ти до слід жен ня у на у ко вій лі те ра ту рі
до сить ши ро кі, іс то рія куль тур но- мис тець ко го роз вит ку
ре гі о ну за га лом на сьо год ні ще не ви світ ле на. Ґрун тов -
но го до слід жен ня, де му зич на куль ту ра Пол тав щи ни
бу ла б трак то ва на як ці ліс ний і са мо дос тат ній куль тур -
ний фе но мен, про а на лі зо ва на у за галь но ук ра їн сь ко му і
сві то во му кон тек с тах, до сі не ство ре но.

Хі ба що у бі б лі о те ці На ці о наль ної му зич ної ака де мії
ім. П.||І.||Чай ков сь ко го зна хо дить ся дип лом на ро бо та
(ру ко пис) ви кла да ча Пол тав сь ко го му зич но го учи ли ща
Ка те ри ни Да ни ло вої «Му зы каль ная жизнь Пол тав щи ны
в ХІХ – пер вой по ло ви ны ХХ сто ле тия» (1963 р.). Це
ґрун тов на, але вже до во лі за ста рі ла пра ця, на пи са на з
по зи цій ра дян сь кої іде о ло гії; крім то го, іс нує чи не в
оди нич но му ек зем п ля рі й, та ким чи ном, фак тич но не до -
ступ на ши ро ко му за га лу мис тец т воз нав ців та іс то ри ків.

На у ко ва праця, у якій ком п лек с но і сис тем но
досліджено іс то рію му зич ної куль ту ри ре гі о ну ХІХ – по -
чат ку ХХ сто літ тя та з’ясовано її зна чен ня для куль ту ри
Ук ра ї ни за га лом, – це кандидатська ди сер та ція
автора цього посібника – «Му зич на куль ту ра Пол -
тав щи ни ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літ тя в ас пек тах ре гі -
о наль но го дже ре лоз нав с т ва» (2006).

Контрольні питання
1. Виз нач те, у яких на у ко вих ас пек тах дос лід жу ва ла ся

куль тур на спад щи на ре гі о ну?
2. Оха рак те ри зуй те, як роз крито куль тур но-  ос віт ні

здо бут ки ре гі о ну в пе да го гіч них дос лід жен нях?
3. Як пред став ле на му зич на куль ту ра Пол тав щи ни у

мис тец твоз нав чій лі те ра ту рі?
4. Ок рес літь ко ло проб лем з іс то рії Пол тав щи ни,

порушених у кра єз нав чих дос лід жен нях.
5. Оха рак те ри зуй те, як саме вис віт лено му зич ну куль -

ту ру Пол тав щи ни в су час них дос лід жен нях?
6. Виз нач те сту пінь оп ра цю ван ня мис тець кої спад щи -

ни ре гі о ну у мо ног ра фіч них ви дан нях.
7. Наз віть мо ног ра фії, прис вя че ні ді я чам му зич ної куль -

ту ри Пол тав щи ни ХІХ–ХХ||сто літь.
8. Ок рес літь пер спек ти ви дос лід жен ня іс то ри ко-  куль -

тур ної й мис тець кої спад щи ни ре гі о ну.
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Лекція 1.5. Історичні кордони 
та соціокультурне формування регіону

План
1. Пол тав щи на: умо ви фор му ван ня куль ту ри ре гі о ну

в І по ло ви ні ХІХ сто літ тя.
2. Ста нов лен ня ос віт ньої сис те ми на Пол тав щи ни у

се ре ди ні ХІХ||сто літ тя.
3. Гро ма дів ський і на род ниць кий рух у куль ту рот вор чих

про це сах ре гі о ну.

Полтавщина не вва жа ла ся ок ре мим ре гі о ном, а вхо ди -
ла до скла ду ве ли ких ад мі ніс т ра тив но- те ри то рі аль них
ок ру гів: з 1783||ро ку під по ряд ко ву ва ла ся Ка те ри нос лав сь -
ко му на міс ниц т ву, з 1796-го||– Ма ло ро сій сь кій гу бер нії з
цен т ром у Чер ні го ві. Про те за сво їм ге о гра фіч ним роз та -
шу ван ням во на зав ж ди на ле жа ла до цен т раль них ук ра -
їн сь ких зе мель (су час на Над дніп рян щи на), які у лі -
те ра ту рі ха рак те ри зу ють ся як «центр ет ніч но го
фор му ван ня ук ра їн ців, їх ньої мо ви і куль ту ри». Та ка те ри -
то рі аль на від ме жо ва ність від іно мов них су сі дів45, роз та шу -
ван ня між куль тур ни ми осе ред ка ми||(Ки є вом і Хар ко вом)
спри я ли ста нов лен ню на цій те ри то рії ре гі о наль них куль -
тур но- мис тець ких тра ди цій, які за умо ви сус піль но го про -
буд жен ня на бу ва ли за галь но на ці о наль но го зна чен ня.

По чат ком ста нов лен ня Пол тав щи ни як ок ре мо го ре -
гі о ну з йо го еко но міч ни ми, со ці аль ни ми і куль тур ни ми
особ ли вос тя ми слід вва жа ти те ри то рі аль ну визначеність
краю, зу мов ле ну іс то рич но. На дум ку ук ра їн сь ко го іс то -
ри ка А.||По но ма рьо ва, «ви зна чаль ним мо мен том за род -
жен ня ре гі о ну46 є йо го на зва, особ ли во, ко ли во на за фік -
со ва на до ку мен та ми і збе рі га єть ся в пам’яті лю дей <…> а
на яв ність кор до ну (чи то дер жав но го, ад мі ніс т ра тив но го,
або со ці аль но го чи при род но го) як од но го із ви зна чаль -
них ін ди ка то рів ре гі о ну||– од ні єю з умов фор му ван ня ре -
гі о наль но го ти пу куль ту ри».

Пер ша лі то пис на згад ка про Пол та ву да ту єть ся
1174||ро ком47||– ча су Ки їв сь кої Ру сі (VІ– ХІ ІІ||ст.), ко ли
знач на те ри то рія пол тав сь ких зе мель вхо ди ла до скла ду
Пе ре яс лав сь ко го кня зів с т ва (Се ред нє По дніп ров’я).

Зна чен ня Пол тав щи ни як ок ре мо го ре гі о ну по сту по -
во зрос тає у до бу Геть ман щи ни (ХVІ І– VІ ІІ||ст.), ко ли на
те ри то рії краю (Цен т раль не Лі во бе реж жя) фор му ва ли ся
й ак тив но ді я ли пол ки Бог да на Хмель ниць ко го (Пол -
тав сь кий, Мир го род сь кий, Лу бен сь кий, Га дяць кий,

45||На пів ден но му за хо ді
зем лі Пол тав щи ни ме жу ють
уз довж Дніп ра із При дніп ров -

сь кою ви со чи ною і Пра во бе -
реж ною Ук ра ї ною; на пів ніч -
но му схо ді||– із Се ред ньою
ви со чи ною і Сло бо жан щи ною;
на пів дні||– зі Сте по вою Ук ра ї -
ною||і Ка те ри нос лав щи ною; на
пів но чі||– з Чер ні гів щи ною.

46||Ре гі он||– ет но те ри то рі аль не
ут во рен ня в рам ках усьо го ет но -
су, яке за іс то рич ною до лею та
ет ніч ни ми особ ли вос тя ми йо го
на се лен ня є са мо бут нім, за фік со -
ва ним в іс то рич них до ку мен тах і
від тво ре ним у край о вій сим во лі ці
й іс то рич ній пам’яті лю дей, ет -
ніч ній са мо сві до мос ті.

47||Не зва жа ю чи на те, що іс то -
рич ні ві до мос ті про іс ну ван ня
по се лень на те ри то рії Пол тав сь -
ко го краю ся га ють гли бо кої дав -
ни ни (по ча ток VІІ||сто літ тя),
ли ше у лі то пи сі ХІІ||сто літ тя вка -
за но на іс ну ван ня се ли ща Лта ви
або Ол та ви (су час ної Пол та ви) на
річ ці Вор с к лі.
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Пе ре яс лав сь кий, При луць кий). Особ ли во ві до мим Пол -
тав сь кий край став на по чат ку ХVІ ІІ||сто літ тя пі сля
пе ре мо ги ро сій сь кої ар мії над швед сь ки ми вій сь ка ми
(1709||рік). Не зва жа ю чи на те, що за га лом для Ук ра ї ни
по дії Пол тав сь кої бит ви су час ні іс то ри ки оці ню ють
не од но знач но, як «пол тав сь ку ка та с тро фу», для са мої
Пол тав щи ни во ни ма ли по зи тив ні на слід ки: ши ро ка
по пу ляр ність краю спри я ла йо го ак тив но му роз вит ку,
при вер та ла ува гу пись мен ни ків, му зи кан тів, ху дож ни ків.

По туж ний роз ви ток краю роз по чав ся на при кін ці
ХVІ ІІ||сто літ тя у пе рі од по нов лен ня дер жав ної ав то но мії
Ук ра ї ни у ме жах Ро сій сь кої ім пе рії. Да тою ад мі ніс т ра -
тив но го, тоб то фак тич но го, ви зна чен ня Пол тав щи ни як
ок ре мо го ре гі о ну є 1802||рік, ко ли Пол тав сь ка гу бер нія
вий ш ла зі скла ду гу бер нії Ма ло ро сій сь кої і здо бу ла те ри -
то рі аль ну й еко но міч ну не за леж ність. За да ни ми «Спис -
ка на се лён ных мест Рос сий ской Им пе рии», за пло щею
но во ут во ре на ад мі ніс т ра тив на оди ни ця по сі да ла трид -
цять дев’яте міс це се ред 65||гу бер ній і об лас тей Ро сій сь -
кої ім пе рії. Але по рів ня но з де я ки ми єв ро пей сь ки ми
кра ї на ми, Пол тав сь ка гу бер нія те ри то рі аль но пе ре ви щу -
ва ла Гре цію (на 16,86||кв.||миль); Швей ца рію і Гол лан -
дію||(май же у 1,5 ра зу); Бель гію||(у по над 1,5||ра зу); Вір -
тем бер зь ке ко ро лів с т во||(у 2,5||ра зу); ут ри чі||– Сак сон сь ке
ко ро лів с т во і Ве ли ке гер цог с т во Ба ден сь ке і май же у
шість||ра зів||– Ве ли ке гер цог с т во Гес сен сь ке.

До спри ят ли вих клі ма тич них умов і ба га тих при род -
них ре сур сів, що зав ж ди бу ли за по ру кою ви со ких тем пів
роз вит ку про мис ло вос ті і сіль сь ко го гос по дар с т ва, на по -
чат ку ХІХ||сто літ тя до да ли ся ще й еко но міч ні фак то ри||–
ко ло ні за ція пів дня Ук ра ї ни, зро стан ня об ся гів тор гів лі і
за во ю ван ня но вих тор го вель них цен т рів на Пів дні. Зок -
ре ма, 1852||ро ку до Пол та ви із Ро мен бу ло пе ре ве де но
один із най біль ших на Лі во бе реж жі ХVІ ІІ||сто літ тя Іл лін -
сь кий яр ма рок48 («это зна ме ни тое тор жи ще», як оха рак -
те ри зу вав йо го Т.||Шев чен ко у сво їх що ден ни ко вих за пи -
сах). Яр ма рок по сі дав пер ше міс це у Ве ли ко ро сій сь кій
ім пер сь кій дер жа ві з тор гів лі вов ною і був важ ли вою
лан кою тор го вель ної ме ре жі кра ї ни.

Спри я ло роз вит ку Пол тав щи ни на по чат ку пе рі о ду
ук ра їн сь ко го на ці о наль но го від род жен ня й те, що тут
про тя гом 1800–1830||ро ків зна хо див ся центр уп рав лін ня
ви щої ро сій сь кої ад мі ніс т ра ції Лі во бе реж ної Ук ра ї ни
(Ма ло ро сій сь ке ге не рал- гу бер на тор с т во). Се ред ке рів ни -
ків гу бер нії бу ли ви со ко ос ві че ні ді я чі, яким бу ли влас ти -
ві про гре сив ні по гля ди, міц ні дер жав ниць кі по зи ції,
сим па тії до ук ра їн с т ва, ро зу мін ня міс це вих проб лем –

48||Один із най біль ших про -
мис ло вих яр мар ків на Лі во бе -
реж ній Ук ра ї ні. Ви ник на при кін -
ці XVII ст. у Ром нах, а 1852 ро ку
був пе ре ве де ний до Пол та ви.
Про хо див 10–20 лип ня на Кін -
но яр мар ко вій пло щі (ни ні – пл.
Бог да на Хмель ниць ко го), а че рез
7–10 днів по чи нав ся Крас но -
рядсь кий яр ма рок, який три вав
до 4 сер п ня на Гос тин нод -
вірсь кій пло щі. Та кож ба га то
тор го вих при мі щень бу ло зве де -
но на Пет ров сь кій пло щі (ни ні –
пл. Ле ні на). За об ся гом тор гів лі
яр ма рок по сі дав од не з про від них
місць на пів дні Ро сій сь кої ім пе -
рії, про те на зла мі ХІХ–ХХ
сто літь по чав за не па да ти, й у 20-
х ро ках при пи нив іс ну ван ня.
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князь О.||Б.||Ку ра кін та вій сь ко вий ге не рал- гу бер на тор
М.||Реп нін- Вол кон сь кий49. Най ви дат ні ші пред с тав ни ки
ук ра їн сь кої арис то кра тії ХІХ||сто літ тя бу ли пов’яза ні ма єт -
ко во і служ бо во з Пол тав щи ною. Про від ни ми осе ред ка ми
ук ра їн сь кої куль ту ри, мис тец т ва і на віть ук ра їн сь кої по лі -
ти ки на Пол тав щи ні цьо го ча су бу ли ве ли ко пан сь кі ма єт -
ки Д.||Тро щин сь ко го (Ки бин ці), Кап ніс тів (Обу хів ка),
Му ра вйо вих- А пос то лів (Хо му тець), Ґа ла ґа нів (Со ки рин ці).

Ве ли ке про гре сив не зна чен ня у со ці о куль тур но му
фор му ван ні Пол тав сь ко го ре гі о ну ві ді грав князь Олек сій
Бо ри со вич Ку ра кін 50. Об рав ши цен т ром ге не рал- гу бер -
на тор с т ва і міс цем сво го по стій но го пе ре бу ван ня Пол та -
ву, він роз по чав ак тив не бу дів ниц т во ад мі ніс т ра тив но го
та сус піль но го цен т ру міс та||– круг лої пло щі з при лег ли -
ми до неї тор го ви ми ря да ми. З ці єю ме тою до Пол та ви
на по са ду гу берн сь ко го ар хі тек то ра був за про ше ний ви хо -
ва нець мос ков сь кої ар хі тек тур ної шко ли М.||А.||Амв ро си -
мов51. За йо го про ек том, ре а лі зо ва ним у 1803–1805||ро ках,
міс то роз бу до ву ва ло ся на зра зок пів ніч ної ро сій сь кої сто ли -
ці, Пол та ву на віть ста ли на зи ва ли «ма лим Пе тер бур гом».

Пер ші вра жен ня від пе ре бу ван ня у Пол та ві О.Б.||Ку ра -
кін ви сло вив у лис тах із Ма ло ро сії. Пол тав сь ке дво рян с т -
во на кож но му кро ці за свід чу ва ло «удо воль с т вие ви деть
сре ди се бя»; пол тав сь кий гос по дар най ня тої квар ти ри ви -
яв ляв «при ме ры угод ли вос ти», а куль тур ний рі вень міс це -
вої зна ті при єм но вра зив кня зя. Від ві дав ши один із ба лів у
Пол та ві, О.||Б.||Ку ра кін зі зди ву ван ням кон с та ту вав, що там
па ну вав гар ний смак, не гір ший, ніж в обох ро сій сь ких
сто ли цях, що пан ни над зви чай но ви хо ва ні, люб’яз ні та
ве се лі, доб ре тан цю ють кад риль.

Князь Ку ра кін вва жав се бе пер шо від к ри ва чем Ма ло -
ро сії, ба гат с т ва якої ма ли при слу жи ти ся ім пе рії. Йо го ді -
яль ність бу ла спря мо ва на пе ре ду сім на по ліп шен ня еко -
но міч но го роз вит ку краю і від зна ча ла ся ак тив ним
за лу чен ням до ро бо ти на ук ра їн сь ких зем лях ні мець ких
ко ло ніс тів для оз най ом лен ня се лян і ко за ків із дос ко на -
лі ши ми спо со ба ми гос по да рю ван ня, роз вит ком фаб рич -
ної про мис ло вос ті. За йо го іні ці а ти ви із Са ра тов сь кої
гу бер нії||зап ро ше но кіль ка ні мець ких спе ці а ліс тів з ви па -
лю ван ня цег ли, й уже 1803||ро ку на око ли цях Пол та ви
з’яви ли ся дві не ве ли кі це гель ні, де ук ра їн сь кі крі па ки
пе рей ма ли до свід іно зем них май с т рів. Та кож бу ло за по чат -
ко ва не сук но валь не ви роб ниц т во у Кре мен чу ці, Кос тян -
ти но гра ді та Пол та ві (1810||ро ку в міс ті ко ло ніст Кір ш с тен
і ме ха нік В.||Ен гель спо ру див сук но валь ню). Для бу дів -
ниц т ва тут ні мець кої сло бо ди бу ло ви ді ле но 12||де ся тин
зем лі. Пер ша гру па по се лен ців у скла ді 137||осіб при бу ла

49||Реп нін- Вол кон сь кий Ми ко -
ла Гри го ро вич (1778–1845) –
князь, ге не рал від ка ва ле рії,
ге не рал- ад’ютант, Сак сон сь кий
(1813–1814) і Ма ло ро сій сь кий
(1816–1834) ге не рал- гу бер на тор.
На ро див ся в міс ті Яго ти ні При -
луць ко го по ві ту в сім’ї бой о во го
ге не ра ла кня зя Гри го рія Се ме но -
ви ча Вол кон сь ко го.

50||Ку ра кін Олек сій Бо ри со вич
(1759–1829) – пер ший Ма ло ро -
сій сь кий ге не рал- гу бер на тор і
пер ший гу бер на тор Пол тав сь кої
гу бер нії (1802–1808), про від ний
по лі тич ний ді яч Ро сій сь кої ім пе рії.

51||Амв ро си мов Ми хай ло
Анд рій о вич (бл.||1776–1825)
пе ре ї хав із Пе тер бур га до Пол -
та ви 1802 і до 1817 очо лю вав
гу берн сь ку крес ляр ню, пра цю -
вав гу берн сь ким ар хі тек то ром.
Під йо го ке рів ниц т вом роз -
роб ле но пла ни ре кон с т рук цій
біль шос ті по ві то вих міст, здій -
с не но за бу до ву на се ле них пун -
к тів жит ло ви ми й ад мі ніс т ра -
тив ни ми бу дин ка ми, зок ре ма,
за «зраз ко ви ми» про ек та ми. У
Пол та ві ке ру вав за бу до вою
Круг лої пло щі, склав по пе ред -
ній про ект мо ну мен та Сла ви, за
йо го учас ті спо руд же но бу ди -
нок лі кар ні, те атр (1810), за їж д -
жий двір (1812), тор го ві ря ди
(1812–1814) та||ін.
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до Пол та ви у сер п ні 1809||ро ку. За спри ян ня О.Б.||Ку ра кі -
на бу ло за кла де но бо та ніч ний сад (об лад на ний оран же ре -
я ми, пар ни ка ми, су шиль ня ми) для за без пе чен ня пер шої
пол тав сь кої ап те ки не об хід ною лі кар сь кою си ро ви ною.

Сти му лю ю чи дії міс це во го дво рян с т ва у роз вит ку
шкіль ниц т ва, 1802||ро ку гу бер на тор за про сив на по са ду
ди рек то ра учи лищ Пол тав сь кої гу бер нії ві до мо го по е та і
гро мад сь ко го ді я ча, ви ко ну ва ча обов’яз ків пол тав сь ко го
ге не раль но го суд ді В.В.||Кап ніс та52 і на дав при мі щен ня
ге не рал- гу бер на тор сь ко го бу дин ку для від крит тя пер шої
у Пол та ві чо ло ві чої гім на зії (1808)53.

Князь до сить при хиль но ста вив ся до іс то рич но го ми -
ну ло го краю. За йо го під трим ки бу ло прий ня то рі шен ня
про спо руд жен ня у цен т рі міс та мо ну мен та Сла ви||– ко ло -
ни з ор лом у пам’ять 27||чер в ня 1709||ро ку, бу ли за про вад -
же ні що річ ні уро чис ті па на хи ди на вша ну ван ня во ї нів
Пет ра||І, по хо ва них у Швед сь кій мо ги лі.

Од ним із най в пли во ві ших пред с тав ни ків цен т раль но го
уря ду Ма ло ро сії, який пов’язав свою ді яль ність з Ук ра ї -
ною, був князь Ми ко ла Гри го ро вич Реп нін- Вол кон сь кий.
Під час сво го прав лін ня на Пол тав щи ні (1816–1834) він
обій мав по са ду вій сь ко во го ге не рал- гу бер на то ра Ма ло ро сії
і ке рів ни ка гос по дар сь кою час ти ною Пол тав сь кої та Чер -
ні гів сь кої гу бер ній. Іс то рик О.||Лаш ке вич так ха рак те ри зу -
вав М.||Г.||Реп ні на- Вол кон сь ко го: «Це був ви со ко гу ман ний
ад мі ніс т ра тор. Він лю бив свій край, тур бу вав ся про бла го -
ус т рій всьо го на се лен ня, охо ро няв ін те ре си крі пос них та
енер гій но від сто ю вав ще іс ну ю чі пра ва ко зац т ва, у зв’яз ку
з чим на кли кав на се бе пі до зру у се па ра тиз мі, що зов сім
не уз год жу ва ло ся з йо го під не се ни ми на мі ра ми, ду хом та
об с та ви на ми то го ча су».

Щоб при лу чи ти гу берн сь ке дво рян с т во на бік ім пе -
рії, Реп нін ви сло вив ідею за сну ван ня у Пол та ві ка дет сь -
ко го кор пу су54||– се ред ньо го на вчаль но го за кла ду для
дво рян сь ких ді тей||– і влас но руч но на пи сав пра ви ла для
йо го ви хо ван ців. На вчан ня у ка дет сь ко му кор пу сі за без -
пе чу ва ло мо ло дим дво ря нам вій сь ко ву кар’єру і по са ду в
ци віль них ус та но вах. Для Ма ло ро сії це бу ло над зви чай -
но важ ли вим пи тан ням, бо ще з ми ну ло го сто літ тя у ро сій -
сь кий Дво рян сь кий ка дет сь кий кор пус за бо ро ня ло ся прий -
ма ти ви хід ців з Ук ра ї ни не дво рян сь ко го по ход жен ня. Із
за сну ван ням у Ро сії 1830||ро ку гу берн сь ких ка дет сь ких кор -
пу сів за Пол тав сь ким за кріп лю ва ли ся та кож Ка те ри нос лав -
сь ка, Сло бід сь ко- Ук ра їн сь ка та Кур сь ка гу бер нії.

За кло по тан ням кня зя у Пол та ві 1818||ро ку||від к ри -
то Інс ти тут шля хет них дів чат55, який спер шу пе ре бу вав
на ут ри ман ні дру жи ни ге не рал- гу бер на то ра Вар ва ри

52||Кап ніст Ва силь (1758–
1823)||– на ща док ук ра їнсь кої
ко заць кої стар ши ни. 1795||ро ку в
Бер лі ні на ма гав ся знай ти під -
трим ку пруссь ко го уря ду у спра ві
про ти «мос ковсь кої ти ра нії» для
від нов лен ня ко лиш ньої ав то но -
мії Геть ман щи ни.

53||Ви хо ван ця ми Пол тавсь -
кої Пер шої чо ло ві чої гім на зії у
різ ні ро ки бу ли пись мен ник
М.П.||Дра го ма нов, дра ма тург
М.П.||Ста риць кий, ма те ма тик
М.В.||Остро градсь кий, пись мен ник
Л.І.||Глі бов, фі зик М.Д.||Пиль чи ков,
мис тец т воз на вець В.П.||Гор лен ко,
скуль п тор Л.В.||По зен, пат рі арх
Мстис лав.

54||Вій сь ко вий на вчаль ний
за кри тий за клад, ство ре ний у
Пол та ві за іні ці а ти ви пол тав сь -
ко го вій сь ко во го гу бер на то ра
М.||Г.||Реп ні на- Вол кон сь ко го. З
1844 р. у за кла ді на лі чу ва ло ся 400
ка де тів, кіль кість яких зго дом
пе ре ви щу ва ла 500 осіб. По ряд із
за галь но ос віт ні ми пред ме та ми
ви кла да ли й спе ці аль ні дис цип -
лі ни. До по за клас них на ле жа ли,
зок ре ма, му зи ка, спі ви й тан ці.
Се ред ви кла да чів і ви хо ван ців бу -
ло ба га то ді я чів на у ки і куль ту ри:
ди рек тор гім на зії і по тім кор пу су
(1865–1885), ма те ма тик і пе да гог
Ф.І.||Си маш ко (1818–1892); ав тор
«Па мят ной книж ки Пол тав ской
гу бер нии за 1865 год», ви кла дач
ро сій сь кої мо ви П.І.||Бо дян сь кий
(1809–1867); ав тор кни ги «Пол -
тав ская епар хия в ее про шлом и
нас то я щем» О.А.||Гра нов сь кий
(1871–1913); гро мад сь кі й куль -
тур ні ді я чі Д.П.||Пиль чи ков
(1821–1893) та В.М. Бі ло зер сь -
кий (1825–1899). У 1874–1919
рр. пра цю вав ві до мий іс то рик-
 ар хі віст І.Ф. Пав лов сь кий (1851–
1922), який у 1903–1917||рр. був
сек ре та рем Пол тав сь кої вче ної
ар хів ної ко мі сії. У кор пу сі на вча -
ли ся ук ра їн сь кий ху дож ник
М.||Яро шен ко, ком по зи тор і ди -
ри гент М.||Ка зан лі, Д.||Ах ша ру -
мов та ін.

Пі сля жов т не во го пе ре во ро ту
Пол тав сь кий ка дет сь кий кор пус
21 лис то па да 1919||р. по ки нув
міс то, пе ре дис ло ку вав шись до
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Олек сі їв ни як пан сі он для ді тей зу бо жі лих пол тав сь ких
дво рян сь ких ро дин і на да вав се ред ню ос ві ту. Він був
пер шим на Лі во бе реж ній Ук ра ї ні (у Ки є ві Інс ти тут
шля хет них дів чат за сно ва но 1837||ро ку) та шос тим у
Ро сії. Від те пер ма ло ро сій сь ке дво рян с т во на вча ло ді тей
вдо ма, не від прав ля ю чи їх до ро сій сь ких сто лиць.

При хиль ник ідей епо хи Про світ ниц т ва М.||Г.||Реп нін-
 Вол кон сь кий усі ля ко спри яв роз вит ку ук ра їн сь кої куль ту -
ри на Пол тав щи ні. На га да є мо, що гу бер на тор під три му вав
ді яль ність Пол тав сь ко го те ат ру і до зво лив по ста нов ку п’єс
ук ра їн сь кою мо вою, роз по чав зби ра ти кош ти для ви ку пу з
крі пац т ва Ми хай ла Щеп кі на. За йо го під трим ки впер ше
по ба чи ло світ дру ко ва не ви дан ня п’єси Іва на Кот ля рев сь -
ко го «На тал ка Пол тав ка» і роз по чав свою пра цю «Ис то рия
Ма лой Рос сии» іс то рик Д.||Бан тиш- Ка мен сь кий. Сам
М.||Реп нін на пи сав до кни ги роз діл про бит ву під Бе рес теч -
ком. Гу бер на тор мав доб рі від но си ни з пол тав сь кою знат -
тю і не од но ра зо во бу вав у Д.||Тро щин сь ко го в Ки бин цях, де
пе ре гля дав ви ста ви до маш ньо го те ат ру. Та кож то ва ри шу вав
із Кап ніс та ми, у по міс ті яких (Яго тин, 1842) по знай о мив ся
з Т.||Шев чен ком.

За га лом дер жав ниць ка по лі ти ка, яку впро вад жу ва ли
ге не рал- гу бер на то ри О.||Б.||Ку ра кін і М.||Г.||Реп нін- Вол -
кон сь кий, бу ла спря мо ва на на ін тег ру ван ня ма ло ро сій -
сь кої про він ції у то го час ний еко но міч ний і со ці о куль тур -
ний прос тір Ро сій сь кої ім пе рії, тоб то пев ною мі рою
по ряд зі зро стан ням еко но міч но го по тен ці а лу краю та ка
ді яль ність мог ла би ні ве лю ва ти сво є рід ні, влас ти ві са ме
Пол тав сь ко му ре гі о ну, особ ли вос ті куль тур но го роз вит ку.
Але ви со ка ос ві че ність цих ді я чів, сим па тії до ук ра їн с т ва
і то ле ран т ність у сто сун ках з міс це вою елі тою вреш ті-
 решт по зна чив ся для Пол тав щи ни іс тот ни ми про гре сив -
ни ми со ці о куль тур ни ми на слід ка ми, спри я ли по си лен ню
впли ву в сус піль с т ві ук ра їн сь ко го дво рян с т ва. По міт ні
по зи тив ні змі ни спо сте рі га є мо й у роз вит ку різ них ді ля -
нок куль ту ри, особ ли во ар хі тек ту ри, са до во- пар ко во го
мис тец т ва, ме ди ци ни, фар ма ко ло гії. За вдя ки сут тє вій фі -
нан со вій під трим ці ук ра їн сь ких мит ців по жвав лю єть ся
му зич не ви ко нав с т во, те ат раль на спра ва, ос ві та. Са ме на
Пол тав щи ні||– впер ше на те ри то рії Лі во бе реж ної Ук ра ї -
ни||– від бу ва єть ся впро вад жен ня єв ро пей сь ких форм
ос ві ти: від кри ва ють ся на вчаль ні за кла ди но во го ти пу
(Інс ти тут шля хет них дів чат).

Згід но з уря до ви ми ре фор ма ми 1802–1804||ро ків що до
єди ної для всі єї ім пе рії сис те ми ос ві ти, за яки ми пе ред ба -
че но за сну ван ня ниж чих, се ред ніх і ви щих шкіл, на Пол -
тав щи ні по ча ла скла да ти ся ме ре жа куль тур но- ос віт ніх

Вла ди кав ка за, а зго дом – у
Крим, з ме тою ева ку а ції з біль -
шо виць кої Ро сії. Вва жа єть ся, що
са ме цим кро ком на той час роз -
по чав ся про цес ство рен ня ка дет -
сь ких кор пу сів Ро сій сь кої ім пе рії
за кор до ном. З’єд на ний Пол тав -
сь ко- Вла ди кав казь кий ка дет сь -
кий кор пус (ви хо ван ці з Пол та ви
бу ли най чис лен ні шою гру пою)
во се ни 1920 р. бу ло ева куй о ва но
до Сер бії у міс то Бі ла Цер к ва, яке
ста ло цен т ром ка дет сь ко го ру ху
у ви гнан ні. 2005 р. цен т раль ній
пло щі Бі лої Цер к ви бу ло при сво -
є но ім’я Ро сій сь ких ка де тів.

55||Жі но чий на вчаль ний за клад
за кри то го ти пу, за сно ва ний 1818 р.
в Пол та ві за іні ці а ти ви кня ги ні
Вар ва ри Олек сі їв ни Реп ні но ї-
 Вол кон сь кої (1778–1864), дру -
жи ни пол тав сь ко го ге не рал- гу -
бер на то ра Ми ко ли Гри го ро ви ча
Реп ні на- Вол кон сь ко го. До за кла -
ду прий ма ли дів чат дво рян сь ко го
по ход жен ня, зго дом – ду хо вен -
с т ва і куп ців – ві ком від 6 до 18
ро ків. Пов ний курс на вчан ня
три вав 7 ро ків. По над 10 ро ків
ін с ти тут ут ри му вав ся пол тав сь -
ким дво рян с т вом, а по тім був
пе ре да ний у ві дом с т во ім пе рат -
ри ці Ма рії Фе до рів ни.

Ке ру ва ла ін с ти ту том ра да, пер -
шим го ло вою бу ла В.О.||Реп ні на,
чле на ми ра ди: В.В.||Кап ніст,
М.М.||Но ви ков, П.П.||Гу лак- Ар -
те мов сь кий. Май же 33 ро ки за -
клад очо лю ва ла та ла но ви тий
пе да гог і ви хо ва тель К.Р.||Дей т ріх.
У різ ні ро ки в ін с ти ту ті ви кла да ли
С.П.||Стеб лін- Ка мін сь кий (пер -
ший бі о граф І.||Кот ля рев сь ко го),
М.П.||Іл ля ше вич, М.А.||Цер те лєв,
І.А.||За рець кий, бра ти Ало їз та
Вен цес лав Єд ліч ки, Д.П.||Пиль чи -
ков, Л.Л.||Лі сов сь кий, Г.І.||Мар ке -
вич, В.О.||Вол ков (ху дож ник-
 пе ре движ ник).
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за кла дів, ши ро ко го роз вит ку на бу ла по чат ко ва і се ред ня
ос ві та. У цей час на Лі во бе реж ній Ук ра ї ні по ча ли фун к ці -
о ну ва ти пер ші уні вер си те ти||– у Хар ко ві (1805||– за сно ва -
ний зу сил ля ми міс це во го дво рян с т ва під ке рів ниц т вом
В.||Ка ра зі на) і в Ки є ві (1834). Усьо го в гу бер нії на той
час ді я ло 2446||нав чаль них за кла дів, де на лі чу ва ло ся
137028||уч нів (106620||юна ків і 30408||дів чат). Се ред ню лан -
ку ос ві ти ре пре зен ту ва ли: Пол тав сь кий ін с ти тут шля хет -
них дів чат; Пол тав сь кий ка дет сь кий кор пус (1840), ві сім
гім на зій (се ред най ві до мі ших – Пол тав сь ка гім на зія
Н.О.||Ста риць кої56, Пол тав сь ка жі но ча гім на зія В.П.||Ах ша -
ру мо во ї- Бєль сь кої57 Пол тав сь ка жі но ча гім на зія В.А.||Мо ро -
зов сь кої58); три ре аль ні учи ли ща; п’ять жі но чих про гім на зій;
Пол тав сь ка ду хов на се мі на рія; три жі но чі єпар хі аль ні учи -
ли ща. По чат ко ву ос ві ту на да ва ли па ра фі яль ні шко ли та
на род ні учи ли ща. У 1830||ро ці у Пол та ві бу ла за сно ва -
на пер ша гро мад сь ка бі б лі о те ка, впер ше по ча ли ви хо -
ди ти пе рі о дич ні ви дан ня59.

По даль ше ста нов лен ня со ці о куль тур но го роз вит ку
Пол тав щи ни (се ре ди ни і ІІ по ло ви ни ХІХ сто літ тя) від бу -
ва ло ся під впли вом роз вит ку гро ма дів сь ко го ру ху й ідей
на род ниц т ва60, що по ши рю ва ли ся в Ук ра ї ні з се ре ди ни
ХІХ||сто літ тя. Лі бе раль ні ідеї учас ни ків гро мад ре а лі зу ва ли -
ся, на сам пе ред, у куль тур но- ос віт ній ро бо ті, в ор га ні за ції
ос віт ніх гур т ків і не діль них шкіл, влаш ту ван ні те ат раль них
ви став і на род них чи тань, ви дав ниц т ві по пу ляр ної лі те ра -
ту ри, та кож у зби ран ні та ви вчен ні ук ра їн сь ко го фоль к ло -
ру, ко лек ці о ну ван ні ста ро жит нос тей. Ді яль ність гро мад
під три му вав пер ший в Ук ра ї ні гро мад сь ко- по лі тич ний
і лі те ра тур ний жур нал «Ос но ва»61, од ним із за снов -
ни ків яко го був гро мад сь кий ді яч, уче ний, жур на ліст і
пе да гог В.||Бі ло зер сь кий||(1825–1899). Він без по се ред -
ньо був пов’яза ний із Пол тав щи ною й уп ро довж 1846–1847
ро ків пра цю вав учи те лем у Пол тав сь ко му ка дет сь ко му
кор пу сі. Важ ли вим осе ред ком у спра ві від род жен ня ук ра їн -
сь кої куль ту ри, по ши рен ня ідей про світ ниц т ва се ред на се -
лен ня ре гі о ну ста ла пол тав сь ка не ле галь на «Гро ма да», яку
очо лю вав Вік тор Ло бо да62. Се ред фун да то рів ці єї ор га ні за -
ції||– пись мен ник О.||Ко нись кий та ви кла дач ка дет сь ко го
кор пу су, ду хов ний нас тав ник М.||Дра го ма но ва Д.||Пиль чи -
ков. Пред с тав ни ка ми пол тав сь кої Гро ма ди у різ ні ро ки бу -
ли хі рург Ми ко ла Пи ро гов, гро мад сь ка ді яч ка Єли за ве та
Ми ло ра до вич63, пе да гог О.І.||Стро нін. За іні ці а ти ви пол тав -
сь кої ін те лі ген ції 1858||ро ку в міс ті бу ло від кри то пер шу в
Ук ра ї ні не діль ну шко лу64. По ка зо во, що на віть пі сля уря -
до вої за бо ро ни 1862||ро ку час ти на цих шкіл про дов жу ва ла
фун к ці о ну ва ти на Пол тав щи ні не ле галь но, по ши рю ю чи

56||За сно ва на 1908 р. На та лією
Олек сан д рів ною Ста риць кою на
ба зі учи ли ща 1-го роз ря ду. Роз -
та шо ву ва ла ся по вул. Остро -
градсь ко го, 4 в бу дин ку ро ди ни
Ста риць ких. За кри та на по чат ку
1919 ро ку. Ста риць ка На та лія –
ви пус к ни ця Бес ту жевсь ких жі -
но чих кур сів, осві че на й ви со ко -
куль тур на лю ди на, друг Л.Л.||Лі -
совсь ко го, бу ла без змін ним
ке рів  ни ком гім на зії, а її по міч -
ни цею – сес т ра На дія Ста риць -
ка. Сес т ри по хо ди ли зі сла вет но -
го пол тавсь ко го ро ду: їх бать ко –
круп ний зем ле влас ник краю;
дядь ко – ві до мий юрист, се на -
тор Єгор Пав ло вич Ста риць кий;
дво ю рід на сес т ра Ма рія Єго рів -
на – дру жи на і со рат ник Во ло -
ди ми ра Вер надсь ко го; дво ю рід -
ний брат Ге ор гій Єго ро вич –
юрист, пев ний час обій мав по са -
ду обер-про ку ро ра Се на ту (йо го
дру жи на – Єли за ве та Пет рів на
(у ді воц т ві Вась ко ва) – рід на
сес т ра за снов ни ці ін шої жі но -
чої гім на зії, Вар ва ри Пет рів ни
Ахша ру мо вої). За спо га да ми лі -
то пис ця Пол та ви бу рем них ре -
во лю цій них ро ків О.||Не свіць ко -
го, На та лію Олек сан д рів ну на
по чат ку 1920-х рр. бу ло за ареш -
то ва но біль шо ви ка ми за ні би то
при хо ву ван ня ре чей ко лиш ньо -
го гу бер на то ра міс та Р.||Мол ло -
ва, і ли ше че рез рік ви пу ще но.

57||За сно ва на 1904 р. на ба зі
шес ти клас ної про гім на зії (ді яла з
лип ня 1902), зго дом ста ла се ми -
клас ною. Її ди рек то ром і за снов -
ни ком бу ла Вар ва ра Пет рів на
Ахша ру мо ва – дру жи на мо лод -
шо го бра та ком по зи то ра і ди ри -
ген та Д.В.||Ахша ру мо ва, донь ка
ві до мо го юрис та, ад во ка та Пет ра
Гри го ро ви ча Вась ко ва. До ре чі,
П.Г.||Вась ков був у до во лі друж -
ніх сто сун ках із ро ди ною ком по -
зи то ра Л.Л.||Лі совсь ко го, який у
свій пол тавсь кий пе рі од ді яль -
нос ті жив на квар ти рі ад во ка та.
Та кож на га да є мо, що дру га донь -
ка П.Г.||Вась ко ва – Єли за ве та –
бу ла дру жи ною Ге ор гія Ста риць -
ко го, дво ю рід но го бра та за снов -
ни ці ін шої жі но чої гім на зії в
Пол та ві – На та лії Ста риць кої.
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се ред на ро ду де мо кра тич ні ідеї ук ра їн сь кої на ці о наль ної
ос ві ти і куль ту ри. До та ких осе ред ків на ле жа ли шко ла
В.||В.||Ле се ви ча у се лі Де ни сів ка Лу бен сь ко го по ві ту (1864)
і шко ла Г.||За крев сь ко го у се лі Бе ре зо ва Руд ка Пи ря тин сь -
ко го по ві ту (1866).

Пол тав сь кі ук ра ї но фі ли ак тив но про ти сто я ли то го -
час ним уря до вим ука зам (Ва лу єв сь кий цир ку ляр
1863||ро ку та Емсь кий указ 1876), за яки ми за бо ро ня ло ся
по ши рен ня ук ра їн сь ко го лі те ра тур но го дру ко ва но го сло -
ва, і да лі роз пов сюд жу ва ли книж ки, ча со пи си, за кор дон -
ні ви дан ня ук ра їн сь кою мо вою. Як до по ві дав гу бер на -
то ро ві на чаль ник пол тав сь кої пош то во- те ле граф ної
кон то ри, тіль ки у 1878||ро ці пош то ві служ би ви лу чи ли
кіль ка де сят ків «вкла день не до зво ле но го зміс ту».

Про те, по чи на ю чи з 80-х||ро ків ХІХ||сто літ тя, не ли ше
су то ук ра їн сь кі ді я чі, а й ті, хто зі служ бо во го обов’яз ку
сто яв на сто ро жі цар сь ких за ко нів, про по ну ва ли пе ре гляд
цен зур них пра вил про ти ук ра їн сь ко го сло ва, ос кіль ки ці
об ме жен ня ма ли зде біль шо го не га тив ні на слід ки для роз -
вит ку куль ту ри Ук ра ї ни та ім пе рії за га лом. Так, на про хан -
ня ге не рал- гу бер на то ра Ки їв сь кої, Во лин сь кої і По діль сь -
кої гу бер ній М.||Чер т ко ва (лист до Мі ніс тер с т ва внут ріш ніх
справ 1881||ро ку) бу ла ска со ва на за бо ро на ки їв сь кої цен зу -
ри на дру ку ван ня чет вер то го ви пус ку пі сень М.||Ли сен ка, у
тек с тах яких, за сло ва ми до пи су ва ча, не бу ло «ни че го пре -
до су ди тель но го». На дум ку гу бер на то ра, та кі об ме жен ня
«ви слов лю ють не до ві ру до на ро ду, який ні сво їм ми ну лим,
ні су час ним не спри яв цьо му… і спо ну ка ють ли ше до не -
ба жа но го роз дра ту ван ня, особ ли во у зв’яз ку із за бо ро ною
ви ко нан ня сце ніч них ви став ма ло ро сій сь кою мо вою». Ав -
тор звер нен ня за про по ну вав уря до ві по ста ви ти в од на ко ві
цен зур ні умо ви ви ко нан ня лі те ра тур них та му зич них тво -
рів як ро сій сь кою, так і ма ло ро сій сь кою мо ва ми. На цьо -
му лис ті є ре зо лю ція Мі ніс тер с т ва внут ріш ніх справ:
«За слу го вує на особ ли ву ува гу і по тре бує без від к лад но го
ви рі шен ня…». Май же од но час но із М.||Чер т ко вим до
мі ніс т ра внут ріш ніх справ на ді слав свою за пис ку «О ма ло -
рос сий ском язы ке» хар ків сь кий ге не рал- гу бер на тор
О.||Дун ду ков- Кор са ков, у якій звер тав ува гу на не об хід ність
ви знан ня прав ма ло ро сій сь кої мо ви в гу бер ні ях із ма ло ро -
сій сь ким на се лен ням. На ос но ві по да них до ку мен тів на ра -
да з учас тю мі ніс т ра внут ріш ніх справ Ми ко ли Іг на тьє ва65

ух ва ли ла до звіл на пуб лі ка цію ук ра їн сь кою мо вою слов ни -
ків (із до три ман ням за галь но ро сій сь ко го пра во пи су або
пра во пи су, ви ко рис то ву ва но го в Ма ло ро сії не піз ні ше
ХVІ ІІ||сто літ тя), а та кож ук ра ї но мов них тек с тів у нот них
ви дан нях, по ста нов ку дра ма тич них тво рів ма ло ро сій сь кою

Роз та шо ва на гім на зія бу ла на
ро зі вул. М’яс ниць кої і Но во-
Пол тавсь кої (те пер Ван цет ті і
Шев чен ка). Пра цю ва ло 34 вчи те лі.

58||За сно ва на 1905 р., з 1915-го
ста ла пов ною се ми клас ною гім -
на зі єю. Міс ти ла ся спо чат ку в
най ма но му при мі щен ні на вул.
Куз нець кій (те пер Пуш кі на, 47),
а зго дом – на вул. Ка те ри нин сь -
кій, 34 (ни ні – вул. Р. Люк сем -
бург). Пра цю ва ло 28 учи те лів.

59||Ви ник нен ня пер ших пе рі о -
дич них ви дань на Пол тав щи ні
на ле жить до пе рі о ду, який у
по ле міч ній дис ку сії ук ра їн сь ких
до слід ни ків- бі б лі о гра фів от ри мав
на зву «до би ук ра їн сь кої пре си
ін ши ми мо ва ми» (1816–1834).
Пер ши ми га зет ни ми ви дан ня ми
у ре гі о ні бу ли «Пол тав ские гу -
берн ские ве до мос ти» та «Пол тав -
ские епар хи аль ные ве до мос ти».

60||На род ниц т во||– до мі ну ю -
чий на пря мок бур жу аз но- де мо -
кра тич но го ви зволь но го ру ху
ІІ||по ло ви ни ХІХ||сто літ тя в Ро сії
й Ук ра ї ні. На род ни ки ви сту па ли
про ти за лиш ків крі пос ниц т ва і
про ти ка пі та ліс тич но го на прям ку
роз вит ку кра ї ни, по єд ну ю чи у
сво їх по гля дах ра ди каль ні бур жу -
аз но- де мо кра тич ні по гля ди й ідеї
уто піч но го со ці а ліз му. На Пол -
тав щи ні ідеї на род ниц т ва ре а лі -
зу ва ли ся у ді яль нос ті чис лен них
гур т ків. Се ред най ві до мі ших||–
Мир го род сь кий на род ниць кий
гур ток «Унія» (по ча ток 70-х),
Га дяць кий і Ро мен сь кий ре во -
лю цій ні гур т ки (1882, по ча ток
1883||ро ків). Ді яль ність на род ни -
ків ха рак те ри зу ва ла ся ма со вим
«хо дін ням у на род». Зай ма ю чи
по са ди сіль сь ких учи те лів, служ -
бов ців земств, опа но ву ю чи ро біт -
ни чі про фе сії, на род ни ки здій с -
ню ва ли ре во лю цій ну про па ган ду
се ред сіль сь ко го на се лен ня, чи та -
ли не ле галь ні бро шу ри «Про
му че ни ка Ми ко лу…», «Ма ло ро -
сій сь кі по бу то ві опо ві дан ня»,
«Хит ру ме ха ні ку», ве ли бе сі ди
про не об хід ність пе ре да чі зем лі
се ля нам, за кли ка ли до по в стан ня.
Ор га ні за то ра ми на род ниць ко го
ру ху на Пол тав щи ні бу ли чле ни
ки їв сь ких гур т ків (М.||Строн  сь кий,
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мо вою за на яв нос ті дра ма тич ної цен зу ри і що ра зо во го
до зво лу ге не рал- гу бер на то рів.

Уп ро довж ХІХ – по чат ку ХХ сто літ тя Пол тав щи на
сфор му ва ла ся як ок ре мий ад мі ніс т ра тив но і ге о гра фіч но
ок рес ле ний ре гі он зі сво ї ми особ ли вос тя ми со ці о куль -
тур но го роз вит ку. Са ме у цей пе рі од від бу ва ло ся ста нов -
лен ня йо го еко но мі ки, по лі ти ки, на у ки, куль ту ри і мис -
тец т ва. Роз ви ток усіх сфер куль ту ри ре гі о ну від бу вав ся
че рез по сту по ве зро стан ня на ці о наль ної са мо сві до мос ті,
фор му ван ня на у ко вої і куль тур ної елі ти, під ви щен ня
гро ма дян сь кої і со ці аль ної ак тив нос ті.

Про цес фор му ван ня Пол тав щи ни був зу мов ле ний
ком п лек сом ге о по лі тич них, со ці аль них й іс то ри ко- куль -
тур них особ ли вос тей, се ред яких:

– іс то рич на на леж ність Пол тав щи ни до цен т раль -
них ук ра їн сь ких зе мель (Се ред ня Над дніп рян щи на), на
яких фор му ва ла ся ук ра їн сь ка мо ва і куль ту ра;

– те ри то рі аль на від да ле ність від іно мов них ре гі о нів;
– ге о гра фіч не роз та шу ван ня між знач ни ми куль тур -

ни ми осе ред ка ми (міс та ми Ки є вом і Хар ко вом);
– міц ні по зи ції ве ли ко пан сь ко го зем ле во ло дін ня і

на яв ність чис лен них дво рян сь ких ро дин (ХVІ ІІ – по ча -
ток ХІХ||сто літ тя);

– то ле ран т не гу берн сь ке прав лін ня Ма ло ро сій сь ко -
го ге не рал- гу бер на тор с т ва (по ча ток ХІХ||сто літ тя);

– ак тив на ді яль ність ви со ко ос ві че ної ін те лі ген ції краю
на род ниць ко го і «гро ма дів сь ко го» ру хів (дру га по ло ви на
ХІХ||– по ча ток ХХ||сто літь).

Усі ці та ін ші фак то ри спри я ли фор му ван ню Пол тав -
щи ни як од но го з цен т раль них і са мо бут ніх ре гі о нів Ук ра ї -
ни. Са ме на Пол тав щи ні від бу ва ло ся на ко пи чен ня та збе ре -
жен ня іма нен т них оз нак на ці о наль ної куль ту ри. Пев на
про він цій на інер т ність, з од но го бо ку, пе ре шкод жа ла швид -
ко му ні ве лю ван ню цих особ ли вос тей, ви сту па ла сво є рід ним
«охо рон цем» у збе ре жен ні рис влас ної куль ту ри. З ін шо го
бо ку, край був ак тив но на лаш то ва ним до сприй нят тя іно ре -
гі о наль них впли вів. То му за пев них сус піль них- іс то рич них
об с та вин ці особ ли вос ті, які ви зрі ва ли на те ре ні ре гі о наль -
ної куль ту ри, до ла ли ста тус про він цій нос ті і на бу ва ли рис
за галь но ук ра їн сь ко го, на ці о наль но го зна чен ня.

Контрольні питання
1. Наз віть ос нов ні фак то ри фор му ван ні ре гі о ну.
2. Оха рак те ри зуй те умо ви, що спри я ли ста нов лен ню

Пол тав щи ни як ок ре мо го куль тур но го ре гі о ну в І по ло ви ні
ХІХ сто літ тя.

І.||Чер ни шов), хар ків сь ких (О.||Ка -
люж ний, І.||Ку лаж ко), одесь ко го
(М.||Оле хов сь кий, П.||Мак си мов).
З Пол тав щи ною пов’яза не жит -
тя і ді яль ність по друж жя Л.О.||й
О.О.||Вол кен ш тей нів. Се ред ві до -
мих ді я чів- на род ни ків Пол тав щи -
ни та кож С.||Ве лець кий, С.||Тка -
чен ко, Д.||Сан це вич, О.||Пряд ко,
І.||Со ко лов.

61||Що мі сяч ний сус піль но-
 по лі тич ний і лі те ра тур ний жур нал
«Ос но ва» ви хо див у 1861–1862||ро -
ках за ре дак ці єю В.||Бі ло зер сь ко -
го у Санк т-Пе тер бур зі. Ак тив ну
участь у ви дан ні бра ли М.||Кос то -
ма ров і П.||Ку ліш. Тут дру ку ва ли -
ся тво ри Т.||Шев чен ка, Мар ка
Вов ч ка, Л.||Глі бо ва, С.||Ру дан сь -
ко го, Д.||Мор дов це ва.

62||Ло бо да Вік тор Ва си льо вич
(у дже ре лах по да ють ся різ ні ро ки
жит тя: 1818–?; 1823–1876;
1824–1889) – ре во лю цій ний і
гро мад сь кий ді яч, при хиль ник
не за леж нос ті Ук ра ї ни. Пра цю вав
на чаль ни ком Пол тав сь кої те ле -
граф ної стан ції (1859–1861), роз -
по ряд ни ком пер шої не діль ної
шко ли в міс ті (1861). Ві до мий та -
кож як пись мен ник, ав тор фар су
на три дії «Прой ди світ- шку бент»,
стат ті «О рав но ду шии на шем к
соб с т вен ной на род нос ти», спо га -
дів про Т. Шев чен ка. Пе ре ї хав до
Смо лен сь ка, де 1862 р. був ареш -
то ва ний і за сла ний у Крас но у -
фімськ (Перм сь ка губ.) та ін ші
міс та Ро сії без пра ва по вер нен ня
на Ук ра ї ну. Йо го дру жи на Ло бо -
да (ді во че – Паш ков сь ка) Сте па -
ни да Мат ві їв на (1827–1887) –
та кож пись мен ни ця (дру ку ва ла ся
під псевдонімом С. Кра пи ви на),
ав тор ка спо га дів про пе ре бу -
ван ня Т. Шев чен ка в Ки є ві
1859 р. у її ро ди чів.

63||Ми ло ра до вич Єли за ве та
Пет рів на (1832–1890)||– донь ка
пол тав сь ко го гу берн сь ко го пред -
во ди те ля дво рян с т ва І.М.||Ско ро -
пад сь ко го. При свя ти ла своє жит -
тя ук ра їн сь ким гро мад сь ким і
куль тур ним спра вам. Ак тив ний
член ук ра їн сь кої Гро ма ди 1860-
х||рр., спри я ла роз вит ку ук ра їн сь -
ко го шкіль ниц т ва, під три му ва ла
на ці о наль но- куль тур ний рух у
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3. Наз віть про від ні куль тур ні осе ред ки на те ри то рії
Пол тав щи ни у ХІХ сто літ ті.

4. Роз крий те роль ді яль нос ті О.Б.||Ку ра кі на для еко но -
міч ного роз вит ку краю.

5. Які вра жен ня від пе ре бу ван ня у Пол та ві князь
О.Б.||Ку ра кін вис ло вив у «Лис тах із Ма ло ро сії»?

6. Оха рак те ри зуй те ос віт ні про це си на Пол тав щи ні у
І по ло ви ні ХІХ||сто літ тя.

7. Оха рак те ри зуй те вне сок М. Г. Реп ні на- Вол кон сько -
го у роз ви ток ос ві ти на Пол тав щи ні. 

8. Які зас лу ги М. Г. Реп ні на- Вол кон сько го у роз вит ку
ук ра їн ської куль ту ри й мис тец тва на Пол тав щи ні.

9. За ча сів прав лін ня яко го гу бер на то ра бу ла по бу до ва -
на Круг ла пло ща у Пол та ві?

10. У яко му ро ці бу ла від кри та пер ша не діль на шко ла
у Пол та ві?

11. Ко ли роз по чав ді яль ність Пол тав ський інс ти тут
шля хет них дів чат?

12. Оха рак те ри зуй те зна чен ня гро ма дів сько го ру ху
на Пол тав щи ні.

Лекція 1.6. Полтавщина в контексті 
національно"культурного відродження 
(кінець ХІХ — початок ХХ століть)

План
1. Кі нець ХІХ||– по ча ток ХХ||сто літ тя – куль мі на цій -

ний етап со ці о куль тур но го роз вит ку ре гі о ну.
2. Ак ти ві за ція ос віт ньо го й мис тець ко го жит тя на

Пол тав щи ні у пе рі од на ці о наль но-культурно го від род жен ня.
3. Зас ну ван ня і ді яль ність куль тур но- мис тець ких ор га -

ні за цій.

Ме жа ХІХ–ХХ||сто літь ха рак те ри зу ва ла ся гло баль -
ним роз вит ком усіх сфер жит тя дер жа ви – еко но мі ки,
по лі ти ки, на у ки, мис тец т ва. Для Ук ра ї ни це був не лег -
кий час ста нов лен ня ук ра їн сь кої дер жав нос ті, пов’яза -
ний із за гос т рен ням на ці о наль но- де мо кра тич них ру хів й
ак ти ві за ці єю на ці о наль ної са мо сві до мос ті. За га лом ці
сус піль ні про це си бу ли до сить від чут ни ми й у ме жах ре -
гі о ну. Не впин но зрос та ла со ці аль но- по лі тич на ак тив -
ність66, ін те лі ген ція Пол тав щи ни іні ці ю ва ла ді яль ність

Га ли чи ні, на да ю чи ма те рі аль ну
під трим ку львів сь кій «Про сві ті»,
спон со ру ва ла ді яль ність То ва рис -
т ва ім. Т.||Шев чен ка.

64||За зна чи мо, що від крит тя
не діль ної шко ли у Пол та ві за ча -
сом ви пе ред жа ло по я ву по діб но -
го на вчаль но го за кла ду в Ки є ві
(1859 рік). По даль ше ін тен сив не
по ши рен ня по діб них за кла дів
при зве ло до фун к ці о ну ван ня в
Ук ра ї ні про тя гом 1862||р. 274||не -
діль них шкіл.

65||Ці ка во, що йо го син, граф
Пав ло Іг на тьєв, на вчав ся у Ки їв сь -
ко му уні вер си те ті, дов гий час пра -
цю вав на різ них дер жав них по -
са дах в Ук ра ї ні, був ки їв сь ким
гу бер на то ром. У 1915–1917 рр. –
мі ністр на род ної ос ві ти (за про по -
ну вав ряд про гре сив них ре форм).
З 1919 р. – в еміг ра ції (Бол га рія,
Ве ли ка Бри та нія, Ка на да).

66||У кін ці ХІХ||сто літ тя на
Пол тав щи ні ви ник ли пер ші мар -
к систсь кі гур т ки. У квіт ні 1900||р.
ство ре но Пів ден ну (Пол тавсь ку)
гру пу спри ян ня «Искре». На по -
чат ку 1901-го по ча ли ро бо ту
Пол тавсь кий і Кре мен чуць кий
ко мі те ти РСДРП. 1905||р. у Кре -
мен чу ці ство ре на од на з пер ших
в Укра ї ні Ра да ро біт ни чих де пу -
та тів. Цьо го ж ро ку від був ся ві до -
мий ре во лю цій ний ви ступ, так
зва на Со ро чинсь ка тра ге дія.
1906||р. по встан ня Єлець ко го і
Севсь ко го пол ків під хо пи ла хви -
ля ро біт ни чих страй ків і по лі тич -
них де мон ст ра цій. «Пол тавсь кі
сві до мі ук ра їн ці не бу ли осто ронь
жод ної гро мадсь кої по дії», – чи -
та є мо у пра цях су час них до слід -
ни ків Пол тав щи ни. У чер в ні
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чис лен них на у ко вих ус та нов, то ва риств, ко мі сій, ви дав -
ни чих ор га нів. Ін тен сив на ро бо та у на прям ку до слід жен -
ня іс то рич ної і куль тур ної спад щи ни краю знай ш ла
від об ра жен ня у різ но ма ніт них пра цях: «За мет ки о
Ма ло рус ской де мо но ло гии» (1899), «На род ная ме ди ци на
в Лу бен ском уез де Пол тав ской гу бер нии» (1900), «На -
род ные об ря ды и пес ни Лу бен ско го уез да Пол тав ской
гу бер нии, за пи сан ные в 1888–1895||г.» В.||Ми ло ра до ви ча
(1897); «Ве сіл ля у Га дяць ко му по ві ті у Пол тав щи ні»
О.||Гри ші (1899); «Опыт тол ко во го сло ва ря на род ной
тех ни чес кой тер ми но ло гии по Пол тав ской гу бер нии»
В.||Ва си лен ка (1902) та ін.

За зна чи мо, що на при кін ці ХІХ||сто літ тя Пол тав сь ка
гу бер нія бу ла од ні єю з най більш до слід же них у га лу зях
фі зич ної ге о гра фії та ге о ло гії за вдя ки ді яль нос ті Пол тав -
сь ко го гу берн сь ко го зем с т ва. Ре зуль та ти цих до слід жень
знай ш ли від об ра жен ня у мо но гра фі ях уче них- ге о ло гів
О.||Гу ро ва67, В.||До ку ча є ва68 та їх ніх уч нів. Ве ли ку роль у
до слід жен ні іс то рич ної спад щи ни пол тав сь ко го краю по -
чат ку ХХ||сто літ тя ві ді гра ла Пол тав сь ка гу берн сь ка вче на
ар хів на ко мі сія||– сво є рід не «ар хів не ель до ра до» і го лов -
ний на у ко вий осе ре док краю 1903–1919||ро ків. Ар хів на
ко мі сія здій с ню ва ла знач ну ро бо ту зі збе ре жен ня
пам’яток ар хе о ло гії Пол тав щи ни, спри я ла за сну ван ню
му зе їв і ви вчен ню ар хе о ло гіч них зна хі док, ор га ні зо ву ва -
ла по льо ві до слід жен ня. Про від на роль у ді яль нос ті
ПГВАК на ле жить ві до мо му ук ра їн сь ко му вче но му, од но -
му з пер ших іс то рі ог ра фів Пол тав щи ни Іва ну Фран цо ви -
чу Пав лов сь ко му. За оцін кою су час ни ків, «це був до слід -
ник за по кли кан ням, кра єз на вець- про фе сі о нал, який,
об рав ши пред мет на у ко во го до слід жен ня, за ли шав ся вір -
ним йо му все своє жит тя». У ко лі на у ко вих ін те ре сів
І.||Пав лов сь ко го||– ши ро кий спектр проб лем із кра єз нав -
с т ва. На особ ли ву ува гу за слу го ву ють пра ці, при свя че ні
ді яль нос ті пол тав сь ких гу бер на то рів, ос кіль ки ма те рі а ли
ар хі ву кан це ля рії Ма ло ро сій сь ко го ге не рал- гу бер на тор с -
т ва до на шо го ча су не збе рег ли ся і пра ці вче но го ста ли
єди ним до ку мен таль ним свід чен ням з цьо го пи тан ня.

За га лом ді яль ність ПГВАК бу ла на ба га то про дук тив -
ні шою по рів ня но з ін ши ми гу берн сь ки ми ар хів ни ми ко -
мі сі я ми кра ї ни і ма ла важ ли ве зна чен ня для роз вит ку
віт чиз ня но го іс то рич но го до слід ниц т ва. Зок ре ма, роз по -
чав ши пуб лі ка ції ар хе о ло гіч но го кар то гра фу ван ня Пол -
тав щи ни і здій с нив ши ви дан ня пер шо го зво ду го ро дищ,
кур га нів та май да нів у ре гі о ні, Пол тав сь ка ко мі сія тим
са мим за по чат ку ва ла до слід жен ня ве ли ко го іс то рич но го
рай о ну Лі во бе реж но го лі со сте пу. До ви пус ку у світ ці єї

1906||р. на сто рін ках пол тавсь кої
пре си за суд жу ва ли ся жор с то кі
дії вла ди в Бє лос то ці (єв рейсь -
кий по гром). Ви слов лю ю чи
своє спів чут тя, пол тав ці пи са ли:
«Вва жа є мо, що по гро ми єв ре їв
страш ні не тіль ки тим, що вби ва -
ли і ро зо ря ли не вин них лю дей.
Але во ни страш ні й тим, що роз -
бе щу ва ли са мих хрис ти ян, про -
буд жу ю чи в них зві ря чі ін с тин к -
ти». Та ка ак тив ність пол тавсь кої
гро мадсь кос ті нас то ро жу ва ла
ад мі ніс т ра цію, у ре зуль та ті чо го
«гу бернсь ке у спра вах то ва риств і
спі лок при сут ст віє» від 21||чер в ня
1906||р., від мо ви ло у ре єс т ра ції
ста ту ту Пол тавсь ко му то ва рис т ву
«Про сві та», вба ча ю чи в ді яль нос -
ті цієї ор га ні за ції чер го ву за гро зу
гро мадсь ко му спо кою.

67||Гу ров Олек сандр Ва си льо -
вич (1843–1921)||– гео лог, про -
фе сор гео ло гії Хар ківсь ко го уні -
вер си те ту, ав тор праць із гео ло гії
і гід ро гра фії Хар ків щи ни, Пол -
тав щи ни, Ка те ри нос лав щи ни,
До неч чи ни. Най ва го мі шим до -
слід жен ням є «Гео ло ги чес кое
опи са ние Пол тав ской гу бер нии»
(1888). 

68||До ку ча єв Ва силь (1846–
1903)||– ро сійсь кий ґрун тоз на вець
і гео лог, за снов ник за галь но прий -
ня тої у на уці ге не тич ної кла си фі -
ка ції ґрун тів. У 1888–1894||рр. до -
слід жу вав ґрун ти Пол тав щи ни.
Ре зуль та ти на уко вих по шу ків
опуб лі ко ва ні у пра цях «Ма те ри а -
лы к оцен ке зе мель Пол тав ской
гу бер нии» в 16||тт., (1889–
1994), «Сбор ник по ста тис ти ке
Пол тав ской гу бер нии» в 15||тт.
(1890–1892).
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ве ли кої за об ся гом збір ки чи ма лих зу силь до клав член
ПГВАК Во ло ди мир Ще по тьєв69. Зна чен ня йо го ба га то -
гран ної ді яль нос ті важ ко пе ре о ці ни ти. Пись мен ник- е мі -
грант М.||Ла зор сь кий у сво їй кни зі «Світ ло ті ні» дає до -
сить влуч ну ха рак те рис ти ку не ор ди нар ній осо бис тос ті
ді я ча: «Ще по тьє ва зна ла вся ін те лі ген т на Пол та ва, усі не -
тер п ля че че ка ли но вої йо го лек ції. Ще по тьєв чи тав лек -
ції час ті ше про дум ку, про піс ню, пов’язу ю чи зміст їх з
ти ми ві ко пом ни ми по ді я ми, які тво ри ли на шу яс к ра во
гран час ту іс то рію. Роз бур ху вав лю бов до рід но го краю,
до рід но го міс та». На особ ли ву ува гу за слу го вує ді яль ність
мит ця на те ре ні ук ра їн сь кої куль ту ри не ли ше Пол тав щи -
ни, а й усі єї Ук ра ї ни по чат ку ХХ||сто літ тя. В.||Ще по тьєв
був од ним із пер ших лі те ра тур них пуб лі цис тів і му зич них
кри ти ків, хто від вер то під три му вав ук ра їн сь ку куль ту ру в
умо вах ім пер сь кої по лі ти ки, при свя тив ши свій ху дож ній
та лант про па ган ді ук ра їн сь ко го на ці о наль но го мис тец т ва.
Ре цен зії В.||Ще по тьєв на пи сав ще під час на вчан ня у Пе тер -
бур зь кій ду хов ній ака де мії. Щи рий пат рі от, він брав
ак тив ну участь у різ но ма ніт них за хо дах із про па ган ди
ук ра їн сь ко го мис тец т ва, пуб лі ку вав свої стат ті на сто рін -
ках міс це вої пе рі о ди ки. В од ній із них, у га зе ті «Пол тав -
ский вес т ник», ідеть ся про ве чір з на го ди пам’яті
Т.||Г.||Шев чен ка, який від був ся 27||лю то го 1903||ро ку в за лі
«Но во го те ат ру» па ні Явор сь кої у Санк т-Пе тер бур зі70.
Йо го від крив пись мен ник Д.||Л.||Мор дов цев яс к ра вою
про мо вою на ус лав лен ня ко за ків і ко зач чи ни, пі сля чо го
у ви ко нан ні хо ру про зву ча ли урив ки з опер «Чор но мор -
ці» («Сла ва на шим ко за чень кам») й «Утоп ле на» («Ту ман
хви ля ми ля гає») М.||Ли сен ка, хо ри з опе ри «За по ро жець
за Ду на єм» С.||Гу ла ка- Ар те мов сь ко го, а та кож ук ра їн сь кі
на род ні піс ні «Ку че ря ва Ка те ри на», «На бе реж ку у став -
ка» й ін ші. Не за бут нє вра жен ня на при сут ніх спра вив
ви ступ Ма рії Зань ко вець кої, а са ме ви ко нан ня ак т ри сою
ро лі Яри ни у по ста нов ці тре тьо го ак ту дра ми М.||Кро -
пив ниць ко го «Не воль ник». «Віч но юний, мо гут ній
та лант ар тис т ки,||– пи ше ре цен зент,||– зро бив ди во:
про тя гом де кіль кох хви лин він при му сив за бу ти про все
і пе ре жи ти всю дра му, яка від бу ва ла ся в ду ші Яри ни. У
ба га тьох на очах, які щой но ви гра ва ли ве се лим смі хом,
те пер бли ща ли сльо зи…».

За у ва жи мо, що мис тець кі за хо ди із вша ну ван ня ді я -
чів ук ра їн сь кої куль ту ри, ви сту пи ар тис тів, те ат раль ні
по ста нов ки ук ра їн сь ких труп,||– так зва ні ук ра їн сь кі
кон цер ти||– до сить ак тив но влаш то ву ва ли ся по за ме жа ми
Ук ра ї ни, у міс тах Ро сії, у то му чис лі в обох її сто ли цях.
Пер ший кон церт із вша ну ван ня Т. Шев чен ка від був ся у

69||Ще по тьєв Во ло ди мир Олек -
сан д ро вич (1880–1937) – ет но -
граф, фоль к ло рист і му зи ко зна -
вець. На ро див ся у Пол та ві в сім’ї
дріб но го уря дов ця. У 1900||р. за -
кін чив Пол тавсь ку ду хов ну се мі -
на рію, 1904||р.||– від діл сло вес нос -
ті Пе тер бурзь кої ду хов ної ака де мії
(удос то є ний сту пе ня кан ди да та
бо го слов’я з пра вом от ри ман ня
ма гіс т ра). Ви кла дав ро сійсь ку мо -
ву і сло вес ність у Пол тавсь ко му
жі но чо му єпар хі аль но му учи ли щі
(1904–1917), а та кож ро сійсь ку
мо ву в му зич но му учи ли щі
Пол тавсь ко го від ді лен ня ІРМТ
(1904–1910). У 1905||р. був од ним
із ор га ні за то рів Пол тавсь ко го від -
ді лен ня «Все ро сійсь кої спіл ки
вчи те лів». 1909||р. об ра ний сек ре -
та рем Пол тавсь кої ко мі сії на род -
них чи тань і чле ном Пол тавсь кої
гу бернсь кої ар хів ної ко мі сії. Брав
участь в ор га ні за ції і був го ло вою
пер шої Пол тавсь кої ук ра їнсь кої
гім на зії ім.||І.||Кот ля ревсь ко го, а
1916||р.||– ор га ні за то ром Пер ших
пол тавсь ких за галь но ос віт ніх кур -
сів для до рос лих. Чи тав лек ції на
ба га тьох місь ких і по ві то вих кур -
сах для учи те лів по чат ко вих шкіл.
У 1917||р. пра цю вав лек то ром в
учи тель сь ко му ін с ти ту ті, го ло вою
пе да го гіч ної ра ди ді во чої гім на зії
В.||Мо ро зовсь кої. З 1918||р.||– лек -
тор Пол тавсь ко го іс то ри ко-фі ло -
ло гіч но го фа куль те ту та На род но -
го уні вер си те ту при Пол тавсь кій
«Про сві ті». У 1921||р. об ра ний ре -
кто ром Пол тавсь ко го ІНО. 1929 р.
ареш то ва ний у спра ві СВУ й ви -
сла ний до Си бі ру, звід ки по вер -
нув ся у 1934 р. У 1937||р.||– вдру ге
ареш то ва ний за без під став ним
зви ну ва чен ням у при чет нос ті до
ан ти ра дянсь кої ор га ні за ції та
контр ре во лю цій ної агі та ції та роз -
стрі ля ний. Ре абі лі то ва ний 1957 р.

У лі те ра тур ній і на уко вій спад -
щи ні В.||Ще по тьє ва||– стат ті з
проб лем іс то ри ко-куль тур но го
роз вит ку краю, а та кож про ви дат -
них ді ячів ук ра їнсь кої куль ту ри.
Зок ре ма: «Го лов ні те ми ре лі гій но-
пі сен ної твор чос ті ук ра їнсь ко го
на ро ду в хрис ти янсь кий пе рі од»
(1910), «Де мо кра ти чес кие сим па -
тии И.||П.||Кот ля рев ско го» (1912),
«Книж ный ва ри ант од но го из
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Санк т-Пе тер бур зі 27||квіт ня 1861||ро ку в за лі Дво рян сь ко го
зі бран ня, влаш то ва ний зу сил ля ми дру зів по е та Пан те лей -
мо на Ку лі ша і бра тів Ва си ля та Ми ко ли Бі ло зер сь ких.
Пі сля смер ті по е та в Мос к ві з іні ці а ти ви ук ра їн сь кої
гро мад сь кос ті бу ло за сно ва но то ва рис т во йо го іме ні, яке
ак ти ві зу ва ло про ве ден ня за хо дів на під трим ку ді я чів
ук ра їн сь кої куль ту ри. Най більш ре зо нан с ним був кон церт
до 50-х||ро ко вин смер ті Т.||Шев чен ка 1911||ро ку в Мос к ві.
Ор га ні за то ром ак ції став ук ра їн сь кий спі вак Іван Ал чев сь -
кий.71 У кон цер ті бра ли участь М. Ли сен ко і М. Са дов сь -
кий. Ще на по чат ку 1875||ро ку до Санк т-Пе тер бур га на
за про шен ня Пе тер бур зь ко го Ге о гра фіч но го то ва рис т ва із
ря дом ви сту пів при їж д жав ві до мий ук ра їн сь кий коб зар
Ос тап Ве ре сай а у бе рез ні цьо го ж ро ку у за лі «Со ля но го
міс теч ка» прой ш ли кон цер ти слов’янсь кої му зи ки, од ним
із ор га ні за то рів яких був М. Ли сен ко. Та ка ак тив ність
ук ра їн сь ких ді я чів куль ту ри за ме жа ми Ук ра ї ни по яс ню ва -
ла ся важ ким ста но ви щем ук ра їн сь ко го мис тец т ва на бать -
ків щи ні. Ці ка во, що чис лен ні дис кри мі на цій ні ак ції, по лі -
тич ні утис ки і пе ре слі ду ван ня при зво ди ли до то го, що
ко жен ви ступ ук ра їн сь ких ар тис тів удо ма роз ці ню вав ся як
по лі тич ний акт, на то мість на те ри то рії Ро сії йо го сприй ма -
ли як су то мис тець ку по дію.

У пе рі од на ці о наль но го під не сен ня від зна ча лась
особ ли во ви со ка со ці аль на ак тив ність жи те лів Пол тав -
щи ни, яка збе рі га ла ся всу пе реч тра ди цій но нав’язу ва но -
му ук ра їн цям яр ли ку «моя ха та скраю…». По рів ня но
на віть із жи те ля ми сто ли ці, пол тав ці ви різ ня ли ся за галь -
ною по ін фор мо ва ніс тю, гли бо ко е мо цій ною сприй нят -
ли віс тю по дій сус піль но го зна чен ня, по лі тич ною не -
бай ду жіс тю, що ви ра жа ло ся на сам пе ред у праг нен ні
ре а лі зу ва ти при та ман ний ук ра їн цям по тяг до спра вед ли -
вос ті. «Міс то гли бо ко ці ка ви ло ся будь- я ким сус піль ним
фак том і ре тель но пе ре жи ва ло йо го у се бе в “ха ти нах”.
Будь- я ке офі цій не при зна чен ня, яке хар ків’янин, ска жі -
мо, про бі жить од ним оком у га зе ті і зра зу ж за бу де,||– у
Пол та ві об го во рю ва ло ся і так, і сяк ма ло не в кож но му
до мі за ве чір нім са мо вар чи ком. Будь- я ке по ві то ве при -
зна чен ня, кот ре у ве ли ко му міс ті про хо ди ло не по міт но,
як мі сяць при світ лі елек т рич них ліх та рів,||– у та ко му
по рів ня но не ве ли ко му міс ті як Пол та ва на пов ню ва ло
жит тя міс це вих жи те лів гли бо ки ми емо ці я ми і дис ку сі я -
ми. І на віть на ву ли цях у ці дні по мі ча ло ся знач не по -
жвав лен ня» (Л. Лі сов сь кий).

Гли бо ко тур бу ва ла пол тав ців до ля жи те лів міс та, на -
віть не знат них за по ход жен ням. Л.||Лі сов сь кий зга дує
про та кий факт: «В один із трав не вих днів 1901||ро ку

на род ных рас ска зов А.||П.||Сто -
ро жен ко», (1912), «Па мя ти
Н.||В.||Лы сен  ко» (1913), «Де кіль ка
ста тис тич них да них з жит тя Ма -
ло ро сійсь кої гу бер нії на по чат ку
ХІХ||сто літ тя» (1915), «Та рас Гри -
го ро вич Шев чен ко||– на ці о наль -
ний про рок Укра ї ни» (1918),
«Три во га над сві жою мо ги лою
Т.||Шев чен ка» (1925), «Ано нім ні
вір ші ре во лю ції 1905||ро ку» (1926),
«Етног ра фія й ар хів ні ма те рі а ли»
(1927), «Но ві ма те рі а ли до ха рак -
те рис ти ки І.||П.||Кот ля ревсь ко го
(1935). Се ред мис тець ко го до роб -
ку В.||Ще по тьє ва: збір ка «На род -
ні піс ні» із пе ред мо вою ав то ра
(1915), лі ри ко-ко міч на опе ра «Се -
мі на рис ти» (1936||), пе ре клад із
фран цузь кої са ти ри Бе ран же
(ру ко пис).

70||Яворсь ка Лі дія Бо ри сів на
(справ ж нє – Ба ря тинсь ка; ді во -
че – фон-Гюб бе нет) (1871–
1921) – дра ма тич на ак т ри са. На -
ро ди ла ся в Ки є ві. На вча лась у
ки ївсь кій гім на зії, Пе тер бурзь ко -
му те ат раль но му учи ли щі. 1893 р.
за про ше на до мос ковсь ко го те ат -
ру Ф. Кор ша. 1901 р. ра зом із
чо ло ві ком, пись мен ни ком кня зем
Во ло ди ми ром Ба ря тинсь ким, від -
кри ла влас ний «Но вий те атр», що
про іс ну вав п’ять се зо нів. 1918 р.
еміг ру ва ла до Ве ли кої Бри та нії.

71||Алчевсь кий Іван Олек сій о -
вич (1876–1917) – ук ра їнсь кий і
ро сійсь кий спі вак («ко роль те но -
рів»). На ро див ся у Хар ко ві, осві ту
от ри мав у Хар ківсь ко му уні вер -
си те ті, спі вам на вчав ся спо чат ку
у бра та – ком по зи то ра Гри го рія
Алчевсь ко го, по тім – у Па ри жі.

Ці ка ва й вод но час тра гіч на
до ля йо го ро ди ни. Бать ко Іва на –
ві до мий бан кір і під при є мець
Олек сій Алчевсь кий, іні ці а тор
бу дів ниц т ва гір ни чоп ро мис ло во го
ком бі на ту, ме та лур гій но го під при -
єм ст ва на пів дні Укра ї ни (йо го
іме нем на зва но міс то Алчевськ).
За хоп лю вав ся на род ниць ки ми
іде я ми, очо лю вав хар ківсь ку «Гро -
ма ду», зай мав ся ши ро кою куль -
тур но-про світ ниць кою ді яль ніс тю.
Са ме він як при ват на осо ба іні -
ці ю вав спо руд жен ня пер шо го
пам’ят ни ка Та ра су Шев чен ку – в
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май же все міс то у гли бо ко му на пру жен ні очі ку ва ло ви -
рок Ок руж но го су ду у спра ві бра тів Скит сь ких, зви ну ва -
че них у вбив с т ві сек ре та ря кон сис то рії Ко ма ро ва. І ко ли,
на реш ті, обох бра тів, які близь ко трьох ро ків до то го
про си ді ли у в’яз ни ці, бу ло ви прав да но, то ма ло не всі
жи те лі міс та ки ну ли ся до бу дин ку за хис ни ка Скит сь ких
Мой сея Да ни ло ви ча Зе лен сь ко го і влаш ту ва ли йо му гуч -
ні, за хоп лю ю чі ова ції».

Та ка ж ак тив на гро ма дян сь ка по зи ція з яс к ра вим на -
ці о наль ним за бар в лен ням ха рак те ри зу ва ла ді яль ність
пред с тав ни ків сфе ри куль ту ри, особ ли во ос ві ти, ви дав -
ни чої спра ви, різ но ма ніт них мис тець ких ор га ні за цій.
Сто сов но ос ві ти це про яв ля ло ся як у збе ре жен ні су то ре -
гі о наль них, так і у фор му ван ні за галь но на ці о наль них
тра ди цій. Ви пе ред жа ю чи по ста но ви цар сь ко го уря ду про
до звіл дру ку ван ня ук ра їн сь кою мо вою (1905) та впро вад -
жен ня у ме жах Ро сій сь кої ім пе рії обов’яз ко вої за галь ної
ос ві ти (1908–1910), гро мад сь кий рух на Пол тав щи ні
ре а лі зу вав ся но ви ми іде я ми на ці о наль но- куль тур но го
від род жен ня. Рі шен ням Пол тав сь ко го гу берн сь ко го зем -
с т ва бу ло ого ло ше но ук ра їн сь кий бу дів ни чий кон -
курс на «про ект на род ної шко ли в ук ра їн сь ко му сти лі».
Із се рйоз ним на у ко вим об ґ рун ту ван ням що до цьо го
пи тан ня впер ше ви сту пив О.||Слас ті он72.

Ви я вом ша ноб ли во го став лен ня до куль тур но го ми -
ну ло го ста ло від крит тя у Пол та ві пер шо го в Ук ра ї ні ук -
ра ї но мов но го на вчаль но го за кла ду||– «ме мо рі аль ної» на -
род ної шко ли іме ні||І.||П.||Кот ля рев сь ко го (збу до ва на у
1903–1905||ро ках). Ба жан ня міс це вої вла ди уві ко віч ни ти
іме на ви дат них зем ля ків дик ту ва ло ся та кож і не об хід ніс -
тю за сну ван ня у ре гі о ні на вчаль но го за кла ду з гли бо ки -
ми тра ди ці я ми на ці о наль ної ос ві ти і ви хо ван ня. То му
ґрун тов на до по відь з на го ди від крит тя у Пол та ві ці єї
шко ли, про го ло ше на на чер го во му за сі дан ні Місь кої Ду -
ми, одер жа ла од нос тай ну під трим ку з бо ку місь ко го
прав лін ня та учи лищ ної ко мі сії:. «Бе ру чи до ува ги особ -
ли ве, ви дат не зна чен ня Кот ля рев сь ко го для сво єї Бать -
ків щи ни, уп ра ва вва жає сво їм обов’яз ком кло по та ти ся,
щоб при свя че на йо го іме ні шко ла від різ ня ла ся від зви -
чай но го ти пу на вчаль них за кла дів особ ли вою про гра мою
та особ ли вою по ста нов кою ви кла дан ня, які рів но цін но
від по ві да ли б як ви мо гам здо ро вої пе да го гі ки та за пи там
міс це во го на се лен ня, так і зна чу щос ті то го ді я ча, чиє ім’я
ця шко ла но сить. Цю умо ву мо же за до воль ни ти ли ше та ка
про гра ма на вчаль них за нять, у якій про від не міс це по ся -
дуть еле мен ти міс це во го на род но го жит тя, мо ва, при ро -
да, по бут, іс то рія». У ре зуль та ті особ ли во по зи тив них

Хар ко ві 1899 р. Під час еко но міч -
ної кри зи на ме жі сто літь, не ма ю -
чи змо ги по вер ну ти міль йон ні
бор ги, у Пе тер бур зі по кін чив жит -
тя са мо губ ст вом, у від чаї ки нув -
шись під по тяг.

72||Слас ті он Опа нас Ге ор гій о -
вич (1855–1933)||– ет ног раф,
гра фік, за снов ник ук ра їнсь ко го
ар хі тек тур но го сти лю, фоль к ло -
рист, бан ду рист, мис тец т воз на -
вець і пе да гог, ав тор 98||про ек тів
земсь ких шкіл у Лох виць ко му
по ві ті. Осві ту здо був у Санкт-Пе -
тер бурзь кій ака де мії мис тецтв
(1874–1882). З 1900||р.||– ви кла -
дач Ху дож ньо-про мис ло вої шко -
ли ім.||М.||Го го ля у Мир го ро ді.
Пал кий по ці но ву вач і зна вець
коб зарсь ко го мис тец т ва, здій с -
нив ва го мий вне сок в іс то рію
до слід жен ня ук ра їнсь ко го фоль -
к ло ру. Зі бра ні у чис лен них екс -
пе ди ці ях ма те рі а ли упо ряд ко -
ва ні в ет ног ра фіч них збір ках
різ  но го мис тець ко го спря му ван -
ня, уза галь не ні у на уко вих пра -
цях мит ця.
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зру шень за зна ли на вчаль ні про гра ми з ви кла дан ня гра -
мо ти, кра єз нав с т ва, при ро доз нав с т ва і ро сій сь кої лі те ра -
ту ри: «1)||Ви кла дан ня гра мо ти не об хід но роз по чи на ти із
на вчан ня чи тан ню і пись му ма ло ро сій сь кою мо вою за
ма ло ро сій сь ким бук ва рем і кни га ми для чи тан ня; 2)||нав -
чан ня ро ди ноз нав с т ву та при ро доз нав с т ву слід роз по чи -
на ти із ви вчен ня близь кої для уч ня міс це вос ті і при ро ди
ре гі о ну (чор но зем ної сму ги), охоп лю ю чи на да лі ха рак -
тер ні особ ли вос ті Пів ден ної Ру сі: її фі зич ну при ро ду,
по бу то ві, еко но міч ні та іс то рич ні умо ви ми ну ло го і су час -
но го жит тя на се лен ня; 3)||під час ви вчен ня ро сій сь кої
лі те ра ту ри вчи те лі по вин ні знай о ми ти уч нів із най кра -
щи ми зраз ка ми лі те ра ту ри ма ло ро сій сь кої». На жаль,
про хан ня пол тав сь кої гро мад сь кос ті про до звіл ви кла да -
ти у шко лі іме ні І.||Кот ля рев сь ко го ук ра їн сь кою мо вою
бу ло від хи ле не уря дом, що ви кли ка ло ве ли ке обу рен ня,
але не по зба ви ло пол тав сь ких ді я чів ба жан ня да лі бо ро -
ти ся за від род жен ня ук ра їн сь кої шко ли.

Ви мо ги гро мад сь кос ті міс та за ли ша ли ся на ці о наль ною
до мі нан тою і в пе рі од ре во лю цій них по дій 1905||ро ку. Від -
сто ю ю чи прі о ри те ти роз вит ку ук ра їн сь кої шко ли, на чер -
го во му гу берн сь ко му учи тель сь ко му з’їз ді (5–6||груд ня)
пол тав сь кий пе да гог Г.||Шер с тюк ви го ло сив про ект по ста -
но ви, у яко му за зна ча ло ся: «1)||Для ук ра їн сь ко го на ро ду
шко ла по вин на бу ти ук ра їн сь кою. Мос ков сь ку мо ву не об -
хід но ви вча ти ок ре мо. 2)||Вжи ти всіх за хо дів що до ви дан ня
ук ра ї но мов них під руч ни ків та ча со пи сів для ді тей. 3)||За -
вес ти для вчи те лів хоч би вліт ку кур си з ук ра їн сь кої мо ви,
лі те ра ту ри та іс то рії Ук ра ї ни». У цей же час пол тав сь ка
«Гро ма да» ста ла іні ці а то ром ство рен ня у Пол та ві ви дав -
ниц т ва «Ук ра їн сь кий учи тель».

По ши рен ня на ці о наль но- ос віт ніх тра ди цій у ре гі о ні
ак ти ві зу ва ло і ви дан ня ук ра ї но мов ної лі те ра ту ри, зок ре -
ма, шкіль них під руч ни ків. У при ват но му ви дав ниц т ві
«Кни гар ня» ук ра їн сь ко го Г.||Мар ке ви ча73 бу ли опуб лі ко -
ва ні «Ко рот ка гра ма ти ка ук ра їн сь кої мо ви» П.||За лоз но -
го (1906), «Ук ра їн сь кий по чат ко вий бук ва рець» І.||С.||Пу -
халь сь ко го (1906), «Рід на мо ва: ук ра їн сь кий бук вар»
О.||Ба зи ле вич (1907), «Арих ме ти ка, або щот ний за дач -
ник» О.||Сте по ви ка (1906). У дру кар ні Ф.||Шін д ле ра
(Пол та ва) уп ро довж ли ше од но го 1907||ро ку по ба чи ли
світ «Арих ме ти ка, або щот ни ця для ук ра їн сь ких шкіл»
О.||Ко нись ко го, «Ко рот ка ук ра їн сь ка гра ма ти ка для шко -
ли» Г.||Шер с тю ка, «Гра мат ка (Бук вар)» С.||Чер ка сен ка.

Ши ро ке ви ко ри стан ня ук ра їн сь кої мо ви у різ них
сфе рах куль ту ри на Пол тав щи ні спри я ло збе ре жен ню за -
галь но на ці о наль них мов них тра ди цій. По ка зо во, що

73||Мар ке вич Гри го рій Іпа тій о -
вич (1849–1923) – ук ра їнсь кий
куль тур ний і гро мадсь кий ді яч,
пе да гог, ви да вець. Ро дом із се ла
Во ронь ки на Лох вич чи ні. Близь -
кий при ятель Па на са Мир но го,
Д.||Явор ниць ко го (див. лис ту ван -
ня у кни зі: Абро си мо ва С. та ін.
«Епі сто ляр на спад щи на Дмит ра
Явор ниць ко го» 2005), М.||Ли сен -
ка (див. лис ту ван ня у кни зі:
«М.||Ли сен ко. Лис ти» 1964). За -
кін чив Пол тавсь ку ду хов ну се мі -
на рію, ви кла дав у Ка те ри нос -
лавсь кій ду хов ній се мі на рії,
зго дом пе ре їхав до Пол та ви,
обій няв ши по са ду ін с пек то ра
му зи ки Пол тавсь ко го ін с ти ту ту
шля хет них дів чат. З 1896 р. пра -
цю вав ди рек то ром Спіл ки цер -
ков но го хо ро во го спі ву. Він був
та кож ор га ні за то ром і ке рів ни -
ком Пол тавсь ко го ук ра їнсь ко го
му зич но-дра ма тич но го гур т ка
(про іс ну вав до 1919 р.). Зай мав ся
спра ва ми Му зич них кла сів Фе о -
фа нії Іва нів ни Ба зи ле вич і ке ру -
вав ни ми пі сля смер ті за снов ни -
ці (1898). На йо го за про шен ня
з С.-Пе тер бур га до Пол та ви
при їхав ви пус к ник кон сер ва то -
рії, про фе сій ний му зи кант і
ком по зи тор, віль ний ху дож ник
Л. Лі совсь кий, який і став ди рек -
то ром му зич них кла сів (1899).

Че рез кон ф лікт із на чаль ни -
цею Інсти ту ту гра фи нею Апрак -
сі ною, ма ло куль тур ною і не ос ві -
че ною осо бою, Мар ке вич був
звіль не ний з по са ди ін с пек то ра
за рі шен ням управ ля ю чо го Ві -
дом ст вом За кла дів Імпе рат ри ці
Ма рії гра фа Про та со ва-Бах ме -
тьє ва (1900). Звіль нив шись, він
за сно вує влас ну книж ко ву крам -
ни цю, зго дом дру кар ню і ви дав -
ниц т во («Кни гар ня Г.||Мар ке ви -
ча»). Са ме ця кни гар ня ста ла
од ним із пер ших куль тур них осе -
ред ків на Укра ї ні поч. ХХ ст.,
ді яль ність якої бу ла спря мо ва на
на про па ган ду й від род жен ня на -
ці о наль ної куль ту ри й мис тец т ва.
Мар ке вич стає пер шим ви дав цем
ук ра ї но мов но го ча со пи су «Рід -
ний край». Се ред ви дань та -
кож: «Рід на мо ва» О.||Ба зи ле ви ча,
«Ко рот ка гра ма ти ка ук ра їнсь кої
мо ви» П.||За лоз но го, «Ариф ме ти ка»
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бо роть ба за мо ву за гос т рю ва ла ся са ме у пе рі о ди най біль -
ших со ці аль них по тря сінь і цен зур них утис ків, що бу ло
по каз ни ком ви со кої на ці о наль ної сві до мос ті гро мад сь -
кос ті. На той час проб ле ми ук ра їн сь кої мо ви бу ли обу -
мов ле ні про це са ми ста нов лен ня дер жав нос ті. Ви рі ши ти
їх на ма га ли ся мо воз нав ці, дис ку ту ю чи з при во ду: лін г віс -
тич ні особ ли вос ті яко го са ме ре гі о ну ма ють ляг ти в
ос но ву лі те ра тур ної ук ра їн сь кої мо ви? Ще на при кін ці
ХІХ||сто літ тя вче ний- сла віст Є.||Тим чен ко (псев до нім
Бо гун), ви слов лю ю чись на ко ристь на род них го ві рок, які
одер жа ли пе ре ва гу над цер ков нос лов’янсь ки ми еле мен -
та ми в ут во рен ні ук ра їн сь кої мо ви, до вів, що в її ос но ву
пок ла де на са ме пол тав сь ко- чи ги рин сь ка го вір ка. У по -
даль ших де ба тах що до прі о ри тет них на прям ків ста нов -
лен ня ук ра їн сь кої лі те ра тур ної мо ви вче ні, пред с тав ни ки
Схід ної (Б.||Грін чен ко, А.||Крим сь кий) і За хід ної Ук ра ї ни
(І.||Вер х рат сь кий, І.||Ко ко рудз, І.||Фран ко) дій ш ли зго ди,
ви зна чив ши ки є во- пол тав сь кий ді а лект ос но во по лож -
ним у роз вит ку ук ра їн сь кої лі те ра тур ної мо ви.

По ча ток ХХ||сто літ тя ха рак те ри зу вав ся та кож по туж -
ним спа ла хом у за сну ван ні і фун к ці о ну ван ні пе рі о дич них
ви дань. 1905–1924||ро ки бу ли в Ук ра ї ні най плід ні шим
пе рі о дом у роз вит ку пе рі о ди ки. У цей час в ре гі о ні спо сте -
рі га є мо роз квіт жур на ліс ти ки і дру ко ва но го сло ва. На Пол -
тав щи ні ви хо ди ло близь ко 0,8% пе рі о дич них ви дань усі єї
Ро сій сь кої ім пе рії74. У са мо му гу берн сь ко му цен т рі їх на ра -
хо ву ва ло ся най біль ше||– 97. Се ред най по пу ляр ні ших:
«Пол тав ский вес т ник», «Пол тав ская на род ная га зе та»;
«Пол та ва»; «Пол тав ские дум ки»; «Пол тав ская жизнь»;
«Пол тав ская зем ская га зе та»; «Пол тав ская мысль»; «Пол -
тав ская речь»; «Пол тав сь кий го лос»; «Пол тав сь кий день»;
«Пол тав сь кий край»; «Пол тав ский лис ток объяв ле ний и
спра воч ных све де ний»; «Пол тав щи на». Ви дан ня «Пол тав -
ской на род ной га зе ты» (1905) че рез «вмі щен ня ста тей про -
ти у ря до во го і вкрай обур ли во го ха рак те ру» бу ло за бо ро не -
но роз по ряд жен ням ад мі ніс т ра ції. На то мість за сно ва но
га зе ти «Пол тав ский ра бо чий» і «Ко ло кол».

По між ін ших міст гу бер нії за кіль кіс тю ви дан ня ча со -
пи сів пер шість три мав Кре мен чук||– трид цять три; по оди -
над цять дру ко ва них ор га нів ма ли Луб ни і Хо рол; ві сім||–
Зо ло то но ша; сім||– Ром ни; по п’ять||– Га дяч, Ко бе ля ки,
Лох ви ця; чо ти ри ви дан ня бу ло у При лу ках; по три||– у
Кос тян ти но гра ді й Мир го ро ді; по два||– у Зінь ко ві, Пе ре -
яс ла ві й Пи ря ти ні.

Не зва жа ю чи на те, що за га лом у ре гі о ні ви хо ди ло
чи ма ло ук ра ї но мов них га зет, мо ва пе ре важ ної біль шос ті
пе рі о дич них ви дань бу ла ро сій сь кою. Вод но час на по лі

О.||Сте по ви ка, «Аль бом пам’ят -
ни ків і кра є ви дів Пол та ви», лі -
те ра тур ні і дра ма тич ні тво ри
І.||П.||Кот ля ревсь ко го, Ле сі Укра їн -
ки, М.||Л.||Кро пив ниць ко го,
А.||Ф.||Ка щен ка, Па на са Мир но -
го, пош то ві лис тів ки, при свя че ні
геть ма нам й ук ра їнсь ким пись -
мен ни кам, афі ші юві лей них
ве чо рів і ви став Пол тавсь ко го
му зич но-дра ма тич но го гур т ка.
Особ ли ве міс це у ви дав ниц т ві
по сі да ли тво ри Т.||Шев чен ка.
Зок ре ма, 1917 р. вий ш ло у світ
пер ше пов не ви дан ня «Коб за ря».
У 1905–1908 ро ках у кни гар ні
Мар ке ви ча бу ло впер ше на -
дру ко ва но но ти до «За по ві ту»
Т.||Шев чен ка (єди не ви дан ня, де
зга ду ва ло ся пріз ви ще ав то ра му -
зи ки, пол тавсь ко го вчи те ля Гор -
дія Глад ко го).

74||У Санкт-Пе тер бурзь ко му
ви дан ні «Га зет ный мир» за 1911
та 1913||рр. у від сот ко во му спів -
від но шен ні до за галь ної кіль -
кос ті ви дань Ро сійсь кої ім пе рії
по да ють ся да ні пе рі о дич них ви -
дань міст Пол тав щи ни: у Пол -
та ві 1911||р.||– 0,5%, 1913||–
0,415%; у Кре мен чу ці 1911||р.||–
0,11%, 1913||– 0,138%; у Зо ло -
то но ші та Хо ро лі 1911||р.||–
0,05%, 1913||– 0,092%, у Га дя чі
та Луб нах 1911||р.||– по 0,05%,
і по 0,046% 1913||р. у Га дя чі,
Лох ви ці та Ром нах.
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на ці о наль ної пре си над дніп рян сь ких зе мель пол тав сь кий
край ви сту пав справ ж нім сі я чем пер ших зе рен, що да ли
по ча ток ук ра їн сь ким ча со пи сам. Сво є час ним від гу ком
пол тав сь кої гро мад сь кос ті на про го ло шен ня «сво бо ди
пре си» ста ла по я ва у Схід ній Ук ра ї ні «пер шої лас тів ки
ук ра їн сь ко го дру ко ва но го сло ва» – ук ра ї но мов ної га зе -
ти «Хлі бо роб» (Луб ни||– 1905||рік). Ви дан ня здій с ню ва -
ло ся на кош ти ук ра їн сь кої гро ма ди під ре да гу ван ням
пол тав сь ко го ді я ча Ми ко ли Ше ме та. Ре дак цій ні звер -
нен ня ча со пи су сто су ва ли ся на сам пе ред проб лем се ла.
Вда ло пе ре фра зо ва ним про ле тар сь ким ло зун гом («Се ля -
ни всі єї Ук ра ї ни, єд най те ся!») на сто рін ках чет вер то го
чис ла га зе ти ре дак ція за кли ка ла при слу ха ти ся до проб -
лем се лян с т ва всю на цію.

Свід чен ням ак ти ві за ції на ці о наль ної са мо сві до мос ті
ста ло ви дан ня у Пол та ві лі те ра тур но- пуб лі цис тич но го
аль ма на ху «Рід ний край». По я ва цьо го ук ра ї но мов но го
жур на лу за ча сом ви пе ред жа ла ви хід у Ки є ві ана ло гіч но -
го ви дан ня «Гро мад сь ка дум ка», яке за сну вав пуб лі цист
Єв ген Чи ка лен ко. 

На ці о наль ні прі о ри те ти у роз вит ку ук ра їн сь кої куль -
ту ри ме жі ХІХ||–ХХ||сто літь ха рак те ри зу ва ли ся яс к ра ви -
ми по ді я ми й на те ре ні куль тур но- мис тець ко го жит тя. У
цей час в усій Ук ра ї ні тра ди цій ни ми ста ли про ве ден ня
уро чис тих де мон с т ра цій і куль тур них за хо дів із вша ну -
ван ня ви дат них ді я чів. В усіх міс тах ре гі о ну (Кре мен чу -
ці, Луб нах, Лох ви ці, Га дя чі й ін ших) ши ро ко свят ку ва -
ли ся юві леї Т.||Шев чен ка, Г.||Квіт ки- Ос нов’янен ка,
І.||Кот ля рев сь ко го, М.||Го го ля, Є.||Гре бін ки, О.||Пуш кі на,
О.||Не кра со ва, В.||Жу ков сь ко го, М.||Ло мо но со ва. Ак тив -
ни ми ор га ні за то ра ми й учас ни ка ми за хо дів, за зви чай,
бу ли міс це ві му зи кан ти- а ма то ри, а та кож хо ро ві і дра ма -
тич ні ко лек ти ви. Схваль ні від гу ки пуб лі ки і кри ти ків, як
зав ж ди лу на ли на ад ре су пол тав сь ко го хо ру, ке ро ва но го
та ла но ви тим ди ри ген том, ком по зи то ром і пе да го гом Фе до -
ром По па ди чем. «Змі ша ний хор під ору дою По па ди ча
про спі вав кіль ка на род них пі сень та ком по зи цій Ли сен ка
(на сло ва Шев чен ка й Що го лє ва). П.||По па дич ду же зруч -
но ору дує хо ром; <… > ста рав ся не тіль ки доб ре «ви спі -
вать» но мер, а й до да ти йо му жи вос ті ду ші <… > зда ва ло -
ся, що тих лю дей прой має од не спіль не, щи ре по чут тя
(а це так рід ко бу ває з хо ром)»,||– за зна чає ре цен зент. До
ви сту пів у кон цер тах обов’яз ко во за про шу ва ли ся й ко ри -
феї ук ра їн сь кої сце ни М.||Ли сен ко, М.||Са дов сь кий, Мар -
ко Кро пив ниць кий, М.||Зань ко вець ка, О.||Ми шу га. Про
один із кон цер тів з на го ди свят ку ван ня ро ко вин пам’яті
І.||Кот ля рев сь ко го (1906), за учас ті М.||Са дов сь ко го, на
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сто рін ках лі те ра тур но го жур на лу «Рід ний край» по ві дом -
ля ла Оле на Пчіл ка: «Са дов сь кий про спі вав ду шу з
“Не воль ни ка”, а на до ма ган ня пуб лі ки “ще!”||– про чи тав
“По сла ніє” Шев чен ка та “Ме ні од на ко во”. Ви ко нан ня
Са дов сь ким “ду ші” на стіль ко пре крас не, що хто хоч раз
чув ту ду му від йо го||– не за бу де по вік, стіль ко ха рак тер -
нос ті і ви ра зу до дає Са дов сь кий цьо му чу до во му тво ро ві
на шої му зи ки. У йо го ви ко нан ні “Ме ні од на ко во” ме ні
особ ли во спо до ба ло ся: так про чи тать мо же тіль ко ви дат -
ний ар тис та, мис тець сво го ді ла».

Між на род но го ре зо нан су на бу ли по дії, що від бу ли ся
ще у сер п ні 1903||ро ку під час від крит тя у Пол та ві пам’ят -
ни ка І.||Кот ля рев сь ко му. На уро чис то му за сі дан ні Місь -
кої Ду ми вла да за бо ро ни ла при сут нім ви го ло шу ва ти про -
мо ви ук ра їн сь кою мо вою, у ре зуль та ті чо го біль шість
учас ни ків за сі дан ня де мон с т ра тив но по ки ну ли за лу, пе ре -
дав ши до пре зи дії ли ше об к ла дин ки сво їх ви сту пів. Та ким
чи ном ук ра їн сь ка ін те лі ген ція у при сут нос ті пред с тав ни -
ків вла ди чер го вий раз за свід чи ла свою вір ність ук ра їн -
сь кій спра ві.

Про те знач ним на ці о наль ним ак цен том свя та на
честь від крит тя пам’ят ни ка І.||Кот ля рев сь ко му став уро -
чис тий кон церт, у яко му бра ли участь про від ні віт чиз ня -
ні ко лек ти ви і му зи кан ти- со ліс ти. У ви ко нан ні ар хі є -
рей сь ко го хо ру Пол та ви, хо ро во го ко лек ти ву тру пи
М.||Са дов сь ко го та ки їв сь кої ка пе ли про зву ча ли: кан та та
«На віч ну пам’ять Кот ля рев сь ко му» М.||Ли сен ка під
уп рав лін ням ав то ра, та іс то рич на піс ня ча сів Бог да на
Хмель ниць ко го «Гей, не ди вуй те, доб рії лю ди». Ви ступ
об’єд на но го ко лек ти ву став трі ум фаль ним апо фе о зом
цьо го свя та. «Сто я чи вша но ву ва ли по слан ці всі єї Ук ра ї ни
ве ли ких твор ців жи во го сло ва||– Шев чен ка, Кот ля рев сь -
ко го і твор ця по лум’яних зву ків||– Ми ко лу Ли сен ка».

На хви лі на ці о наль но- куль тур но го під не сен ня у
ре гі о ні по ча ли ор га ні зо ву ва ти ся чис лен ні мис тець кі
спіл ки, му зич ні і дра ма тич ні то ва рис т ва з про світ -
ниць ки ми за вдан ня ми. Їх ньою ме тою бу ло ви хо ван ня
у міс це во го гро ма дян с т ва лю бо ві до ви тон че них мис -
тецтв, під ви щен ня за галь но го рів ня му зич ної і за га лом
мис тець кої ос ві че нос ті. 

Най ак тив ні ши ми у цьо му на прям ку був «Пол тав сь -
кий ук ра їн сь кий му зич но- дра ма тич ний гур ток», за сно ва -
ний Г.||І.||Мар ке ви чем (ста тут гур т ка ви да но в Пол та ві
1911||ро ку). До йо го скла ду вхо ди ли ві до мі ак то ри і му зи -
кан ти В.||М.||Пар хо мо вич75 (ре жи сер), Є.||П.||Ки сіль (ди -
ри гент хо ру й ор кес т ру), О.||М. Ос мя лов сь кий, І.||С.||Коз -
лов сь кий, О.||О.||Гер цик, М.||Г.||Степ няк (Орел) та ін ші.

75||Вік то ров-Пар хо мо вич В. М. –
пол тавсь кий те ат раль ний ді яч і ком -
по зи тор. Автор п’єс: «Чу мак, або
Си ро ту й осін нє со неч ко при гріє»
(опе ре та на три дії 1891||р.); «Чор но -
мо рець Се мен Ка ра коть ко» – опе -
ра на три дії, на пи са на разом із
Л.||Лі совсь ким, по ста нов ка якої від -
бу ла ся 1907 р. й ма ла схваль ні від гу -
ки у кри ти ків; «Хлоп чик-мі зин чик і
лю до їд» – каз ка-опе ре та на п’ять
дій (1908).
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Твор чий ко лек тив спри яв на сам пе ред роз вит ку на ці о -
наль но го мис тец т ва, на да вав до по мо гу про світ ниць ким
то ва рис т вам і за кла дам ре гі о ну, влаш то ву ю чи без кош -
тов ні спек так лі та кон цер ти.

Знач ний вне сок у спра ву ста нов лен ня ук ра їн сь ко го
мис тец т ва здій с ни ли При луць кий во каль но- му зич ний і
дра ма тич ний гур ток (1900), Га дяць ке му зич но- дра ма тич -
не то ва рис т во (1904), Смі лян сь кий ро сій сь ко- ук ра їн сь -
кий во каль но- му зич но- дра ма тич ний гур ток (1915)76. Не -
зва жа ю чи на те, що ді яль ність ор га ні за цій пе ре бу ва ла під
пиль ним на гля дом жан дарм сь кої по лі ції77, спектр за хо -
дів, пе ред ба чу ва ний ста ту та ми, вра жав різ но ма ніт ніс тю і
ши ро тою твор чих за хо дів. Так, у ста ту ті При луць ко го
во каль но- му зич но го і дра ма тич но го то ва рис т ва ви зна -
че ні та кі за вдан ня:

«а)||ор га ні зо ву ва ти пуб ліч ні спек так лі, ху дож ньо- дра -
ма тич ні ве чо ри, кон цер ти, ба ли, мас ка ра ди та лі те ра тур -
ні ве чо ри;

б)||скла да ти бі б лі о те ку ху дож ніх зі брань;
в)||ви да ва ти згід но з до зво лом цен зу ри збір ни ки й ок ре -

мі тво ри зі спі ву, му зи ки і дра ма тич но го мис тец т ва;
г)||ма ти сво їх сти пен ді а тів у на вчаль них за кла дах з

від по від ною ме тою;
д)||улаш то ву ва ти у влас но му при мі щен ні до зво ле ні

ке рів ниц т вом іг ри від по від но до вста нов ле них пра вил».
Не а би я ке зна чен ня для про па ган ди ук ра їн сь ко го

мис тец т ва мав ама тор сь кий те атр, що ді яв з 90-х ро ків
ХІХ сто літ тя у Лох ви ці. З 1905 ро ку він роз та шу вав ся у
при мі щен ні Лох виць ко го на род но го до му – на той час
чи не од ні єї з най кра щих сцен Пол тав щи ни. Ре жи се ром
те ат ру був ком по зи тор й ак тор М.||Дья ков. Ре пер ту ар
ста но ви ли п’єси І.||Кот ля рев сь ко го, І.||Кар пен ка- Ка ро го,
М.||Кро пив ниць ко го; та кож ста ви ла свої п’єси Лю бов
Янов сь ка. Се ред ро сій сь ких гас т ро ле рів ре зо нан с ним був
ви ступ тру пи Ма рі у са Пе ті па 1903 ро ку.

Ве ли кий вне сок у спра ву про па ган ди і по ши рен ня у
ре гі о ні ук ра їн сь ко го кла сич но го, на род но го хо ро во го й
му зич но- дра ма тич но го мис тец т ва зро би ло Пол тав сь ке
му зич но- хо ро ве то ва рис т во «Бо ян», яке ді я ло у 1911–
1920||ро ках. У ста ту ті ор га ні за ції, зок ре ма, за зна ча ло ся:
«Спіл ка ор га ні зо ву єть ся з ме тою спри ян ня у міс ті Пол -
та ві ви тон че ним мис тец т вам. У ре зуль та ті чо го Спіл ка
влаш то вує хо ри ама то рів спі ву, кон цер ти, спек так лі, лек -
ції з мис тец т ва; спри яє та ла но ви тій мо ло ді у роз вит ку її
об да ру вань; удос ко на лює ро бо ту міс це вих ху дож ньо- ре -
міс ни чих під при ємств, ор га ні зо вує ху дож ні ви став ки;
зби рає зраз ки пред ме тів на род ної твор чос ті». Ді яль ність

76||При луць кий і Ро менсь кий
(м.||Смі ла) по ві ти на по чат ку
ХХ||ст. вхо ди ли до скла ду Пол -
тавсь кої гу бер нії.

77||За на ка зом Го лов но го
управ лін ня у спра вах дру ко ва но -
го сло ва:

«1.||До зво ля єть ся по ста нов ка
на сце ні п’єс, а та кож ви ко нан ня
опо ві дань, вір шів, куп ле тів та ін.,
за твер д же них дра ма тич ною цен -
зу рою Го лов но го управ лін ня у
спра вах дру ку без уся ких від хи -
лень від ори гі на лів. Вод но час
афі ші п’єс по вин ні своє час но
над си ла ти ся у Го лов не управ лін -
ня у спра вах дру ку.

2.||Під час улаш ту ван ня чи тан -
ня лі те ра тур них тво рів, на віть
до зво ле них цен зу рою, не об хід но
що ра зу от ри му ва ти спе ці аль ний
до звіл у від по від но го на чаль ст ва.
Для про ве ден ня му зич них ве чо -
рів окре мий до звіл не по тріб -
ний, як що во ни об ме жу ють ся
ви ко нан ням ра ні ше на дру ко ва -
них п’єс. Для ви ко нан ня п’єс, які
ра ні ше не ви да ва ли ся, не об хід -
ний спе ці аль ний до звіл міс це во -
го за кла ду цен зу ри, або ін шої
від по від ної уста но ви.

3.||Для про ве ден ня пуб ліч них
зі бран ня Гур т ка не об хід но своє час -
но, з на дан ням про гра ми, по ві дом -
ля ти міс це ве управ лін ня по лі ції,
яке для про ве ден ня за хо ду ви зна -
ча ти ме що ра зу но ве міс це».

ЛЕКЦІЯ 1.6. ПОЛТАВЩИНА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО&КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

57



то ва рис т ва здій с ню ва ла ся під ке рів ниц т вом Г.||А.||Дань -
ков сько го (го ло ва), Ф.||М.||По па ди ча (ди ри гент мі ша но го
хо ру) і В.||М.||Пар хо мо ви ча (ке рів ник ор кес т ру). Се ред
ак тив них учас ни ків то ва рис т ва бу ли ві до мі пись мен ни -
ки, му зи кан ти і гро мад сь кі ді я чі: Олек сандр Бу нін, Лев
Бо ро ви ков сь кий, Па нас Мир ний, Лев Па дал ка. По чес -
ним чле ном то ва рис т ва об ра ний Ми ко ла Ли сен ко.

Май же од но час но із «Бо я ном» у Пол та ві ді я ло
од ной мен не но то ви дав ни че то ва рис т во, яке за час сво го
іс ну ван ня (1911–1918) ви пус ти ло знач ну кіль кість лис ті -
вок з но та ми і тек с та ми ук ра їн сь ких на род них й ав тор сь -
ких пі сень. Се ред них: «Ой, у по лі на роз дол лі», «На
го ро ді виш ня», «Ой, ко па ла дів чи нонь ка», «Ле тять га лоч -
ки» (за пи си І.||Жу ков сь ко го); «За по віт» Т.||Шев чен ка, для
чо ло ві чо го хо ру; марш М.||Ли сен ка до дра ми Л.||Ста риць -
ко ї- Чер ня хів сь кої «Геть ман До ро шен ко».

Як ба чи мо, уп ро довж ІІ по ло ви ні ХІХ||сто літ тя со ці о -
 куль тур ний роз ви ток Пол тав щи ни від бу вав ся під впли -
вом ши ро ких сус піль но- по лі тич них ру хів, ідеї яких бу ли
спря мо ва ні на про па ган ду ук ра їн сь кої куль ту ри, про світ -
ниц т во, по ши рен ня ос ві ти се ред на ро ду. Сві до ма ін те лі -
ген ція краю на ма га ла ся ре а лі зу ва ти влас ні про світ ниць кі
ідеї на віть усу пе реч уря до вим за бо ро нам, цар сь ким утис -
кам і пе ре слі ду ван ням.

На по чат ку ХХ||сто літ тя на Пол тав щи ні сфор му ва -
ла ся до сить роз га лу же на ме ре жа мис тець ких ор га ні за -
цій, які ске ро ву ва ли роз ви ток куль ту ри ре гі о ну у на ці -
о наль не рус ло. Ме жа сто літь ха рак те ри зу ва ла ся
бур х ли вим роз вит ком на у ки, ос ві ти, куль ту ри і мис -
тец т ва. За ключ но му ета пу ук ра їн сь ко го на ці о наль но го
від род жен ня на те ре ні ре гі о ну бу ли влас ти ві під не сен -
ня на ці о наль ної са мо сві до мос ті, ак ти ві за ція гро мад сь -
ких ру хів. Ува га про від них ді я чів ре гі о ну зо се ред жу ва -
ла ся, на сам пе ред, на ви вчен ні іс то ри ко- куль тур ної
спад щи ни краю, ви дан ні до слід ниць ких і на у ко вих
праць, іні ці ю ван ні кон кур сів і різ но ма ніт них мис тець -
ких за хо дів. Гро мад сь кі ор га ні за ції (то ва рис т ва, твор чі
спіл ки, мис тець кі ко лек ти ви то що) ви сту па ли ор га ні за -
то ра ми і без по се ред ні ми учас ни ка ми чис лен них ак цій
із вша ну ван ня ви дат них ді я чів куль ту ри.

Контрольні питання
1. Оха рак те ри зуй те со ці о куль тур ні умо ви роз вит ку ре -

гі о ну на ме жі ХІХ–ХХ||сто літь.
2. Наз віть пра ці на ме жі ХІХ–ХХ сто літь із дос лід -

жен ня іс то рії та куль ту ри Пол тав щи ни.
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3. Яку роль у дос лід жен ні іс то рич ної спад щи ни
Полтавщини по чат ку ХХ||сто літ тя ві діг ра ла Пол тав ська
гу берн ська вче на ар хів на ко мі сія?

4. Наз віть виз нач них ді я чів, які пра цю ва ли в ме жа
ПГВАК.

5. Оха рак те ри зуй те ді яль ність В.||Ще по тьє ва у кон -
тек сті на ці о наль но- куль тур но го від род жен ня.

6. Як на прак ти ці ре а лі зу ва лись ідеї на ці о наль но- куль -
тур но го від род жен ня у сфе рі ос ві ти на Пол тав щи ні?

7. Наз віть пе рі о дич ні ви дан ня, що ді я ли на Пол тав щи -
ні на по чат ку ХХ сто літ тя.

8. Яке на ці о наль не зна чен ня ма ло від крит тя у Пол та -
ві пам’ят ни ка І. Кот ля рев сько му?

9. Оха рак те ри зуй те ді яль ність куль тур но- мис тець ких
і гро мад ських ор га ні за ції Пол тав щи ни по чат ку ХХ сто літ тя.

10. Наз віть ос нов ні нап рям ки ді яль нос ті Пол тав сько го
му зич но- хо ро во го то ва рис тва «Бо ян».

11. Хто був зас нов ни ком Пол тав сько го ук ра їн сько го
му зич но- дра ма тич но го гур тка?
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МОДУЛЬ ІІ. 
СТАНОВЛЕННЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ

Лекція 2.1. Музичне виконавство

План
1. Ви то ки му зич но го ви ко навс тва на Пол тав щи ні.
2. До маш нє му зи ку ван ня на Пол тав щи ні І по ло ви ни

ХІХ||сто літ тя.
3. Ді яль ність ама тор ських гур тків і про фе сій них спі лок

у ІІ по ло ви ні ХІХ сто літ тя.

Уп ро довж ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літ тя му зич не ви ко -
нав с т во Пол тав щи ни бу ло пред с тав ле не тра ди цій ни ми
для Ук ра ї ни фор ма ми му зи ку ван ня. Осе ред ка ми му зич -
ної куль ту ри цьо го ча су бу ли:

– крі паць кі те ат ри, во каль ні й ін с тру мен таль ні ка пе ли;
– ук ра їн сь кий те атр;
– коб зар сь ке мис тец т во;
– до маш нє му зи ку ван ня (у се ре до ви щі дво рян с т ва і

му зич но ос ві че ної ін те лі ген ції);
– мис тець кі гур т ки і спіл ки (ін с тру мен таль ні й хо ро -

ві ко лек ти ви).
Пол тав щи на бу ла куль тур но од ним із най ак тив ні ших

ре гі о нів уже на при кін ці ХVІІ||сто літ тя. Са ме у Пол та ві
1662 ро ку – ра ні ше, ніж в ін ших міс тах Лі во бе реж ної
Ук ра ї ни, та ких як Чер ні гів (1734) та Хар ків (1780),||– ви -
ник ли му зич ні це хи. А на при кін ці ХVІ ІІ||сто літ тя ре гі он
три мав пер шість за кіль кіс тю крі паць ких му зич них осе -
ред ків у Над дніп ров’ї.

У пе рі од пан сь ко- ма єт ко вої до би (кі нець ХVІ ІІ||–
пер ша по ло ви на ХІХ||сто літь) му зи ку ван ня на Пол тав -
щи ні на бу ло особ ли во го роз кві ту. Най більш по ка зо вим
яви щем ста ли крі паць кі те ат ри та ка пе ли||– ін с тру мен -
таль ні й во каль ні. Як і в по пе ред ньо му сто літ ті, му зи ка
за ли ша ла ся не від’єм ним ат ри бу том уро чис тих по дій і
свят ку вань зна мен них дат на честь по важ них осіб, різ но -
ма ніт них гу лянь, пан сь ких ба лів, сі мей них роз ваг то що.
До то го ж, во каль ні ка пе ли і хо ри ви ко ну ва ли му зи ку
пе ре важ но ре лі гій но го зміс ту. Їх ут ри му ва ли по бож ні
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па ни для від пра ви бо го слу жінь або справ ж ні ама то ри
спі ву. Як свід чать оче вид ці, без ін с тру мен таль но го суп -
ро во ду, зок ре ма без ор кес т ру, «не мог ла обій ти ся жод на
ве чір ка, жо ден бал, до яких та ке охо че бу ло пан с т во».

За да ни ми «Ста тис ти чес ких све де ний о Ма ло рос сии»,
зі бра них кня зем О.||Ку ра кі ним, на 1804||рік у пан сь ких
ма єт ках гу бер нії ді я ло чо тир над цять ка пел, пе ре важ но
ін с тру мен таль них: Ма сю ко ва і Чер ни ша у Га дяць ко му
по ві ті; Гар т ма на у Мир го род сь ко му; Гор лен ка та Ґа ла ґа -
на у При луць ко му; Бо яр сь ко го у Лу бен сь ко му; Ша ші на,
Суш ко вої та Чар би у Ко бе ляць ко му; Не плю є ва у Зо ло то -
нісь ко му; Обо лон сь ко го в Хо роль сь ко му; Пла мен цо вої в
се лі Виш ня ки; Ба зи лев сь ко го в Ос тап’ї; По по ва у Пол -
тав сь ко му по ві ті.

Най біль ши ми осе ред ка ми му зич но- те ат раль ної куль -
ту ри у се ре до ви щі пол тав сь ких по мі щи ків бу ли те ат ри
за мож но го пол тав сь ко го зем ле влас ни ка, лі бе раль но го
мі ніс т ра єка те ри нин сь ких ча сів Дмит ра Тро щин сь ко го і
ге не рал- гу бер на то ра Яко ва Ло ба но ва- Рос тов сь ко го.

Д.||Тро щин сь кий78 був лю ди ною ви со кої куль ту ри,
сла вив ся ви шу ка ним ху дож нім сма ком і пе ре до ви ми сві -
то гляд ни ми по зи ці я ми, зі брав чу до ву бі б лі о те ку, кар тин -
ну га ле рею і ко лек цію рід кіс них му зич них ін с тру мен тів.
Пі сля від ві дин у Пол та ві те ат ру І.||Кот ля рев сь ко го
Д.||Тро щин сь кий за го рів ся іде єю ство ри ти по діб ний
те атр у сво є му ма єт ку в Ки бин цях Мир го род сь ко го
по ві ту. Цей те атр за сно ва ний десь між 1806 і 1812||ро ка -
ми і фун к ці о ну вав до 20-х||ро ків ХІХ||сто літ тя. За клад був
по туж ним му зич ним осе ред ком, на вко ло яко го гур ту ва -
ли ся арис то кра тич ні сім’ї Му ра вйо вих- А пос то лів, Ло ре -
рів, Хіл ко вих, Ска ло нів, Го го лів, Кап ніс тів. Роз квіт те ат -
ру при пав на 1812||рік, ко ли йо го очо ли ли пись мен ник
В.||П.||Го голь- Я нов сь кий (бать ко Ми ко ли Го го ля) і дра -
ма тург В.||Кап ніст. Ви ко нав сь кий рі вень ак то рів те ат ру
був до сить ви со ким||– по ста нов ки йшли без суф ле ра, а
чис лен ні ко ме дій ні п’єси ство рю ва ли ся екс пром том. У
ре пер ту а рі Ки бин сь ко го те ат ру пе ре ва жа ли тво ри ро сій -
сь ких ав то рів: «Бри га дир» Д.||Фон ві зі на, «Трі умф»
І.||Кри ло ва, «Хваль ко» Я.||Княж ні на, «Ябе да» і «Фи ли мон
та Бав кі да» В.||Кап ніс та, «Ба га то нов, або Про він ці ал в
сто ли ці» М.||За гос кі на, «Бід ність, або Шля хет ність ду ші»
і «Не на висть до лю дей і ка ят тя» А.||Ко це бу, «Едіп в Афі -
нах» В.||Озе ро ва, а та кож спе ці аль но ство ре ні для ньо го
ко ме дії «Ро ман та Па рас ка» і «Со ба ка та вів ця» В.||Го го -
ля- Я нов сь ко го. Ор кестр, при ве зе ний Д.||Тро щин сь ким із
Пе тер бур га, ви ко ну вав тво ри В.||Мо цар та, Л.||ван||Бет хо -
ве на, а та кож чис лен ні ук ра їн сь кі на род ні ме ло дії.

78||Дмит ро Тро щин сь кий по хо -
дить із дав ньо го ко заць ко го ро ду.
Май же трид цять ро ків пра цю вав
при цар сь ко му дво рі мі ніс т ром,
се на то ром, сек ре та рем кан ц ле ра
Ка те ри ни||ІІ гра фа Без бо родь ка.
Пі сля пе ре во ро ту 1801||р. Олек -
сандр||І при зна чає Д.||Тро щин сь -
ко го особ ли вим рад ни ком із сек -
рет них пи тань. У 1806–1814||рр.
Д.||Тро щин сь кий жи ве у Ки бин -
цях, де пол тав сь ке дво рян с т во
оби рає йо го гу берн сь ким мар -
шал ком. З 1814||р. при зна че ний
мі ніс т ром фі нан сів при дво рі
Олек сан д ра||І. На вес ні 1822-го
Д.||Тро щин сь кий за ли шає цар сь ку
служ бу і по вер та єть ся на Пол тав -
щи ну у свій ма є ток у се лі Ки бин -
ці на Мир го род щи ні.
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Ді яль ність у Пол та ві на по чат ку ХІХ||сто літ тя на пів -
 к рі паць ко го те ат ру Яко ва Ло ба но ва- Рос тов сь ко го79 бу ла
по ка зо вою тим, що на йо го сце ні, крім міс це вих ама то -
рів, гра ли й ак то ри мос ков сь ких те ат рів, які по тра пи ли
до Пол та ви в ча си Віт чиз ня ної вій ни 1812||ро ку. Ви сту -
пав та кож І.||Кот ля рев сь кий і ро сій сь ка ак т ри са К.||На -
льо то ва. До ре пер ту а ру вхо ди ли п’єси «Не у дач ный при -
ми ри тель, или Без обе да до мой еду», «Сби тель щик»
Я.||Княж ні на; «Чес не сло во» Шпі са, «Ко зак вір шо пи -
сець» О.||Ша хов сь ко го.

Ак тив ни ми учас ни ка ми сус піль но- куль тур но го жит тя
пол тав сь ко го дво рян с т ва бу ли ор кес три. До слід ни ки
Д.||Щер ба ків сь кий, І.||Пав лов сь кий, О.||Ка зи ми ров,
В.||Жук на во дять ці ка ві да ні про по мі щиць кі ор кес т ри
Пол тав щи ни. Се ред най ві до мі ших||– ка пе ла мир го род -
сь ко го по мі щи ка Га лиць ко го, ви ступ якої час то суп ро -
вод жу вав по мі щиць кі ба ли; крі паць кий ор кестр П.||Бу -
лю ба ша із се ла Гринь ки||– учас ни ка бла го дій них
кон цер тів; ор кестр по мі щи ка Ра ко ви ча із При луць ко го
по ві ту, який за рі шен ням Пол тав сь ко го ге не рал- гу бер на -
то ра Реп ні на- Вол кон сь ко го у скла ді 23||осіб був пе ре да -
ний на ут ри ман ня ди рек ції Пол тав сь ко го те ат ру.

Най ви знач ні шим яви щем крі паць кої му зич ної куль -
ту ри не ли ше Пол тав щи ни, а й Ук ра ї ни за га лом був
ор кестр по мі щи ків Ґа ла ґа нів. Ко лек тив не при пи няв
сво єї ді яль нос ті уп ро довж біль ше ста ро ків і на ле жав
де кіль ком по ко лін ням ро ди ни. Йо го за сну вав у се ре ди ні
ХVІ ІІ||сто літ тя Іван Ґа ла ґан у се лі Со ки рин цях. Най біль -
шо го роз кві ту ор кестр за знав, пе ре бу ва ю чи у влас нос ті
од но го з ону ків Ґа ла ґа на||– Пет ра Гри го ро ви ча, який
жив у се лі Діг тя рі на Пол тав щи ні. Для роз вит ку ор кес т -
ру влас ник не шко ду вав кош тів, усі ля ко за о хо чу вав
му зи кан тів, та ла но ви тих від ряд жав на вча ти ся за кор дон.
Се ред про фе сій но під го тов ле них ви ко нав ців бу ли уч ні
ні мець ко го скри па ля Люд ві га Шпо ра. Не а би я кою май с -
тер ніс тю від зна чав ся крі пос ний му зи кант Ар тем На ру га,
який уп ро довж трьох ро ків на вчав ся грі на ві о лон че лі
та скрип ці у все світ ньо ві до мо го поль сь ко го скри па ля
Ка ро ля Лі пінь сь ко го.

У 30-х||ро ках ХІХ||сто літ тя ке ру вав ор кес т ром ви хо ва -
нець Празь кої кон сер ва то рії До ме нік Кра у зе80. Від гу ки
про ді яль ність ко лек ти ву і йо го ке рів ни ка чи та є мо на
сто рін ках га зе ти «Се вер ная пче ла»: «Що до ор кес т ру
П.||Г.||Ґа ла ґа на, тре ба ска за ти без пе ре біль шен ня, що він
мо же ви три ма ти кри ти ку знав ця- му зи кан та. Не по чув ши
йо го, важ ко по ві ри ти, що мож на в се лі зі сво їх дво ро вих
лю дей ви хо ва ти та ких му зи кан тів. Не ка жу чи вже про

79||Ло ба нов- Рос тов сь кий Яків
Іва но вич (1760–1831)||– князь,
Ма ло ро сій сь кий ге не рал- гу бер -
на тор (1808–1816). Не зва жа ю чи
на за га лом про ро сій сь кі по гля ди
(чим ви кли кав не вдо во лен ня
ук ра їн сь ко го шля хет с т ва), сво єю
ак тив ною ді яль ніс тю на мис -
тець кій ни ві спри яв роз вит ку й
ук ра їн сь ко го мис тец т ва (спів -
пра цю вав з ук ра їн сь ки ми пись -
мен ни ка ми й ак то ра ми).

80||Ав с т рій сь кий під да ний,
учень Люд ві га Шпо ра (ні мець ко -
го ком по зи то ра, скри па ля і ди -
ри ген та, за снов ни ка ні мець кої
скрип ко вої шко ли. Один із пер -
ших увів у прак ти ку ди ри гу ван ня
па лич кою). Д. Кра у зе зга ду єть ся у
по віс ті Т. Шев чен ка «Му зи кант»
як ди ри гент ор кес т ру Ґа ла ґа нів.
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смак і знан ня му зи ки са мо го ха зя ї на, по тріб но від да ти
йо му на леж не за вмін ня ви бра ти від мін но го ка пель мей -
с те ра в осо бі п.||Кра у зе. Чу до во зна ю чи ге не рал- бас і
кон т ра пункт, він уміє пе ре да ти ін шим свої знан ня, уміє
за хо пи ти уч нів му зи кою, роз ви ває му зич ний смак на
зна ме ни тих тво рах Єв ро пи, зок ре ма му зич ної Ні меч чи -
ни». Ре пер ту ар ор кес т ру вра жає сво єю склад ніс тю: сим -
фо ніч ні тво ри Л.||ван||Бет хо ве на, Ф.||Шу бер та, Ф.||Мен -
дель со на, Г.||Бер лі о за, Дж.||Мей єр бе ра, Л.||Шпо ра. До
спів пра ці з ор кес т ром не од но ра зо во за лу ча ли ся й ві до мі
про фе сій ні ви ко нав ці М.||Мар ке вич (учень Дж.||Філь да81),
ві о лон че ліст А.||Го лен ков сь кий, пі а ніст Р.||Бер тольд.

Та ким чи ном, у ді яль нос ті крі паць ких те ат рів і
ор кес т рів Пол тав щи ни ба чи мо ряд не за пе реч них оз нак
про фе сі о на ліз му:

– до учас ті у спек так лях за лу ча ли ся про фе сій ні
ак то ри, зок ре ма зі сто лич них те ат рів;

– знач на час ти на чле нів ор кес т ро вих ка пел на вча ли -
ся у про від них ос віт ніх за кла дах Єв ро пи;

– ре пер ту ар те ат раль них по ста но вок міс тив тво ри
ві до мих ро сій сь ких і за ру біж них дра ма тур гів;

– до ор кес т ро во го ре пер ту а ру вхо ди ли тво ри за хід -
но єв ро пей сь ких кла си ків;

– ді яль ність про від них пись мен ни ків і дра ма тур гів
ре гі о ну у те ат раль ній сфе рі (ство рен ня те ат раль но го ре -
пер ту а ру і здій с нен ня по ста но вок ук ра їн сь кою мо вою)
сти му лю ва ла роз ви ток ук ра їн сь ко го про фе сій но го те ат -
раль но го мис тец т ва у ре гі о ні.

Ак тив на ді яль ність крі паць ких те ат рів знач ною мі рою
сти му лю ва ла фор му ван ня ук ра їн сь ко го те ат ру но во го
ти пу. Йдеть ся про Пол тав сь кий віль ний те атр||– на той
час пер ший ук ра їн сь кий про фе сій ний за кла д. Він ді яв у
Пол та ві уп ро довж 1808–1812 та 1817–1821||ро ків у спе -
ці аль но пе ре бу до ва но му бу дин ку. Йо го пер ши ми влас -
ни ка ми бу ли Й.||Ка ли нов сь кий та І.||Штейн. Віль ний те -
атр пов’яза ний з іме нем ви дат но го пол тав ця,
пись мен ни ка і дра ма тур га Іва на Кот ля рев сь ко го (1769–
1838). Йо го п’єси «На тал ка Пол тав ка» і «Мос каль Ча рів -
ник» ство ре ні спе ці аль но для цьо го те ат ру. Їх по ста нов -
ки з учас тю та ла но ви то го ак то ра М.||Щеп кі на82

(Ви бор ний і Ми хай ло Чуп рун) від кри ли пер шу сто рін ку
в іс то рії ук ра їн сь ко го про фе сій но го те ат ру. У скла ді тру -
пи в різ ні ро ки пра цю ва ли: А.||Ка ли нов сь ка, М.||Трус ко -
ляр сь ка, Т.||Пря жен ков сь ка, К.||На льо то ва, О.||Стру по ва,
О.||Пав ло ва, П.||Мед ве дєв, Д.||По ля ков, К.||Ман ку те вич,
Д.||Ми на єв. Ко лек тив гас т ро лю вав у Кре мен чу ці, Ром -
нах, Ка те ри нос ла ві, Хар ко ві, Чер ні го ві. 1812||ро ку тру па

81||Фільд Джон (1783–1837) –
зна ме ни тий ком по зи тор і пі а ніс т-
вір ту оз, ро дом із Дуб лі на. Ві до -
мий у Ве ли кій Бри та нії під пріз -
вись ком «Ро сій сь кий Фільд», так
як біль шу час ти ну сво го жит тя
про вів у Ро сії. Ок рім ком по зи -
тор сь кої та ви ко нав сь кої, зай мав -
ся та кож пе да го гіч ною ді яль ніс тю
(ви кла дач, за снов ник му зич ної
шко ли).

82||Щеп кін Ми хай ло Се ме но -
вич (1788–1863)||– ро сій сь кий і
ук ра їн сь кий ак тор, ос но во по -
лож ник ре а ліс тич но го на прям ку
у те ат раль но му мис тец т ві. По хо -
див із крі па ків (ви куп ле ний із
крі пац т ва 1821||ро ку). Свою твор -
чу ді яль ність роз по чав із 1805||р.
У Пол тав сь ко му віль но му те ат рі
ви сту пав у 1818–1921||рр. У
1829–1850||рр. не од но ра зо во бу -
вав у Пол та ві.

ЛЕКЦІЯ 2.1. МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО

63



пе ре ї ха ла до Хар ко ва, а 1917-го час ти на її по вер ну ла ся до
Пол та ви, де про дов жи ла ро бо ту під ке рів ниц т вом ре жи -
се ра П.||Бар со ва і ди рек то ра І.||П.||Кот ля рев сь ко го. До ре -
пер ту а ру ко лек ти ву вхо ди ли п’єси ро сій сь ких дра ма тур -
гів: «Не до рос ток» Д.||Фон ві зі на, «Хваль ко» і «Ди ва ки»
Я.||Княж ні на; «Ве ли ко душ ність, або Рек рут сь кий на бір»
М.||Ільї на; «Бо га то нов на се лі, або Сюр п риз са мо му со бі»
М.||За гос кі на; «Своя сім’я, або За між ня на ре че на»
О.||Ша хов сь ко го, О.||Гри бо є до ва і М.||Хмель ниць ко го;
«Едіп в Афі нах» В.||Озе ро ва, а та кож тво ри за ру біж них
ав то рів: Мо льє ра, Р.||Ше рі да на, Г.||Цшо ке, А.||Ко це бу.

Од ні єю з ха рак тер них рис ук ра їн сь ко го дра ма тич но -
го те ат ру є йо го тіс ний зв’язок із те ат ром му зич ним. По -
ста нов ки су то дра ма тич них п’єс, му зич них во де ві лів та
опер них спек так лів тра ди цій но від бу ва ли ся на од ній сце -
ні за учас ті од них і тих са мих ар тис тів. Про ви со кий
ви ко нав сь кий рі вень по ста но вок му зич но- те ат раль них
тво рів свід чить опер ний ре пер ту ар Пол тав сь ко го віль но -
го те ат ру||– ряд по пу ляр них та той час опер. У пе ре кла -
дах ро сій сь кою мо вою зву ча ли «Во до воз» Л.||Ке ру бі ні,
«Се віль сь кий ци руль ник» Дж.||Па ї зі єл ло, «Сіль сь кі спі -
вач ки» В.||Фйо ра ван ті, «Чор но гор сь кий за мок» Н.||Да лей -
ра ка та||ін. 

Без по се ред ній сто су нок до Пол тав щи ни має і но ва
хви ля про фе сій но го під не сен ня ук ра їн сь ко го те ат ру на
ме жі ХІХ–ХХ||сто літь, оз на ме но ва на ді яль ніс тю М.||Кро -
пив ниць ко го, М.||Ста риць ко го, П.||Сак са ган сь ко го,
М.||Са дов сь ко го, М.||Зань ко вець кої, а та кож твор чи ми
по шу ка ми но вої ук ра їн сь кої ін те лек ту аль но- фі ло соф сь -
кої дра ма тур гії І.||Кар пен ка- Ка ро го (То бі ле ви ча).
1880||ро ку в Кре мен чу ці Гри го рій Аш ка рен ко83 за сну вав
пер шу про фе сій ну ук ра їн сь ку дра ма тич ну тру пу, у скла -
ді якої пра цю ва ли Мар ко Кро пив ниць кий і Ми ко ла
Са дов сь кий. Ко лек тив тру пи один із пер ших від ро див
по каз ук ра їн сь кої ви ста ви на віт чиз ня ній сце ні пі сля
Емсь ко го ука зу 1876||ро ку. Зга да є мо, що і де бют пер шо -
го ста ці о нар но го те ат ру Са дов сь ко го («Тру па ук ра їн сь ких
ар тис тів під ору дою Ми ко ли Са дов сь ко го») від був ся у
Пол та ві 15||ве рес ня 1906||ро ку прем’єр ним по ка зом со ці -
аль но- іс то рич ної дра ми Іва на Кар пен ка- Ка ро го «Мар -
тин Бо ру ля», а в Ки є ві тру па ви сту па ла ли ше на вес ні
1907||ро ку.

Як ба чи мо, роз ви ток у ре гі о ні те ат раль ної спра ви ґрун -
ту вав ся на ба га тих тра ди ці ях крі паць ких те ат рів і від бу вав -
ся шля хом по сту по вої про фе сі о на лі за ції. Ре пер ту ар те ат -
раль них труп свід чить про ви со кий ви ко нав сь кий рі вень
як дра ма тич них, так і опер них ви став. На про він цій них

83||Аш ка рен ко Гри го рій Анд рій -
о вич (1856–1930) – ук ра їн сь кий
ак тор, ан т ре пре нер і дра ма тург.
Йо му на ле жать п’єси на влас ні та
за по зи че ні сю же ти: «Ко но топ сь ка
відь ма» (1889), «Ца ри ци ні че ре -
вич ки, або Кри ва ві по мин ки»
(1891), «Рід на ма ти гір ша ма чу хи»
(1891), «Ока зія з сот ни ком Яре -
мою» (1896), «Ма ру ся» (1896);
«Ко го су ди ти»||– дра ма з піс ня ми,
хо ра ми та тан ця ми, ство ре на
ра зом з І.А.||То го боч ним (1905).
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те ат раль них під мос т ках ста ло мож ли вим ви хо ван ня ак то -
ра Ми хай ла Щеп кі на, зна чен ня яко го в іс то рії те ат раль но -
го мис тец т ва ви хо дить за ме жі не ли ше ре гі о ну, і на віть не
тіль ки Ук ра ї ни, а всі єї Ро сій сь кої ім пе рії.

По туж ною лан кою му зич ної куль ту ри Пол тав щи ни,
ба га тої дав ні ми тра ди ці я ми на род но го ви ко нав с т ва, є
коб зар ське мис тец тво, яке пе ре рос ло ме жі ре гі о наль но го
і на бу ло ста ту су на ці о наль но го. Йо го пред с тав ни ки ста ли
ле ген дою коб зар с т ва, про сла вив шись да ле ко за ме жа ми
Ук ра ї ни. Ори гі наль ні ри си цьо го ви ду мис тец т ва у ре гі о ні
да ли під ста ви вче ним- фоль к ло рис там вва жа ти йо го
ок ре мою шко лою, від мін ною від ін ших те ри то рі аль них
об’єд нань коб за рів (на прик лад, хар ків сь кої шко ли).
Прак тич но ко жен по віт мав сво їх коб за рів із влас ти ви ми
їм особ ли вос тя ми ви ко нан ня, ос віт ні ми тра ди ці я ми,
сти ліс тич ни ми якос тя ми. До на шо го ча су збе рег ли ся
іме на най ви дат ні ших, пе ре важ но ХІХ||сто літ тя (в ос нов -
но му тих, мис тец т во яких за фік со ва не на фо но гра фіч них
ва ли ках). Під час сво єї фоль к лор ної екс пе ди ції Ми ко ла
Ко лес са ви ді лив низ ку ос нов них осе ред ків коб зар сь ко го
мис тец т ва у різ них по ві тах Пол тав щи ни: Мир го род сь -
кий||– Ми хай ло Крав чен ко й Ос тап Кал ний (Ве ли кі
Со ро чин ці), Опа нас Барь (Че рев ки), Пла тон Крав чен ко
(Шах во рос тів ка) і йо го учень Фе дір Куш не рик; Хо роль -
сь кий||– Яв до ха Пи ли пен ко (Ор ли ків щи на), Ан тон Ско -
ба і Фе дір Куш не рик (Ба гач ка); Га дяць кий||– Олек сандр
Гриш ко (Лю тень ки); Ко бе ляць кий||– Іван Ску бій
(Ле лю хів ка). Се ред най ві до мі ших спів ців вар то на зва ти
ще Ос та па Ве ре сая із При луч чи ни (на той час||– Пол -
тав сь кої гу бер нії), мис тец т во яко го ста ло об’єк том
до слід жен ня у ві до мій пра ці М.||Ли сен ка84. У ви ко нан ні
ху дож ни ка й ар хі тек то ра Опа на са Слас ті о на (Мир го род),
знав ця дум і по ці но ву ва ча на род но го мис тец т ва, є за пи -
си дум, які він пе рей няв від коб за рів із Бі ло цер ків ців
Лох виць ко го по ві ту. Мож на ще на зва ти Іва на Крав чен -
ка- Крю ков сь ко го з Лох ви ці, Ми ко лу Ду би ну з Ре ше ти -
лів ки та ба га тьох ін ших, жит тя і ді яль ність яких так чи
інак ше пов’яза ні з Пол тав щи ною85.

По туж ний по тен ці ал коб зар сь ко го мис тец т ва Пол -
тав щи ни, на віть усу пе реч цар сь ким за бо ро нам і ре пре -
сив ним за хо дам ра дян сь ко го ча су86, став ос но вою для
роз вит ку про фе сій ної коб зар сь кої шко ли в Ук ра ї ні уже у
ХХ||сто літ ті. Ве ли чез на роль у цій спра ві на ле жить пол тав -
сь ко му бан ду рис то ві, пе да го гу і ди ри ген то ві Во ло ди ми ру
Ка бач ку (1892–1957). Ор га ні зо ва на (1925) й ке ро ва на ним
Пол тав сь ка ка пе ла бан ду рис тів за чо ти ри ро ки ін тен сив -
ної твор чої ді яль нос ті до сяг ла знач них про фе сій них

84||Див.: Ли сен ко||М.||В. Ха рак -
те рис ти ка му зич них особ ли вос -
тей ук ра їн сь ких дум і пі сень, ви -
ко ну ва них коб за рем Ве ре са єм /
Ми ко ла Ли сен ко.||– К. : Мис -
тец т во, 1955. – 88||с.

85||Ці ка во, що ук ра їн сь кий
спі вак-  бан ду рист ХVI II||сто літ тя
Гри го рій Лю бис ток пі сля служ би
при дво рі ца ри ці Єли за ве ти Пет -
рів ни, от ри мав ши в на го ро ду за
своє мис тец т во чин пол ков ни ка і
дво ря ни на, при дбав со бі зем лю
са ме на Пол тав щи ні, по бли зу
Лу бен, де й осе лив ся і жив до
смер ті.

86||З ут вер д жен ням ра дян сь кої
вла ди в Ук ра ї ні по ча ла ся бо роть -
ба з так зва ним ук ра їн сь ким
на ці о на ліз мом, фак тич но – з
на ці о наль ною са мо бут ніс тю на -
ро ду. Про те пе ред біль шо виць -
кою вла дою по ста ла знач на
проб ле ма – тра ди цій не для
ук ра їн ців коб зар сь ке мис тец т во,
ад же віль но люб ні коб за рі чи не
єди ні на той час бу ли но сі я ми
ге ро їч но го епо су на ції, сим во -
лом на ці о наль ної сві до мос ті й
мо ра лі. Чис лен ні роз с трі ли «без
слід с т ва і су ду» не бу ли ефек -
тив ни ми – ман д рів них сліп ців
лю бив і ша ну вав ук ра їн сь кий
на род, та й рух коб зар сь кий був
ду же по ши ре ний по кра ї ні.

На ступ ним ета пом бо роть би
з коб зар с т вом бу ла за ко но дав -
ча за бо ро на: ЦК ВКП(б) ви дає
по ста но ви «Про за бо ро ну жеб -
рац т ва», «Про обов’яз ко ву ре є -
с т ра цію му зич них ін с тру мен тів
у від ді лах мі лі ції та НКВС»,
«Про за твер д жен ня ре пер ту а ру
в ус та но вах НКО» (На род но го
ко мі са рі а ту ос ві ти), «По ло жен -
ня про ін ди ві ду аль ну та ко лек -
тив ну му зи ко-  ви ко нав чу ді яль -
ність». Опо се ред ко ва но ци ми
до ку мен та ми фак тич но за бо ро -
ня ло ся коб зар с т во. Па ра лель но
цьо му в пре сі роз гор та єть ся
ши ро ко мас ш таб не цьку ван ня
на род них мит ців, до яко го при -
му со во до лу ча ють ві до мих
пись мен ни ків і ді я чів куль ту ри.
Ось кіль ка за го лов ків з то го час -
ної пре си: «Коб за – му зич на
со ха!», «Про ти коб зи – ра діо
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вер шин і 1929||ро ку от ри ма ла зван ня Дер жав ної зраз ко -
вої ка пе ли бан ду рис тів Ук ра їн сь кої РСР. Те о ре тич на
пра ця В.||Ка бач ка||– «Шко ла гри на бан ду рі»87||– бу ла
од ним із пер ших під руч ни ків у сфе рі ук ра їн сь ко го бан -
дур но го ви ко нав с т ва і впли ну ла на ста нов лен ня про фе -
сій но го коб зар сь ко го мис тец т ва не ли ше на Пол тав -
щи ні, а й в усій Ук ра ї ні. Про те, са мо від да на пра ця
му зи кан та що до роз вит ку і про па ган ди мис тец т ва бан ду -
ри і до ни ні все ще не от ри ма ли за слу же но го ви знан ня.
Сам ді яч за знав тяж ких ви про бу вань, ре пре сій і тор тур
ГУ ЛА Гу.

Мис тец т во пол тав сь ких коб за рів має ве ли ке зна чен ня
у роз вит ку му зич ної куль ту ри і ще по тре бує до клад но го
ви вчен ня не ли ше в кон тек с ті ста нов лен ня про фе сі о на -
ліз му у ре гі о ні, а й як уні каль не за галь но на ці о наль не яви -
ще в Ук ра ї ні.

Важ ли ву роль у роз вит ку му зич ної куль ту ри краю ма -
ло до маш нє му зи ку ван ня. Уп ро довж І по ло ви ни ХІХ||сто літ -
тя у сім’ях пол тав сь ко го дво рян с т ва во но по сту по во ста ло
най по пу ляр ні шою фор мою на вчан ня гри на му зич них
ін с тру мен тах. Не зва жа ю чи на ама тор сь кий ха рак тер,
му зич не се ре до ви ще Пол тав щи ни І по ло ви ни ХІХ||сто літ -
тя спри я ло ви хо ван ню ба га тьох му зи кан тів. Най яс к ра ві -
ши ми по ста тя ми ста ли юні пі а ніс ти- вір ту о зи Ти мо фій
Шпа ков сь кий та Анд рій Род зян ко.

Об да ро ва ність і про фе сі о на лізм Ти мо фія Шпа ков сь ко -
го88 сяг ну ли справ ж ніх ви сот, гід но впи сав ши ім’я му зи -
кан та до чис ла пер ших віт чиз ня них пі а ніс тів-  гас т ро ле рів
по ряд з Ан то ном Гер ке, Ми ко лою Ка шев сь ким, сес т ра -
ми Ві рою і На та лі єю По го же ви ми.

У ста ро вин ній дво рян сь кій ро ди ні Род зян ків (се ло
Род зян ки Хо роль сь ко го по ві ту) зав ж ди ве ли ку ува гу при -
ді ля ли му зич но му ви хо ван ню. Гла ва сім’ї Пла тон Гав ри -
ло вич Род зян ко, пред во ди тель дво рян с т ва Хо роль сь ко го
по ві ту, ду же лю бив му зи ку і при лу чав до му зи ку ван ня
всіх сво їх ді тей. Йо го дру жи на бу ла донь кою рід но го
дядь ка Ми хай ла Глін ки||– Іва на Анд рій о ви ча, який, за
сло ва ми ком по зи то ра, був чу до вим му зи кан том, «мав
удо ма ве ли кий за пас різ но ма ніт них п’єс, пе ре важ но
увер тюр для фор те пі а но в чо ти ри ру ки: Ке ру бі ні, Ме гю -
ля, Мо цар та, Спон ті ні, Рос сі ні».

У ро дин но му по міс ті Род зян ків зав ж ди зву ча ла му зи -
ка. Два си ни і три донь ки доб ре гра ли на фор те пі а но і
спі ва ли. Свід ком од но го із сі мей них кон цер тів став
ро сій сь кий по ет Афа на сій Фет, про що зго дом за хоп ле -
но пи сав у сво їх спо га дах: «Увій шов ши до ве ли чез ної
за ли, я був вра же ний, по ба чив ши ви ко нан ня за чо тир ма

Дніп рель ста ну!», «Пиль ні ше кон -
т ро люй те коб за рів!», «Ку дес ни ця-
  гар мош ка стає і пев ною мі рою
вже ста ла справ ж нім за со бом
ви хо ван ня мас!». Крім то го, час -
ти ну коб за рів, більш ло яль них до
вла ди, зби ра ли до різ но ма ніт них
ан сам б лів і ка пел, пов ніс тю під -
кон т роль них вла ді.

За ключ ним ета пом ре пре сій
ста ла без пре це ден т на за жор с то -
кіс тю ак ція, ни ні ві до ма як «З’їзд
коб за рів». У се ре ди ні 1930-х рр. (за
свід чен ням де я ких оче вид ців – у
кін ці 1932-го) під при крит тям
об го во рен ня пи тань що до роз вит -
ку коб зар с т ва біль шо виць кою
вла дою бу ло о го ло ше но про
про ве ден ня у Хар ко ві Пер шо го
все ук ра їн сь ко го кон г ре су лір ни ків
та бан ду рис тів. На ньо го при бу ли
(біль шість – при му со во) сот ні на -
род них спів ців з усіх ку точ ків
Ук ра ї ни. За різ ни ми да ни ми оче -
вид ців, то ді бу ло роз с трі ля но від
по над 200 до 337 коб за рів і лір ни -
ків (за ін ши ми да ни ми – та єм но
ви ве зе но до Си бі ру і ки ну то на -
приз во ля ще).

На пам’ять про цю по дію,
1997 р. у Хар ко ві в са ду ім. Т. Шев -
чен ка (по бли зу опер но го те ат ру)
від кри то пам’ят ний знак ре пре со -
ва ним коб за рям, бан ду рис там і
лір ни кам.

87||Під руч ник «Шко ла гри на
бан ду рі» (1958), над яким му зи -
кант пра цю вав ба га то ро ків,
вий шов дру ком у спів ав тор с т ві
з ком по зи то ром і те о ре ти ком
Є.||Юце ви чем. В.||Ка ба чок зму -
ше ний був ско рис та ти ся до по мо -
гою спів ав то ра, ос кіль ки тяж ка
хво ро ба, що при ку ва ла йо го до
ліж ка, не до зво ля ла са мо му до -
вес ти спра ву до кін ця.

88||Шпа ков сь кий Ти мо фій на -
ро див ся 29||груд ня 1829||р. в се лі
Бе ре зів ка Пол тав сь кої гу бер нії у
ро ди ні вчи те ля му зи ки. По чат ко -
ву му зич ну ос ві ту здо був під опі -
кою бать ка та у спіл ку ван ні зі сво -
їм стар шим бра том, який та кож
мав не а би я кі му зич ні здіб нос ті і
доб ре грав на скрип ці. Дев’яти річ -
ним хлоп чи ком Ти мо фій лег ко
ви ко ну вав на фор те пі а но тво -
ри ві до мих пі а ніс тів-  вір ту о зів і
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ро я ля ми од ні єї й ті єї ж п’єси в 16 рук. Ви ко нав ця ми
бу ли всі чле ни ро ди ни. Скін чив ши гру, гос по дар ска зав
ме ні: “Не ди вуй те ся на шо му до маш ньо му кон цер то ві.
Ми всі при род же ні му зи кан ти, по чи на ю чи з ме не, який
грає на всіх му зич них ін с тру мен тах. На віть і гу вер нан т ка
на ша пре крас но чи тає но ти”».

Грі на фор те пі а но чле нів сім’ї Род зян ків на вчав чесь -
кий му зи кант, ви хо ва нець Празь кої кон сер ва то рії Кос -
тер. За вдя ки йо го про фе сі о на ліз му та на по лег ли вос ті
мо лод ший син ро ди ни – Анд рій Род зян ко89, ма ю чи не пе -
ре січ ні му зич ні здіб нос ті, швид ко до сяг нув ве ли чез них
ус пі хів у пі а ніз мі. Пер ший ви ступ де ся ти літ ньо го пі а ніс -
та від був ся в Оде сі на кон цер ті флей тис та Ан то ніо Сак -
кет ті, де він блис ку че ви ко нав «Фан та зії» К.||Кра ля
на те ми з «Ро бер та- Ди я во ла» Дж.||Мей єр бе ра, впев не но
за я вив ши про свій та лант.

Се ре до ви ще до маш ньо го му зи ку ван ня Пол тав щи ни
І по ло ви ни ХІХ||сто літ тя бу ло спри ят ли вим для ви хо ван -
ня му зи кан тів- про фе сі о на лів. Са ме за вдя ки та ким ви со -
ким стар то вим по зи ці ям ста ло мож ли вим по даль ше
твор че зро стан ня і про фе сій на са мо ре а лі за ція му зи кан тів
уже за ме жа ми ре гі о ну, – в умо вах єв ро пей сь ких му зич -
но- ос віт ніх тра ди цій. За зна чи мо, що ді яль ність пол тав -
сь ких му зи кан тів іс тот но зба га ти ла па літ ру му зич но го
ви ко нав с т ва Ро сій сь кої ім пе рії 40–60||ро ків ХІХ||сто літ тя.

Тра ди ції му зич но го ви ко нав с т ва на Пол тав щи ні про -
дов жу ва ли ін тен сив но роз ви ва ти ся й у ІІ по ло ви ні
ХІХ||сто літ тя. Як і в по пе ред ній пе рі од, му зи ка не пе ре -
ста ва ла ви ко ну ва ти фун к цій ат ри бу ту шля хет нос ті і, вод -
но час, за до воль ня ла по тре би у твор чос ті. Ад же пе ре важ -
на біль шість пол тав сь ких ад во ка тів, лі ка рів, учи те лів,
пра ців ни ків бан ків сь ких і кре дит них ус та нов, служ бов ців
зем сь кої уп ра ви то що, крім сво єї ос нов ної спе ці аль но сті,
ма ли ще й ґрун тов ну му зич ну ос ві ту, час то кон сер ва тор -
сь ку. До маш ні кон цер ти за пов ню ва ли про га ли ну гас т -
роль но- кон цер т но го жит тя, яке у цей пе рі од на Пол тав -
щи ні ли ше на би ра ло сво їх обер тів. Отож при дба ти но ти
і роз у чи ти вдо ма по пу ляр ні тво ри або но вин ки су час них
ав то рів бу ло прос ті ше, ніж до че ка ти ся від ві дин чер го вої
му зич ної зна ме ни тос ті. То му і зву ча ли в пол тав сь ких
бу дин ках кон цер ти Л.||ван||Бет хо ве на, Ф.||Мен дель со на,
Е.||Грі га, А.||Ру бін ш тей на, Ф.||Ліс та; сим фо нії П.||Чай ков -
сь ко го, Ф.||Шу бер та, Р.||Шу ма на, Й.||Брам са в об роб ці
для фор те пі а но чи струн но го квар те ту; со на ти О.||Гла зу -
но ва, фор те пі ан ні тво ри С.||Рах ма ні но ва. Ба га то пол тав -
сь ких ро дин ма ли вдо ма ці лі ком п лек ти ор кес т ро вих
ін с тру мен тів, по два і на віть три ро я лі, що да ва ло

ком по зи то рів С.||Таль бер га й
А.||Л.||Ген зель та. З ог ля ду на ви -
нят ко ву об да ро ва ність сво їх ді тей,
бать ко Шпа ков сь ких ви ру шає із
си на ми у гас т роль ну по до рож міс -
та ми Ро сії. 1840||р. Т.||Шпа ков сь -
ко му вда ло ся ви сту пи ти на од ній
із най біль ших сцен Мос к ви (за лі
Шля хет но го зі бран ня) і ви ко на ти
чет вер тий кон церт К.||Каль к б рен -
не ра і ва рі а ції А.||Гер ца. При хиль -
ні від гу ки мос ков сь кої кри ти ки, а
та кож під трим ка чесь ко го пі а ніс та
і ком по зи то ра Олек сан д ра Дрей -
шо ка, який гас т ро лю вав на той
час у Мос к ві, спо ну ка ли му зи кан -
тів про дов жи ти ман д рів ку до Лей -
п ци га, де від кри ла ся ство ре на
Ф.||Мен дель со ном кон сер ва то рія.
По до ро зі юний му зи кант ви сту -
пав з кон цер та ми у Вар ша ві та
Дрез де ні. У Лей п ци гу Ф.||Мен -
дель сон, який май же не зай мав ся
пе да го гі кою, зро бив ви ня ток для
мо ло до го пі а ніс та з ог ля ду на йо -
го ге ні аль ність. Пів ро ку що ден но -
го на вчан ня у ви дат но го ком по зи -
то ра і спіл ку ван ня Шпа ков сь ко го
з Мен дель со ном спри я ли швид -
ко му зро стан ню про фе сій ної май -
с тер нос ті мо ло до го му зи кан та.

На при кін ці 1844||р. Шпа ков -
сь кий ви сту пає з гас т ро ля ми у
Дрез де ні, а 1845-го, пе ре ї хав ши
до Від ня, уп ро довж се ми ро ків
пра цює під ке рів ниц т вом про фе -
со ра Ві ден сь кої кон сер ва то рії
І.||Фіш го фа.

По вер нув шись 1852||р. до Ро сії,
Шпа ков сь кий гас т ро лює у Льво -
ві, Кам’ян ці-  По діль сь ко му, Ки є -
ві, Хар ко ві, Кур сь ку та ін. Йо го
пер ші кон цер ти у Пе тер бур зі й
Мос к ві від бу ли ся 1853||ро ку. Пі -
сля вда ло го «бой о во го хре щен ня»
у сто ли цях ім’я му зи кан та по сі ло
по чес не міс це по ряд з іме на ми
ви дат них ді я чів кон цер т ної ес т ра -
ди Ан то на і Ми ко ли Ру бін ш тей -
нів, Те о до ра Ле ше тиць ко го,
Кар ла Да ви до ва. Піз ні ше Шпа -
ков сь кий ба га то гас т ро лює у
про він ції, пи ше ряд фор те пі ан -
них п’єс (ук ра їн сь кі рап со дії,
ма зур ки, піс ні без слів, та ран те -
лу). 26||бе рез ня 1860||ро ку у Хар -
ко ві він блис ку че ви ко нав кон -
церт Ф.||Мен дель со на||(d-moll) й
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мож ли вість ви ко ну ва ти сим фо ніч ні й опер ні тво ри,
швид ко ре а гу ва ти на но вин ки ком по зи тор сь кої твор чо -
сті. Са ме та ки ми бу ли му зич ні ве чо ри, що про хо ди ли у
бу дин ках чесь ко го ком по зи то ра Ало ї за Єд ліч ки та йо го
донь ки Ка те ри ни90, дру жи ни служ бов ця бан ку й ак тив -
но го учас ни ка сим фо ніч них кон цер тів міс це во го ІРМТ
Се ме на Гри го ро ви ча Зай це ва; пра ців ни ка Пол тав сь кої
зем сь кої уп ра ви і ви дав ця га зе ти «Пол тав щи на» Ва си ля
Яко ви ча Го лов ні і йо го дру жи ни На дії Ми ко ла їв ни; ви кла -
да ча фор те пі а но Му зич них кла сів Фе о фа нії Ба зи ле вич
Юлії Ми ко ла їв ни Ко шев сь кої; ком по зи то ра і пі а ніс т  ки
Ган ни Анд рі їв ни Се мен чен ко; пол тав сь ко го му зи кан та і
гро мад сь ко го ді я ча Дмит ра Ах ша ру мо ва;  у сім’ї Ма рії та
Пет ра Ста риць ких91; міс це вої ама тор ки Ка те ри ни Чар -
ниш та ін ших. А ґрун тов на му зич на ос ві та Ле о ні да Лі сов -
сь ко го і йо го дру жи ни, ви хо ван ки Смоль но го ін с ти ту ту
Вар ва ри Лі сов сь кої, да ва ла їм мож ли вість за до воль ни ти
влас ні мис тець кі за пи ти ви ко нан ням до сить склад но го
му зич но го ре пер ту а ру.

У Пол та ві жив і пра цю вав служ бов цем Пол тав сь ких
кре дит них ус та нов Олек сандр Ми ло ра до вич (учень
М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва), доб ре знав В.||Ста со ва і
М.||Му сорг сь ко го92. У Пол тав сь ко му ін с ти ту ті шля хет них
дів чат уп ро довж ба га тьох ро ків ви кла дав му зи ку і хо ро -
вий спів один із най та ла но ви ті ших ві о лон че ліс тів у міс ті
Ми ко ла Вон сов сь кий93. Лю би ла влаш то ву ва ти до маш ні
му зич ні ве чо ри, а та кож ве чо ри й ран ки для ді тей, пі а -
ніс т ка, ви кла дач Пол тав сь ко го ін с ти ту ту шля хет них дів -
чат Юлія Ми ко ла їв на Ко шев сь ка.

Му зич не жит тя то го час ної Пол та ви бу ло над зви чай но
ін тен сив ним, по сту по во за пов ню ва ло всі сфе ри люд сь ко го
спіл ку ван ня, плав но пе ре ті ка ю чи із кон цер т них за лів у на -
вчаль ні кла си, а звід ти||– у за тиш ні осе лі ошат них пол тав -
сь ких бу дин ків, суп ро вод жу ю чи як ве ли ко світ сь кі ра у ти чи
по важ ні прий о ми, так і прос ті друж ні ча ю ван ня.

Роз кіш ною спо ру дою, де по стій но лу на ла му зи ка і
від бу ва ли ся жва ві дис ку сії з різ но ма ніт них мис тець ких
пи тань, був бу ди нок ви кла да чів Пол тав сь ко го ін с ти ту ту
шля хет них дів чат, який пе ре бу вав на ут ри ман ні Пол тав -
сь ко го са дів ниц т ва. «Бу ди нок з ка зен ни ми квар ти ра ми
для служ бов ців був пре крас ним, світ лим, з усі ма зруч -
нос тя ми. При єм но бу ло за хо ди ти сю ди і не да рем но що -
ве чо ра то в од ній, то в ін шій за тиш ній квар ти рі чу ло ся
ве се ле жит тя, спів, сміх, зву ки му зи ки, дзвін по су ду то -
що»,||– зга дує Л.||Лі сов сь кий у сво їх що ден ни ках.

Се ред пал ких ша ну валь ни ків му зич них за хо дів бу ли
пред с тав ни ки пол тав сь кої зна ті, які, крім улаш ту ван ня

ін ші тво ри ні мець ко го ком по -
зи то ра. Це був один із ос тан ніх
ви сту пів ге ні аль но го пі а ніс та з
Пол тав щи ни. Ви сна же ний з ди тя -
чих ро ків на пру же ним гас т роль -
ним жит тям, Т.||Шпа ков сь кий
по мер у Хар ко ві у трав ні 1861||р.
Йо го мис тець ка ді яль ність ма ла й
пе да го гіч ний ухил. Се ред йо го
уч нів – пі а ніс т ка Ка те ри на Про -
то по по ва (дру жи на Олек сан д ра
Бо ро ді на).

89||Не зва жа ю чи на те, що про -
фе сій на до ля Анд рія Род зян ка не
бу ла без по се ред ньо пов’яза на
з му зи кою (1861||р. він за кін чив
іс то ри ко-  фі ло ло гіч ний фа куль тет
Ки їв сь ко го ім пе ра тор сь ко го уні -
вер си те ту св.||Во ло ди ми ра), йо го
му зич на бі о гра фія бу ла ду же
яс к ра вою і твор чо різ но ма ніт -
ною. Кон цер т на ді яль ність бу ла
пов’яза на ви нят ко во з Пе тер бур -
гом, де за спри ян ня Олек сан д ра
Дар го миж сь ко го йо го за ра ху ва ли
до чле нів Ім пе ра тор сь ко го ро -
сій сь ко го му зич но го то ва рис т -
ва. Не од но ра зо во бе ру чи участь у
сим фо ніч них кон цер тах Пе тер -
бур зь ко го від ді лен ня ІРМТ, му -
зи кант що ра зу от ри му вав схваль ні
оцін ки у ко лі сто лич них ре цен -
зен тів. Йо го пер шу по я ву пе ред
пе тер бур зь кою ау ди то рі єю Олек -
сандр Сє ров на звав «блис ку чою у
пов но му ро зу мін ні цьо го сло ва», а
ви ко нан ня Кон цер ту на гол ланд -

сь кі те ми фран цузь ко го ком по зи -
то ра А.Ш.||Лі толь фа на од но му із
кон цер тів ІРМТ||– «май с тер ним і
за хоп лю ю чим». Сє ров пе ред рі кав
Анд рі є ві «…лав ри на му зич но му
те ре ні, ос кіль ки в йо го вір ту оз -
нос ті пе ре ва жає на сам пе ред му -
зич ний толк, а пре крас но роз ви -
ну тий ме ха нізм є ли ше за со бом
для ос мис лен ня. Це пря мий шлях
до Вей ма ра, а звід ти до єв ро пей сь -
ких, усе світ ніх ус пі хів».

По ча ток 60-х||рр. був най -
більш ус піш ним у кон цер т ній ді -
яль нос ті та ла но ви то го пі а ніс та.
Го лов на ди рек ція ІРМТ ух ва ли -
ла кан ди да ту ру Род зян ка на ви -
ко нан ня 28 січ ня 1861||р. квін те ту
Р.||Шу ма на ра зом із ви зна ни -
ми му зи кан та ми Г.||Ве няв сь ким,
К.||Аль б рех том, І.||Вей к ма ном та
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до маш ніх прий о мів, по стій но від ві ду ва ли уч нів сь кі
му зич ні ве чо ри і ран ки, а та кож ці ка ви ли ся му зич ни ми
по ді я ми міс та.

По ці но ву вач кою му зи ки бу ла на чаль ни ця Інс ти ту ту
шля хет них дів чат гра фи ня Ап рак сі на, яка лю би ла і са ма
ви ко ну ва ла іта лій сь кі на род ні піс ні та по пу ляр ні ро ман -
си Ф.||П.||Тос ті, аком па ну ю чи со бі на ман до лі ні, ро я лі чи
фіс гар мо нії. До учас ті в му зи ку ван ні гос по ди ня час то
за про шу ва ла сво їх ко лег Ле о ні да Лі сов сь ко го та Юлію
Ко шев сь ку, на со лод жу ю чись у їх ньо му май с тер но му
ви ко нан ні кон цер та ми Е.||Грі га.

Кла сич на му зи ка час то зву ча ла в бу дин ку Ка те ри ни
Афа на сі їв ни Чар ниш. «Ця да ма, не зва жа ю чи на не знач -
ну глу хо ту од но го ву ха, бу ла іде аль ною пар т нер кою для
гри в чо ти ри ру ки»,||– при га дує у сво їх ме му а рах Л.||Лі -
сов сь кий. – Її при род на му зи каль ність і тех ніч на вправ -
ність під час ви ко нан ня у пе ре кла ді для фор те пі а но «Па -
те тич ної сим фо нії» Чай ков сь ко го і сим фо ній (С-dur і
h-moll) Ф.||Шу бер та мог ли за до воль ни ти на віть най прис -
кіп ли ві шо го про фе сі о на ла».

Му зи ку лю би ли й у ро ди ні ад во ка та Сер гія Юрій о -
ви ча Се мен чен ка. Йо го дру жи на, Ган на Анд рі їв на (у ді -
воц т ві – Шим ко ва), тра ди ції до маш ньо го му зи ку ван ня
пе рей ня ла з бать ків ської ро ди ни. В ін те лі ген т ній сім’ї
Шим ко вих зав ж ди зву ча ла му зи ка. Її бать ко Анд рій Пет -
ро вич Шим ков||– на ща док дво рян сь ко го ро ду, ви хо ва -
нець Пол тав сь кої гім на зії і фі зи ко- ма те ма тич но го
фа куль те ту Хар ків сь ко го уні вер си те ту, а зго дом – про -
фе сор фі зи ки цьо го на вчаль но го за кла ду. Йо го дру жи на
Ма рія Ан то нів на94 бу ла му зич но еру до ва ною і ви со ко ос -
ві че ною осо бою.

При чет ність до му зи ки пол тав сь кої ін те лі ген ції бу -
ла не об хід ною са мо ре а лі за ці єю внут ріш ніх по треб
осо бис тос ті. Му зи кою зай ма ли ся май же всі, на віть ті,
хто не мав до цьо го хис ту, про те хо тів до стой но ви гля -
да ти у світ сь ко му то ва рис т ві. Про та ких ви ко нав ців з
при та ман ною йо му до лею іро нії зга дує Ле о нід Лі сов -
сь кий: «Бу ла у Пол та ві ве ли ка ша ну валь ни ця му зи ки
без уся ких до то го здіб нос тей На дія Вік то рів на Яно вич
(од на із ро ди чок М.||Го го ля). Во на ду же по люб ля ла
гра ти в чо ти ри ру ки, але в «че ре па ша чо му» тем пі, і без
жод ної уз год же нос ті з пар т не ром. До то го ж по тім,
роз по ві да ю чи ко му- не будь зі сво їх знай о мих про влас ну
гру, до да ва ла, на прик лад: “Вчо ра ми з Ма рі єю Во ло ди -
ми рів ною гра ли в чо ти ри ру ки скрип ко вий кон церт
Мен дель со на, вий ш ло ду же ми ло, ро зій ш ли ся всьо го на
два так ти (!)».

ін ши ми. За вдя ки друж ній під -
трим ці Сє ро ва Анд рій брав
участь в од но му з йо го ав тор сь -
ких ве чо рів, де ви ко нав кон церт
Ф.||Ліс та, а в бе рез ні 1861||р. на
од но му із «Слов’янсь ких кон цер -
тів», при свя че но му пам’яті чесь -
ко го фі ло ло га і пись мен ни ка
Вац ла ва Ган ки, в йо го ви ко нан ні
зву ча ли влас ні «Фан та зії на чесь -
кі на род ні піс ні». Цьо го ж ро ку
пі а ніст блис ку че ви ко нав п’ятий
кон церт Л.||ван||Бет хо ве на у
Пе тер бур зі, а та кож кон цер ти
Ф.||Мен дель со на і К.||Ве бе ра під
час гас т ро лей у Пав лов сь ку.

У на ступ ні ро ки Анд рій Род -
зян ко по сту по во при пи няє му -
зич ну ді яль ність і по вер та єть ся
на бать ків щи ну, де пра цює на
по са ді по чес но го гро мад сь ко го
суд ді Хо роль сь ко го по ві ту.

90||Зай це ва Ка те ри на Ало ї зів -
на – му зи ко зна вець, гро мад сь -
кий і куль тур ний ді яч. У 90-х рр.
XIX ст. бу ла іні ці а то ром ство рен -
ня в Пол та ві ка мер но го гур т ка у
скла ді М.З.||Во лин сь ко го (скрип -
ка), П.Ф.||Кли мен то ва (альт),
М.І.||Вон сов сь ко го (ві о лон чель)
і ли ша лась йо го не од мін ною
учас ни цею, ви ко на ви цею пар тії
фор те пі а но.

91||Ста риць кі бу ли близь ки ми
ро ди ча ми Вар ва ри Лі сов сь кої,
під три му ва ли з її сім’єю до сить
друж ні сто сун ки. Тож са ме в
їх ньо му до мі час то влаш то ву ва -
ли ся му зич ні ве чо ри з учас тю
Ле о ні да Лі сов сь ко го та ін ших
про фе сій них му зи кан тів.

92||Під час гас т ро лей у Пол та ві
М.||Му сорг сь кий зу с трі чав ся з
О.||Ми ло ра до ви чем, про що на -
пи сав у лис ті до В.||Ста со ва: «Ви -
дел ся в Пол та ве с на шим Ми ло -
ра до ви чем; ах ти как друг дру гу
об ра до ва лись! Он усер д но ра бо -
та ет по му зы ке и зи мою ду мал
по бы вать в пи тер ских мес тах».

93||Вон сов сь кий||Ми ко ла Іва -
но вич||– му зи кант (учень С.||Мо -
нюш ка) і пе да гог, по стій ний
учас ник сим фо ніч них зі брань і
квар тет них ве чо рів Пол тав сь ко го
ІРМТ, один із най ак тив ні ших
му зич них ді я чів Пол та ви кін ця
ХІХ||– поч. ХХ||ст.
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Не а би я ким знав цем му зи ки вва жав се бе і служ бо вець
бан ку Се мен Гри го ро вич Зай цев. Без му зич ної ос ві ти, про -
те зі щи рим ба жан ням бу ти при чет ним до мис тец т ва, він
без кош тов но і з ве ли ким за до во лен ням грав в ор кес т рі
Д.||Ах ша ру мо ва на ли тав рах. «І хо ті ло ся ша нов но му Се ме -
ну Гри го ро ви чу бу ти пе ред очи ма у пуб лі ки, а то му він зав -
ж ди грав сто я чи, і йо го ви со ка фі гу ра у гли би ні ор кес т ру
ви со чі ла на че дзві ни ця ка фед раль но го со бо ру. А щоб зай -
вий раз не при вер та ти ува гу, Зай цев сто яв усю п’єсу від по -
чат ку до кін ця. Мож на бу ло по ду ма ти, чи не кон т ро лер це
бу ва?.. У то ва рис т ві він ду же по люб ляв вда ва ти з се бе
до свід че но го ста ро го му зи кан та з му зич ни ми зв’яз ка ми,
ма ло не в усіх міс тах Ро сії»,||– пи ше Л.||Лі сов сь кий.

За до воль ни ти свої мис тець кі за пи ти у при дбан ні від -
по від ної лі те ра ту ри пол тав ці мог ли в му зич но му ма га зи -
ні спад ко єм ців Т.||В.||Кал ли во ди, який ут ри му вав по ві ре -
ний Іван Ми ко лай о вич Глє бов. «Ма га зин Глє бо ва» був
од ним із го лов них у Пол та ві, де мож на бу ло при дба ти
му зич ні ін с тру мен ти й різ но ма ніт ну нот ну лі те ра ту ру.

По міт ним яви щем у мис тець ко му жит ті Пол та ви по -
чат ку ХХ||сто літ тя був гур ток ка мер ної му зи ки під ке рів -
ниц т вом ві до мо го ро сій сь ко го ху дож ни ка- пе ре движ ни ка
Гри го рія Гри го ро ви ча Мя со є до ва. Не а би я кий зна вець і
лю би тель му зич но го мис тец т ва, осе лив шись у пе ред міс -
ті Пол та ви 1909||ро ку, Г.||Мя со є дов ор га ні зу вав до маш ній
ка мер ний ан самбль. Один із йо го учас ни ків, ук ра їн сь кий
мис тец т воз на вець Вік тор||Ого ле вець, за хоп ле ний «кра -
сою гай д нів сь ких квар те тів», які слу хав у бу дин ку ху дож -
ни ка, при свя тив йо му спо га ди95.

До скла ду гур т ка Мя со є до ва вхо ди ли пе ре важ но
му зи кан ти- а ма то ри: зем сь кі служ бов ці, юрис ти, сту ден -
ти, вій сь ко во служ бов ці, учи те лі, пред с тав ни ки міс це вої
ін те лі ген ції. Се ред му зи кан тів ко лек ти ву бу ла й пі а ніс т -
ка зі спе ці аль ною му зич ною ос ві тою Ма рія Ан то нів на
Шим ко ва, яку Г.||Мя со є дов ви со ко ці ну вав за про фе сі о -
на лізм і ви со кий рі вень май с тер нос ті: «Її ви ко нан ня від -
зна ча ло ся ви со кою тех ні кою, м’якіс тю, за ду шев ніс тю».
Пар тію пер шої скрип ки в ан сам б лі ви ко ну вав та ла но ви -
тий учень Л.||Ау е ра Пи лип Фе до ро вич Кли мен тов, на
ві о лон че лі грав здіб ний му зи кант Се мен Се ме но вич
Ко мі сар жев сь кий. Ан сам б лем ке ру вав сам Гри го рій
Мя со є дов – не втом ний, тем пе ра мен т ний му зи кант, ви ко -
на вець пар тій дру гої скрип ки й аль та. Пол тав сь кі лю би те -
лі му зи ки із за до во лен ням від гу ку ва ли ся на за про шен ня
ху дож ни ка, який на віть у до сить по важ но му ві ці брав при -
ват ні уро ки скрип ко вої гри у ві до мо го му зи кан та, про фе -
со ра Ле о поль да Ау е ра, а йо го осо бис те знай ом с т во із

94||Шим ко ва Ма рія Ан то нів -
на – про фе сій на пі а ніс т ка (уче -
ни ця Те о до ра Кул ла ка), куль тур -
ний ді яч. У її до мі в Пол та ві
що мі ся ця про хо ди ли зі бран ня
му зи кан тів- про фе сі о на лів і лю -
би те лів му зи ки. Близь ко спіл ку -
ва ла ся з му зич ним гур т ком, який
ор га ні зу вав Г.Г.||Мя со є дов.

95||Див.: Ого ле вец||В.||С. Вос по -
ми на ния о Г.||Г.||Мя со е до ве /
В.||С.||Ого ле вец. – М. : Ис кус -
 с тво, 1981.
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ком по зи то ра ми- куч кіс та ми, П.||І.||Чай ков сь ким та
Л.||М.||Тол с тим до да ва ли осо бі мит ця особ ли во го ав то ри те ту.

Про пер ші вра жен ня від ро бо ти ство ре но го ним
ко лек ти ву Г.||Мя со є дов із за до во лен ням по ві дом ляв у
лис ті до сво єї ро дич ки А.||І.||Крив цо вої96 (1909): «Що -
су бо ти зби ра ла ся ком па нія му зи кан тів і гра ли до но чі.
Вреш ті- решт я за вер шив улаш ту ван ня в Пол та ві му -
зич но го гур т ка, і спра ва ні би йде. <…> Ми по ча ли
зби ра ти ся у де я ких лю би те лів у міс ті97. На ла год жу ють -
ся знай ом с т ва, а да лі по ба чи мо».

Щоб за без пе чи ти ус піш ну ді яль ність ан сам б лю,
Г.||Мя со є дов зі брав у се бе вдо ма ве ли ку нот ну бі б лі о те ку
із ка мер них тво рів Ба ха, Ген де ля, Чай ков сь ко го, Бо ро ді -
на, Гре ча ні но ва, та кож дбав про уком п лек ту ван ня ви ко -
нав ців не об хід ни ми му зич ни ми ін с тру мен та ми. «На ша
му зи ка три ва ла да ле ко за пів ніч і ми по вер та ли ся до до -
му без люд ни ми про вул ка ми пе ред міс тя, ося я но го ли ше
Чу маць ким Шля хом,||– при га дує Вік тор||Ого ле вець. –
Улюб ле ни ми тво ра ми Г.||Мя со є до ва бу ли тріо П.||Чай -
ков сь ко го, А.||Арен сь ко го, О.||Бо ро ді на, О.||Гре ча ні но ва.
“Крей це ро ву со на ту” Бет хо ве на у ви ко нан ні Кли мен то -
ва і Шим ко вої го то вий був слу ха ти що дня, зга ду ю чи
Яс ну По ля ну і бе сі ди зі Львом Тол с тим. Ці ну вав та -
кож струн ні квар те ти Гай д на, особ ли во “Сім слів
Спа си те ля”. Цим квар те том він час то від кри вав зі -
бран ня, ци ту ю чи ла ти ною під за го лов ки і пе ре кла да ю -
чи їх ро сій сь кою».

Пал кий при хиль ник кла сич ної му зи ки, Г.||Мя со є дов
не за спо ко ю вав ся на віть то ді, ко ли му зич не зі бран ня з
об’єк тив них при чин від кла да ло ся. У та кі ве чо ри він
за про шу вав до му зи ку ван ня В.||Ого лев ця, ви ко ну ю чи з
ним у ду е ті не с клад ні тво ри Ві от ті, Ві валь ді й Бок ке рі ні.

За хоп ле ний ус піш ною ро бо тою пол тав сь ко го ка мер -
но го ан сам б лю, Г.||Мя со є дов на ма гав ся ор га ні зу ва ти
по діб ний ко лек тив і в Санк т-Пе тер бур зі, де пе ре бу вав
во се ни 1909||ро ку. Про те інер т ність сто лич них дру зів, чи
то від сут ність від по від них умов і брак ча су, не до зво ли -
ли ху дож ни ко ві здій с ни ти свій на мір.

Се ред най ві до мі ших осе ред ків ама тор сь ко го ка мер -
но го му зи ку ван ня у се ре до ви щі пол тав сь кої ін те лі ген ції
був і струн ний квар тет, який пе рі о дич но зби рав ся на
квар ти рі в аль тис та- а ма то ра, лі ка ря- хі рур га за фа хом
О.||М.||Ор лов сь ко го, і гур ток у А.||П.||Шим ко ва. На ви со -
ку оцін ку ша ну валь ни ків цьо го жан ру без за пе реч но за -
слу го ву ва ли квар тет ні ве чо ри, які сис те ма тич но про хо -
ди ли у бу дин ках про фе сій них пі а ніс тів І.||Г.||Ей з ле ра98 й
К.||А.||Зай це вої.

96||Крив цо ва||А.||І.||– дру жи на
бра та Є.||Мя со є до вої, пер шої
дру жи ни ху дож ни ка.

97||Ідеть ся про сім’ю Ого лев ців.

98||Ей з лер Ісай Гри го ро вич –
про фе сій ний му зи кант, пе да гог.
У Пол та ві та кож да вав при ват ні
уро ки гри на фор те пі а но. Ви кла -
дав фор те пі ан ну гру в Му зич них
кла сах ім. Ф.||Ба зи ле вич, зго дом –
Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ.
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Яск ра вим при кла дом про фе сій но го зро стан ня сфе ри
му зич но го ви ко нав с т ва ре гі о ну ста ло за сну ван ня Пол -
тав ської спіл ки ка мер ної му зи ки. Ді яль ність од ні єї з пер -
ших у про він ції ор га ні за цій та ко го ти пу бу ла спря мо ва на
на про па ган ду і по пу ля ри за цію у ме жах гу бер нії ви нят -
ко во тво рів ка мер ної ін с тру мен таль ної му зи ки, що бу ло
за фік со ва но у Ста ту ті спіл ки 10||лю то го 1910||ро ку. Ор га -
ні за то ром то ва рис т ва ви сту пи ла му зич на гро мад сь кість
Пол та ви. Зок ре ма, доб ре ві до мий у Пол та ві сво єю
му зич ною ді яль ніс тю Л.||Лі сов сь кий, ком по зи тор- а ма тор
і пе да гог Во ло ди мир Ого ле вець99 (був чле ном прав лін ня
і му зич но го ко мі те ту спіл ки), пі а ніст І.Г.||Ей з лер. Участь
у кон цер тах час то брав ві до мий ро сій сь кий спі вак Ос кар
Ка мі он сь кий100.

Се ред най ак тив ні ших ді я чів спіл ки – пол тав сь кі
пі а ніс ти Ка те ри на й Оле на Зай це ви, Ан то ні на Си лен чук101,
М.||Шим ко ва, А.||Душ ко ва- Ле ві ті на, скри паль Йо а хим
Голь д берг102. А та кож спі вач ка Ві ра Гроз до ва- Ді ков сь -
ка103, яка ви сту па ла з та ки ми про слав ле ни ми спі ва ка ми
як Бат тіс ті ні та Жи раль до ні. За хоп ли ві ре цен зії пи сав
про спі вач ку му зич ний кри тик В.||Со каль сь кий, а під час
гас т ро лей ко рес пон ден ти тих міст, де во на ви сту па ла, без
ви нят ку від зна ча ли її спі ваць кий та лант, від мін ну дик цію
і ар тис тизм.

Ба га то му зи кан тів, – як міс це вих, так і за про ше них,
– а та кож ши ро кий жан ро вий спектр тво рів у ре пер ту а -
рі свід чить про мас ш таб ність і зна чу щість ді яль нос ті ці єї
ор га ні за ції. З пер ших ро ків ро бо ти спіл ка на лі чу ва ла
близь ко 100||чле нів||– кіль кість, яка пе ре ви щи ла усі спо -
ді ван ня її за снов ни ків! На жаль, ін фор ма ції про всіх
учас ни ків ор га ні за ції не має, але різ но ма ніт ний за сти -
льо ви ми й жан ро ви ми орі єн ти ра ми ре пер ту ар кон цер тів
дає під ста ви вва жа ти, що ви ко нав ці ма ли ви шу ка ний ху -
дож ній смак і їх ні про фе сій ні мож ли вос ті бу ли над зви -
чай но ши ро кі: му зи кан ти мог ли зі гра ти прак тич но все. У
до бо рі ре пер ту а ру кон цер тів ве ли ка ува га при ді ля ла ся
тво рам ро ман ти ків – Ф.||Ліс та, Ф.||Мен дель со на, Ф.||Шу -
бер та, Р.||Шу ма на, Й.||Брам са, Дж.||Вер ді, Е.||Грі га. Особ -
ли во час то ви ко ну ва ла ся му зи ка су час них ком по зи то рів
С.||Рах ма ні но ва, А.||Ру бін ш тей на, М.||Іп по лі то ва- І ва но ва,
П.||Чай ков сь ко го, М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва, І.||Па де рев -
сь ко го, А.||Вйо та на.

Про ви со кий ви ко нав сь кий рі вень то ва рис т ва свід -
чить і лист, у яко му учас ни ки звер ну ли ся до Сер гія Рах -
ма ні но ва із за про шен ням від ві да ти один із кон цер тів
(на во ди мо мо вою ори гі на лу): «Глу бо ко у ва жа е мый Сер -
гей Ва си лье вич! Пос ле ка мер но го соб ра ния Пол тав ско го

99||Ого ле вець Во ло ди мир Сте -
па но вич (1884–1970)||– на ро -
див ся у Пол та ві в сім’ї ві до мо го в
Ук ра ї ні ре во лю цій но го ді я ча-  сім -
де сят ни ка Сте па на Ого лев ця. Се -
ред ню ос ві ту здо був у Пол тав сь кій
гім на зії, ви щу||– на іс то ри ко-  фі -
ло ло гіч но му фа куль те ті Ки їв сь ко -
го уні вер си те ту. Пра цю вав учи те -
лем в од ній із гім на зій Ки є ва
(1907–1908), а зго дом у шко лах
Пол та ви (1909–1913). Пі сля
на вчан ня на юри дич но му фа -
куль те ті Ки їв сь ко го уні вер си те ту
(1913–1915) та здо бут тя у Хар ко -
ві ква лі фі ка ції кан ди да та на су до -
ві по са ди пра цю вав сек ре та рем
Пол тав сь ко го гу берн сь ко го су ду.
На по чат ку 20-х рр. Ого ле вець,
пра цю ю чи за фа хом юрис та, зай -
мав ся і пе да го гіч ною ді яль ніс тю:
ви кла дав ро сій сь ку лі те ра ту ру у
Ви щій ро біт ни чій шко лі, а та кож
іс то рію та те о рію му зи ки у Пол -
тав сь ко му му зич но му учи ли щі. З
1929||р.||– ви кла дач кур сів за хід -
но єв ро пей сь кої та ро сій сь кої
лі те ра ту ри Пол тав сь ко го пе дін с ти -
ту ту, з 1936-го||– до цент і за ві ду -
вач ка фед ри ро сій сь кої лі те ра -
ту ри цьо го ж за кла ду. Му зич ну
ос ві ту здо був при ват ним чи ном.
У юнаць кі ро ки на вчав ся грі на
фор те пі а но і ви вчав те о рію ком -
по зи ції у Ле о ні да Лі сов сь ко го
(Пол та ва). Ого ле вець ві до мий як
му зич ний ре цен зент га зе ти «Ки ев -
ские ве до мос ти» (1913–1914),
ав тор ря ду ка мер но-  ін с тру мен -
таль них і сим фо ніч них тво рів:
сим фо ніч ної кар ти ни «Про ме -
тей» (1908), по е ми «Трі ум фаль на
хо да Юлія Це за ря» (1910), фор те -
пі ан но го ду е ту «Ori en ta le in in
mo do di mar cia» (1909). «Ук ра їн сь -
кої сю ї ти» (1911), при свя че ної
пам’яті хар ків сь ко го ди ри ген та
Ф.||Ку че ри. Се ред му зи ко знав чих
праць||– «Сим фо нії Бет хо ве на»
(Ки їв, 1913).

100||Ка мі он сь кий Ос кар Ісай о -
вич (1869–1917)||– ві до мий ро -
сій сь кий ба ри тон, учень С.||Га бе -
ля і О.||Па ле че ка (Пе тер бур зь ка
кон сер ва то рія). На ро див ся у Ки -
є ві в ку пець кій сім’ї. Де я кий час
ста жу вав ся в Іта лії. Дос ко на ло
опа ну вав мис тец т вом бель кан то,
mez za vo ce і здо був ви знан ня як
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об щес т ва ка мер ной му зы ки, по свя щён но го ис к лю чи -
тель но Ва шим про из ве де ни ям, мы, чле ны прав ле ния
му зы каль но го ко ми те та и ис пол ни те ли на зван но го
Об щес т ва, оча ро ван ные див ны ми кра со та ми ва ших
вдох но вен ных, за хва тив ших ау ди то рию про из ве де ний,
вы ра жа ем Вам своё глу бо кое ува же ние и при зна тель -
ность и льстим се бя на деж дой, что Вы удос то и те Пол та -
ву сво им по се ще ни ем и пол тав цы ус лы шат пло ды ва ших
вдох но ве ний в ва шем нес рав нен но пре крас ном ис пол не -
нии». У від по відь С.||Рах ма ні нов на ді слав те ле гра му зі
щи рою по дя кою.

Ви со кий рі вень ор га ні за ції ді яль нос ті спіл ки від об ра -
же но у що річ них зві тах фі нан со вої і ху дож ньої ро бо ти та
ка со вих до ку мен тах. Знач ну ува гу ор га ні за то ри то ва рис -
т ва при ді ля ли влаш ту ван ню бла го дій них кон цер тів, які
сис те ма тич но про во ди лись у за лі ко мер цій но го учи ли ща
О.||О.||Бай є ра104, зав ж ди ущент за пов не ній слу ха ча ми. До
учас ті у за хо дах за про шу ва ли ся ві до мі ви ко нав ці, пуб лі -
ку ва ли ся афі ші і про гра ми ка мер них ве чо рів. Ді яль ність
спіл ки всі ля ко під три му ва ли жи те лі міс та, ме це на ти,
влас ни ки му зич них ма га зи нів. Зок ре ма, без кош тов но
на да ва ли ся при мі щен ня для кон цер тів, на піль го вих
умо вах здій с ню вав ся про кат му зич них ін с тру мен тів, ку пу -
ва ли ся но ти; для гля да чів і учас ни ків кон цер тів влаш то ву -
вав ся бу фет.

За пер ший се зон ді яль нос ті (1910/1911) спіл ка про -
ве ла ві сім ка мер них зі брань. Ви ко ну ва ли ся:

– струн ний квар тет (G-dur) О.||Гре ча ні но ва;
– фор те пі ан ний квар тет (As- dur) М.||Іп по лі то ва-

 І ва но ва;
– тріо Ф.||Мен дель со на. (d-moll,||c-moll), Р.||Шу ма на

(d-moll), Ф.||Шу бер та (Es- dur), К.||Сен- Сан са (F-dur,
e- moll), А.||Ру бін ш тей на (B-dur), П.||Чай ков сь ко го (a- moll),
А.||Арен сь ко го (d-moll), Б.||Сме та ни||(g-moll), П.||Юо -
на||(a- moll), С.||Рах ма ні но ва (d-moll);

– скрип ко ві со на ти Л.||ван||Бет хо ве на (F-dur), Е.||Грі -
га (B-dur, F-dur);

– ві о лон чель на со на та для двох ро я лів С.||Рах ма ні но ва;
– ро манс з ва рі а ці я ми Е.||Грі га;
– сю ї та А.||Арен сь ко го.
Ре пер ту ар дру го го се зо ну (1911/1912) був іще ба гат -

шим:
– со на ти для фор те пі а но і скрип ки К.||Голь д мар ка

(D-dur тв.||25), Е.||Грі га (F-dur тв. 8, c-moll тв.||45);
– со на та для фор те пі а но Е.||Грі га (a- moll, тв. 36);
– тріо для фор те пі а но, клар не та і ві о лон че лі

Л.||ван||Бет хо ве на (D-dur тв.||11);

«ро сій сь кий Бат тіс ті ні». Спі вав у
те ат рах Іта лії, Ро сії, в Опер но му
те ат рі С.||Зі мі на, а та кож у різ них
пе ре сув них тру пах.

101||Си лен чук Ан то ні на Йо си -
пів на – му зи кан т-пі а ніст, пе -
да гог. Од на з кра щих уче ниць
Л.||Лі совсь к го. За кін чи ла Пе тер -
бур зь ку кон сер ва то рію (клас
Ма рії Кар лів ни Бе ну а-  Еф рон).
Пра цю ва ла в Му зич них кла сах
ім. Ф.||Ба зи ле вич, зго дом – у
Пол тав сь ко му му зич но му учи -
ли щі.

102||Голь д берг Йо а хим Із ра ї -
ле вич – му зи кант- скри паль,
пе да гог. Ви пус к ник Вар шав сь -
кої кон сер ва то рії, пра цю вав у
Му зич них кла сах ім. Ф.||Ба зи ле -
вич, пі сля їх за крит тя – ви кла -
да чем Пол тав сь ко го му зич но го
учи ли ща. У 1918 р. від крив влас -
ні скрип ко ві кур си у Пол та ві.
1928 р. був за про ше ний на по са -
ду про фе со ра Хар ків сь кої кон -
сер ва то рії. Вби тий фа шис та ми у
ро ки Ве ли кої віт чиз ня ної вій ни.

103||Гроз до ва-  Ді ков сь ка (у ді -
воц т ві – Ді ков сь ка) Ві ра Олім пі -
єв на (1874–1958) – спі вач ка, пе -
да гог, ос віт ній ді яч. За кін чи ла
Мос ков сь ку кон сер ва то рію по
кла су Є.||Лав ров сь кої (1901).
Спі ва ла в опе рах ба га тьох міст
Ро сій сь кої ім пе рії: Перм, Ри га,
Віль но, Жи то мир, Хар ків, Пол -
та ва. Пі сля од ру жен ня з ви кла да -
чем Пол тав сь ко го учи тель сь ко го
ін с ти ту ту Гроз до вим ві дій ш ла від
ар тис тич ної ді яль нос ті. У Пол та ві
про во ди ла ве ли ку про світ ниць ку
ро бо ту. З 20-х рр. – со ліс т ка
Пол тав сь кої опе ри, ви кла дач
во ка лу в му зич но му учи ли щі і
ве чір ній му зич ній шко лі.

104||Пол тав сь ке ко мер цій не се -
ми клас не учи ли ще О.О.||Бай є ра
за сно ва не 1900 ро ку. Го ту ва ло
фа хів ців тор гів лі та ко мер цій ної.
спра ви се ред ньої ква лі фі ка ції.
Ди рек тор і за снов ник О.О.||Бай єр
до 1903 ро ку ви кла дав ма те ма ти -
ку в Пол тав сь ко му ка дет сь ко му
кор пу сі. Усьо го в за кла ді на лі чу -
ва ло ся 20 ви кла да чів. Крім за галь -
но ос віт ніх дис цип лін, ви кла да ли ся:
бух гал тер сь кий об лік, ко мер цій -
на ге о гра фія, ко рес пон ден ція,
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– фор те пі ан ні тріо А.||Арен сь ко го (d-moll тв.||32),
Л.||ван||Бет хо ве на (D-dur тв.||70), Й.||Брам са (c-moll
тв.||101), О.||Гре ча ні но ва (c-moll тв.||38), Ф.||Мен дель со на
(c-moll тв.||66), С.||Рах ма ні но ва (d-moll тв.||9), А.||Ру бін -
 ш тей на (F-dur тв.||15);

– струн ний квар тет Ф.||Мен дель со на (Es- dur тв.||12);
– фор те пі ан ні квар те ти Й.||Брам са (g-moll тв.||25),

М.||Іп по лі то ва- І ва но ва||(As- dur тв.||9), Ф.||Мен дель со на
(c-moll тв.||1), В.||А.||Мо цар та (g-moll);

– тво ри для фор те пі а но «Со нет Пет рар ки №||123»,
«Le roi de Thu le», фан та зія «Рі го лет то» Ф.||Ліс та, «Ме ло -
дія» І.||Па де рев сь ко го, «Еле гія», «Бар ка ро ла», «Вальс»
С.||Рах ма ні но ва, Скер цо cis- moll Ф.||Шо пе на,||«Gril len»
Р.||Шу ма на;

– тво ри для скрип ки со ло||– «Ро манс» і «Се ре на да»
Амб ро зіо,||«Re ve ri» А.||Вйо та на,||«Зе фір» Єньо Гу баї, «La
Fo lia» А.||Ко рел лі, «Ро манс» й «Угор сь кий та нець»
С.||Рах ма ні но ва,||фан та зія «Отел ло» Г.||Ерн с та;

– во каль ні тво ри||– «Vi e gen li ed», «Sap phis che ode»,
«Der Schmid» Й.||Брам са, арія із опе ри «Си ла до лі», мо -
но лог Яго із опе ри «Отел ло» Дж.||Вер ді,||арія Єле за ра із
опе ри «Жи дів ка» Ф.||Га ле ві,||се ре на да Дон- Жу а на Е.||На -
прав ни ка, ро ман си «Как мне боль но», «Ве сен ние во ды»,
«Здесь хо ро шо», «Уж ты ни ва моя», «Ури вок із А.||Мюс -
се» С.||Рах ма ні но ва,||арія Лю ба ші із опе ри «Сад ко», піс ня
Ше ма хан сь кої ца ри ці з опе ри «Зо ло тий пів ник» М.||Рим -
сь ко го- Кор са ко ва, «Пан де ро», арія «Я тот» із опе ри «Де -
мон» А.||Ру бін ш тей на, арія Лі зи із опе ри «Пі ко ва да ма»
П.||Чай ков сь ко го;

– во каль ний ду ет «Рас свет» П.||Чай ков сь ко го;
– во каль ний твір у суп ро во ді скрип ки||– «То бы ло

ран нею вес ной» С.||Юфе ро ва;
– во каль ний твір у суп ро во ді||скрип ки, фіс гар мо нії і

ро я ля||– «Ave Ma ria» (тв.||14) А.||Си мо на.
Жан ро ве роз ма їт тя тво рів, ве ли ка кіль кість за лу че них

до кон цер т них ак цій про фе сій них му зи кан тів, на леж ний
рі вень ор га ні за ції ро бо ти під крес лю ють без за пе реч но ви -
со кий ви ко нав сь кий рі вень Пол тав сь кої спіл ки ка мер ної
му зи ки. Во на ста ла од ні єю з пер ших у про він ції ор га ні -
за цій, яка про дов жу ва ла тра ди ції до маш ньо го му зи ку -
ван ня, але вже на більш ви со ко му про фе сій но му рів ні.
На га да є мо, що на той час у ре гі о ні вже ді я ло Пол тав сь -
ке від ді лен ня ІРМТ. Про те як що ді яль ність ос тан ньо го
бу ла спря мо ва на пе ре важ но на по пу ля ри за цію сим фо -
ніч ної му зи ки, то спіл ка про па гу ва ла най кра щі зраз ки
са ме ка мер но го во каль но го й ін с тру мен таль но го мис тец -
т ва. При цьо му ви ко ну ва ли ся тво ри ком по зи то рів Ро сії,

по літ е ко но мія, хі мія, то ва роз нав -
с т во. При мі щен ня за кла ду роз та -
шо ву ва ло ся на вул. Шев чен ка
(ко лись – Но во пол тав сь ка).
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Ні меч чи ни, Ав с т рії, Фран ції, Поль щі, Нор ве гії, Угор щи -
ни,||– тоб то зву чав прак тич но весь ка мер ний ре пер ту ар
епо хи, що без за пе реч но під твер д жує ши ро кі мас ш та би
про фе сі о на лі за ції му зич но го ви ко нав с т ва у ре гі о ні.

У му зич но му жит ті Пол тав щи ни ХІХ – по чат ку ХХ
сто літ тя до во лі силь ні по зи ції по сі да ло тра ди цій не для
Ук ра ї ни хо ро ве ви ко навс тво. Ви со кий рі вень йо го роз -
вит ку свід чить про по зи тив ні здо бут ки не ли ше в ме жах
ре гі о ну, а й у ста нов лен ні всі єї віт чиз ня ної хо ро вої куль -
ту ри. Про фе сій не під не сен ня хо ро вої спра ви на Пол тав -
щи ні роз по чав ще у 70-х ро ках ХІХ||сто літ тя ке рів ник
Пол тав сь ких си но даль них ре гент сь ких кур сів П.||Щу ров -
сь кий105. У се ре ди ні 80-х||ро ків ак тив ну хо ро ву і про світ -
ниць ку ді яль ність у рам ках сис те ма тич них хо ро вих
зі брань здій с ню вав М.||П.||Хрис ти я но вич106. Ве ли ку роль
у під не сен ні за галь но ук ра їн сь ко го хо ро во го ру ху по чат ку
ХХ||сто літ тя ві ді гра ла ці ла пле я да пол тав сь ких мит ців:
Г.||Глад кий107; ке рів ник хо ру ім.||Т.||Шев чен ка і Пол тав сь -
ко го хо ро во го то ва рис т ва «Бо ян» Ф.||По па дич108; П.||Сап -
сай109. Се ред хо ро вих ко лек ти вів, які зро би ли знач ний
вне сок у по пу ля ри за цію цьо го ви ду ви ко нав с т ва, вар то
ви ді ли ти ама тор сь кий хор під ке рів ниц т вом М.||Кос тен -
ка (а зго дом – Ф.||Се ме нен ка), який ді яв із 1910 ро ку в
Кре мен чу ці.

Ос но во по лож ни ком но во го – во каль но- сце ніч но го
– жан ру був ком по зи тор, ди ри гент, пе да гог, за снов ник
і ке рів ник во каль но- хо ре ог ра фіч но го ан сам б лю «Жін хо -
ранс» В.||Вер хо ви нець.

Хо ро вий спів яв ляє со бою од ну з ос нов них і при род -
них гра ней му зич ної куль ту ри ук ра їн ців, йо го іс то рію
мож на про сте жи ти па ра лель но з роз вит ком віт чиз ня но -
го мис тец т ва ще з пра дав ніх ча сів. То му в пе рі од на ці о -
наль но- куль тур но го від род жен ня хо ро ве ви ко нав с т во,
особ ли во ж – по став ле не на про фе сій ну ос но ву, – від -
ра зу на бу ло чи ма лої по пу ляр нос ті й бу ло з ен ту зі аз мом
зу с трі ну те спраг лим до куль ту ри сус піль с т вом. Са ме то -
му, йду чи на зус т річ ес те тич ним по тре бам пол тав ців, на
по чат ку ХХ сто літ тя чи не в кож но му на се ле но му пун к -
ті гу бер нії міс це ві му зи кан ти по ча ли за сно ву ва ти хо ро ві
ко лек ти ви. За ра дян сь ких ча сів та ка тра ди ція, під три ма -
на на дер жав но му рів ні, на бу ла ма со во го ха рак те ру.

Про те цей вид му зич но го мис тец т ва мав свої особ ли -
вос ті. Сво є рід ність хо ро во го ви ко нав с т ва Пол тав щи ни
на ме жі ХІХ–ХХ сто літ тя про яв ля ла ся в то му, що во -
каль ні ко лек ти ви ді я ли спіль но з дра ма тич ни ми і хо ре -
ог ра фіч ни ми, пе ре бу ва ю чи у скла ді му зич но- дра ма тич -
них гур т ків. Та кий син тез ви ко нав сь ких жан рів –

105||Щу ров сь кий||Пет ро (1845–
1908)||– гро мад сь кий і куль тур -
ний ді яч, та ла но ви тий пі а ніст,
ком по зи тор і пе да гог. На вчав -
ся у Мос ков сь кій кон сер ва то рії
(учень П.І.||Чай ков сь ко го), спів -
пра цю вав у га зе тах «Сов ре мен ная
ле то пись», «Мос ков ские ве до -
мос ти», «Мос ков ское обоз ре ние»,
«Сов ре мен ные из вес тия»; гас т ро -
лю вав як ди ри гент і пі а ніст (зок -
ре ма, в Бер лі ні, Ко пен га ге ні,
Пра зі), чи тав лек ції на му зич ні
те ми. У 1874 і 1879–1890||рр. пра -
цю вав ка пель мей с те ром Ве ли ко -
го те ат ру (Мос к ва). Ав тор опер,
фор те пі ан них п’єс, ро ман сів, му -
зич но го до від ни ка.

106||Хрис ти я но вич Ми ко ла Пи -
ли по вич||(1828–1890)||– ком по зи -
тор, гро мад сь кий ді яч, пе да гог,
му зич ний кри тик, пись мен ник.
За кін чив у Пе тер бур зі Учи ли ще
пра во знав с т ва (1848), брав уро ки
гри на фор те пі а но у А.Л.||Ген зель -
та, у 1856-му на вчав ся у Лей п -
цизь кій кон сер ва то рії. Пал кий
при хиль ник му зич но го мис тец т ва,
скрізь, де до ве ло ся жи ти (Мос к ва,
Ярос лавль, Орел), М.||Хрис ти я но -
вич ор га ні зо ву вав різ но ма ніт ні
кон цер ти і без кош тов ні му зич ні
кур си, ви сту пав як ди ри гент і
пі а ніст. У Пол та ві жив із 1876||р.
до кін ця жит тя, пра цю вав го ло -
вою Пол тав сь ко го ок руж но го
су ду. Ке ру вав гім на зич ним кон -
цер та ми, ди ри гу вав хо ром і ор кес -
т ром, ор га ні зу вав пер ші у Пол та ві
хо ро ві зі бран ня і без кош тов ні кла -
си те о рії му зи ки. З 1883||р. об ра -
ний чле ном Хар ків сь ко го від ді -
лен ня ІРМТ, де чи тав лек ції з
іс то рії му зи ки у му зич но му учи ли -
щі. Ав тор пер ших у Ро сії ста тей
про твор чість Ф.||Шу бер та, Р.||Шу -
ма на, Ф.||Шо пе на. Пи сав для хо ру
й ор кес т ру, а та кож ро ман си і
фор те пі ан ні п’єси. Біль шість йо го
му зич них тво рів, як і під руч ник з
еле мен тар ної те о рії му зи ки, ав то -
бі о гра фіч ні за пис ки і спо га ди (не
опуб лі ко ва ні).

107||Глад кий Гор дій Пав ло вич
(1849–1894)||– ук ра їн сь кий хо -
ро вий ди ри гент, пе да гог, ком по -
зи тор. На ро див ся і жив на Пол -
тав щи ні. Му зич ну ос ві ту здо був у
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дра ми, хо ре ог ра фії та во ка лу, сво го ча су по став ле ний
В.|Вер хо вин цем на про фе сій ну ос но ву і ме то до ло гіч но
об  ґрун то ва ний, – у май бут ньо му став тра ди цій ним у
твор чій ма не рі ба га тьох на род но- мис тець ких ко лек -
ти вів Ук ра ї ни. На прик лад, се ред най по туж ні ших: На ці -
о наль ний за слу же ний ака де міч ний ан самбль тан цю Ук -
ра ї ни ім. П.П. Вір сь ко го (1940–1951 рр. – Ан самбль
піс ні і тан цю Ук ра ї ни), На ці о наль ний ака де міч ний на -
род ний хор ім. Г. Ве рьо в ки (у скла ді – хо ро ва, тан цю -
валь на й ор кес т ро ва гру пи), Чер кась кий дер жав ний за -
слу же ний ук ра їн сь кий на род ний хор (у скла ді – хо ро ва,
тан цю валь на гру пи та ан самбль на род них ін с тру мен -
тів), Во лин сь кий дер жав ний ака де міч ний ук ра їн сь кий
на род ний хор (у скла ді – хо ро ва, ба лет на гру пи та ор -
кестр) Ук ра їн сь кий на род ний хор «Ка ли на» при Пол тав -
сь ко му національному пе да го гіч но му уні вер си те ті ім.
В.Г.||Ко ро лен ка (хо ро ва, тан цю валь на й ін с тру мен таль на
гру пи), За слу же ний на род ний ан самбль піс ні і тан цю
«Дар ни чан ка» (хо ро ва й тан цю валь на гру пи).

Му зич не ви ко нав с т во на Пол тав щи ні роз ви ва ло ся у
рус лі при та ман них Ук ра ї ні мис тець ких тра ди цій. У кін ці
ХVІ ІІ||– І по ло ви ні ХІХ||сто літь важ ли ве міс це у ви ко -
нав сь кій прак ти ці по сі да ли крі паць кі те ат ри, во каль ні й
ін с тру мен таль ні ка пе ли. Їх ня ді яль ність ма ла чи ма ло оз -
нак про фе сі о на ліз му: за лу чен ня до ро бо ти про фе сій них
ак то рів і му зи кан тів, на вчан ня ор кес т ран тів у єв ро пей сь -
ких ос віт ніх за кла дах; здій с нен ня по ста но вок тво рів ві до -
мих ук ра їн сь ких, пе ре ду сім ре гі о наль них, та за ру біж них
ав то рів; ви ко нан ня про від но го на той час му зич но го
ре пер ту а ру. На міц них тра ди ці ях крі паць ких те ат рів
шля хом по сту по во го про фе сі о наль но го вдос ко на лен ня
роз ви вав ся й ук ра їн сь кий те атр но во го ти пу.

Коб зар сь ке мис тец т во Пол тав щи ни, ре пре зен то ва -
не яс к ра ви ми твор чи ми осо бис тос тя ми фак тич но у
кож но му по ві ті ре гі о ну, роз ви ну ло ся в ок ре му
полтавську шко лу – зі сво ї ми ви ко нав сь ки ми
характеристиками й ос віт ні ми тра ди ці я ми.

У сфе рі до маш ньо го му зи ку ван ня скла ли ся спри ят -
ли ві умо ви для ви хо ван ня май бут ніх му зи кан тів- про фе -
сі о на лів, які, здо був ши ос ві ту у про від них на вчаль них за -
кла дах Єв ро пи, зро би ли ва го мий вне сок у му зич ну
куль ту ру Ук ра ї ни. По даль ша твор ча ре а лі за ція пол тав ців
Ти мо фія Шпа ков сь ко го і Анд рія Род зян ка за вдя ки за -
сво єн ню єв ро пей сь ко го му зич но го до сві ду ма ла іс тот -
ні по зи тив ні на слід ки для роз вит ку віт чиз ня но го фор -
те пі ан но го мис тец т ва.

Пол тав сь ких си но даль них ре -
гент сь ких кур сах. У 1870–1894||р.
пра цю вав ди ри ген том се мі нар сь -
ко го хо ру та учи те лем хо ро во го
спі ву в Пол тав сь кій ду хов ній се мі -
на рії. Ав тор му зи ки до «За по ві ту»
та ін ших пі сень на вір ші Та ра са
Шев чен ка («Зо ре моя ве чір няя»,
«Ой по го рі ро мен цві те», «Утоп та -
ла сте жеч ку»).

108||По па дич Фе дір Ми ко лай о -
вич (1877–1943) – ук ра їн сь кий
хо ро вий ди ри гент, ком по зи тор і
пе да гог. Ро дом із Пол тав щи ни.
На вчав ся у Пол тав сь ко му му зич -
но му учи ли щі. З 1894 ро ку пра -
цю вав учи те лем спі ву у Пол та ві, з
1925-го – ви кла дач, з 1928-го –
ди рек тор Пол тав сь ко го му зу чи -
ли ща. Ор га ні за тор (1918) і ке рів -
ник (до 1934) Пол тав сь кої хо ро -
вої ка пе ли. З 1934 р. в Ко лом ні –
ху дож ній ке рів ник хо ро вої ка -
пе ли та опер ної сту дії. У
1935–1938 рр. – ди рек тор му -
зич ної шко ли. Ав тор тво рів: опе -
ра «Яки мів сь ка тра ге дія», хо ро -
вої, во каль ної, ка мер ної му зи ки,
об ро бок на род них пі сень та ін.

109||Сап сай Про кіп Ми но вич
(1886–1928)||– ди ри гент, пе да -
гог, спі вак, ком по зи тор, му зич -
ний ді яч. На ро див ся у се лі Ко -
би ля чок на Кре мен чуч чи ні.
Му зич ною гра мо тою і грою на
скрип ці опа ну вав у дво річ ній
учи тель сь кій шко лі се ла Хар ків ці
Лох виць ко го по ві ту на Пол тав -
щи ні. У 1914||ро ці за кін чив від діл
соль но го спі ву Мос ков сь кої кон -
сер ва то рії. Пі сля жов т не вих по -
дій пра цю вав ін с пек то ром Кре -
мен чуць ко го міс це во го від ді лу
ос ві ти. Йо го ді яль ність на мис -
тець кій ни ві Кре мен чу ка по зна -
чи ла ся низ кою ва го мих твор чих
здо бут ків. П.||Сап сай був за снов -
ни ком і ке рів ни ком хо ро вої ка -
пе ли ім.||М.||Ли сен ка, яка за вдя ки
ви со кій ви ко нав сь кій май с тер -
нос ті за слу же но вва жа ла ся од ні -

єю з най кра щих хо ро вих ка пел
Ук ра ї ни. Ми тець був та кож за -
снов ни ком і ви кла да чем му зич ної
шко ли міс та; ар тис том Кре мен -
чуць ко го му зич но- дра ма тич но го
те ат ру; ху дож нім ке рів ни ком кон -
цер т ної бри га ди місь ко го від ді лу
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Ак тив не по ши рен ня му зич но го ви ко нав с т ва, на -
віть ви ник нен ня сво є рід ної «мо ди» на му зи ку в ко лах
ос ві че ної ін те лі ген ції Пол тав щи ни, ви кли ка ло уріз -
но ма ніт нен ня ви дів му зи ку ван ня, а в ІІ по ло ви ні
ХІХ||сто літ тя спри я ло за сну ван ню мис тець ких гур т ків,
спі лок і то ва риств.

Му зич не ви ко нав с т во на Пол тав щи ні роз ви ва ло ся
шля хом про фе сі о на лі за ції, оз на ка ми якої слід вва жа ти:

– по сту по ве уск лад нен ня й уріз но ма ніт нен ня форм
му зич но го ви ко нав с т ва від крі паць ких те ат рів, ін с тру -
мен таль них і во каль них ка пел та до маш ніх кон цер тів
ХVІ ІІ||– І по ло ви ни ХІХ||сто літ тя||– до мис тець ких то ва -
риств із влас ни ми кон цеп ці я ми ді яль нос ті, від об ра же ни ми
у ста ту тах, кон цер т них про гра мах, що річ них мис тець ких і
фі нан со вих зві тах та ін ших до ку мен тах;

– ви со ку фа хо ву під го тов ку учас ни ків ви ко нав сь ко -
го про це су;

– ши ро кий жан ро вий і сти льо вий спектр ви ко ну ва -
них тво рів.

Контрольні питання
1. Наз віть тра ди цій ні для Ук ра ї ни фор ми му зи ку ван ня,

які роз ви ва ли ся на Пол тав щи ні уп ро довж ХІХ||– по чат ку
ХХ||сто літ тя.

2. Наз віть осе ред ки крі паць ких те ат рів, поміщицьких
оркестрів та ка пел на Пол тав щи ні. 

3. Роз крий те сут ність до маш ньо го му зи ку ван ня на
Пол тав щи ні І по ло ви ни ХІХ||сто літ тя.

4. Розкрийте особливості фор му ван ня ук ра їн сько го те -
ат ру на Пол тав щи ні. Наз віть пер ших ді я чів.

5. Наз віть ві до мих ви ко нав ців- вір ту о зів з Пол тав щи ни
у І по ло ви ні ХІХ сто літ тя.

6. Про а на лі зуй те ді яль ність ама тор ських гур тків і про -
фе сій них спі лок на Пол тав щи ні ІІ по ло ви ни ХІХ сто літ тя.

7. Роз крий те зна чен ня коб зар сько го мис тец тва
Полтавщини для куль ту ри Ук ра ї ни.

8. Оха рак те ри зуй те твор чі за са ди Пол тав ської спіл ки
ка мер ної му зи ки.

9. Оха рак те ри зуй те роз ви ток хо ро во го ви ко навс тва на
Пол тав щи ні.

ос ві ти. 1918||р. у Кре мен чу ці
П.||Сап сай став ор га ні за то ром
та од ним із ке рів ни ків По ві то -
вої ман д рів ної тру пи, яка ді я ла
під на зва ми Пер ша ман д рів на
тру па, Кре мен чуць кий ро біт -
ни чо- се лян сь кий те атр. Пі сля
лік ві да ції тру пи 1924||р. час ти -
на ак то рів пе рей ш ла до те ат ру
ім.||І.||Фран ка (Ки їв) та те ат ру
ім.||М.||Зань ко вець кої (Львів).
У ком по зи тор сь ко му до роб ку
П.||Сап сая||– чис лен ні хо ро ві
тво ри на тек с ти ві до мих віт чиз ня -
них по е тів та об роб ки ук ра їн сь -
ких на род них пі сень. Се ред
най по пу ляр ні ших: «Вес нян ка»
(«Вес на прий ш ла, теп ло знай -
ш ла») на сло ва Л.||Глі бо ва,
«Гімн ко му на рів» («Ми вий ш ли
бо ро ти ся з тьмою»), «Чер во но -
ар мій сь кий марш», «Ба ла да про
за бу то го чер во но ар мій ця», се ре -
на да «Вес ною». З об ро бок ком -
по зи то ра най більш ві до мою є
ук ра їн сь ка на род на піс ня «Ой,
не рос ти, кро пе», яка три ва лий
час бу ла у ре пер ту а рі дер жав ної
хо ро вої ка пе ла «Дум ка», а та кож
усіх об лас них хо ро вих ка пел
Ук ра ї ни. Цей твір Сап сая увій -
шов до зо ло то го фон ду об ро бок
ук ра їн сь ких на род них пі сень по -
ряд із тво ра ми М.||Ле он то ви ча,
М.||Ли сен ка, П.||Ко зиць ко го,
Б.||Ля то шин сь ко го та||ін.
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Лекція 2.2. Передумови розвитку
професійної музичної освіти

План
1. Ста нов лен ня му зич ної ос ві ти на Пол тав щи ні.
2. Осе ред ки му зич ної ос ві ти у ре гі о ні ХІХ||сто літ тя.
3.||Про фе сі о на лі за ція му зич ної ос ві ти на Пол тав щи ні.

Про дав ні пе ре ду мо ви і тра ди ції роз вит ку про фе сій ної
му зич ної ос ві ти та ви ко нав с т ва у ре гі о ні крас но мов но
свід чить іс ну ван ня уп ро довж 1787–1792||ро ків Му зич ної
ака де мії||у Кре мен чу ці110. Цей за клад був пер шою не
ли ше в Ук ра ї ні, а й у Ро сії ус та но вою, яка ма ла всі оз на ки
на вчаль но- ви хов ної та му зич но- фі лар мо ній ної ор га ні за ції
ви що го ти пу.

Ґрун тов но по став ле на ро бо та ака де мії ба зу ва ла ся на
ді яль нос ті двох са мо стій них від ді лень||– ін с тру мен таль -
но го і хо ро во го, ви хо ван ці яких бу ли учас ни ка ми ор кес -
т ро во го і спі ваць ко го ко лек ти вів. Уже на по ча ток
1788||ро ку в ака де мії на лі чу ва ло ся 44||му зи кан ти та 44||пів -
чі. Ве ли ке зна чен ня у ді яль нос ті за кла ду на да ва ло ся ін с тру -
мен таль но му ви ко нав с т ву, зок ре ма, роз вит ку ро го вої му зи -
ки. Для цьо го за про шу ва ли му зи кан тів із пол ко вих
ор кес т рів. У ро бо ті за кла ду бра ли участь ві до мий іта лій сь -
кий ком по зи тор, ди ри гент і пе да гог Джу зеп пе Сар ті
(ди рек тор); та ла но ви тий скри паль, ук ра ї нець за по ход -
жен ням Іван Хан дош кін, ка пель мей с тер Карл Ібе раль,
ін с пек тор Іван Се лець кий, ре гент Іван Дмит рі єв, учи -
те лі Адам Сол ці та Іван Львов, а та кож пол ков ник
В.||По пов, який за до ру чен ням кня зя Гри го рія По тьо м -
кі на ула год жу вав гос по дар сь кі та ін ші пи тан ня.

Хоч ака де мія не вдов зі бу ла за кри та, сам факт її
за сну ван ня са ме на Пол тав щи ні свід чить про спро мож -
ність ре гі о ну за без пе чи ти на леж ні умо ви для фун к ці о ну -
ван ня по діб ної ус та но ви.

Є та кож ві до мос ті, хо ча й над то об ме же ні, про від -
крит тя у Пол та ві 1776||ро ку од ні єї з пер ших в Ук ра ї ні спі -
ваць ких шкіл. Її за снов ни ком був ві до мий сво го ча су
цер ков ний та ос віт ній ді яч Є.||Бул га ріс111. Зго дом шко ла
бу ла ре ор га ні зо ва на в учи ли ще, яке очо лив спе ці аль но
за про ше ний з-за кор до ну Ни ки фор Фе о то кі112. 1780||ро ку
шко ла ста ла ба зою для Пол тав сь кої се мі на рії, де на вчав -
ся Іван Кот ля рев сь кий.

Від по чат ку ХІХ||сто літ тя у ре гі о ні іс ну ва ла до сить
роз га лу же на ме ре жа на вчаль них ін с ти ту цій, ді яль ність

110||Іні ці а то ром від крит тя Му -
зич ної ака де мії став князь Гри го -
рій По тьо м кін. За на ка зом Ка те -
ри ни||ІІ від 13 жов т ня 1786||р. бу ло
за твер д же но про ект цьо го на вчаль -
но го за кла ду.

111||Бул га ріс Єв ге ній (1716–
1806) – уче ний-  бо го слов, іс то -
рик, ар хі є пис коп Слов’яно-  Хер -
сон сь кої єпар хії (1775–1779).
Грек за по ход жен ням. За снов -
ник Слов’янсь кої се мі на рії при
Хрес то воз д ви жен сь ко му мо нас -
ти рі в Пол та ві як шко ли пів чих.
У за кла ді на вча ли ся І.||Кот ля -
рев сь кий, І. Мар ти нов, М. Гнє -
дич та чи ма ло ук ра їн сь кої ін те -
лі ген ції ХІХ||ст.

112||Фе о то кі Ни ки фор (у ми ру –
Ми ко лай) (1731–1800) – грець -
кий і ро сій сь кий бо го слов, ас т ра -
хан сь кий ар хі є пис коп, пе да гог.
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яких бу ла спря мо ва на на сам пе ред на по ши рен ня му зич -
но го ви хо ван ня в ду хов ній та світ сь кій сфе рах. За га лом
во на від по ві да ла ес те тич ним по тре бам то го час но го сус -
піль с т ва, де му зич на ос ві та бу ла швид ше ат ри бу том шля -
хет нос ті, ніж ак том під го тов ки про фе сій них му зи кан тів.

За ви нят ком цер ков них ос віт ніх ус та нов (Пол тав сь ка
ду хов на се мі на рія, Пол тав сь ке жі но че єпар хі аль не учи -
ли ще), де му зи ка ма ла фа хо ве спря му ван ня і ба зу ва ла ся
на про фе сі о наль них за са дах, му зич на ос ві та ре гі о ну з
об’єк тив них і суб’єк тив них при чин пе ре жи ва ла пе рі од
сво го до про фе сій но го роз вит ку, до ла ю чи ряд сут тє -
вих труд но щів.

Не до ско на ла ор га ні за ція на вчаль но го про це су в
за галь но ос віт ніх за кла дах про яв ля ла ся у дис кри мі на ції
мис тець ких дис цип лін: му зич ні пред ме ти на вчаль но го
кур су не на ле жа ли до обов’яз ко вих; учи те лі мис тецтв
бу ли ви лу че ні із чис ла штат них пра ців ни ків. Вод но час
му зич на під го тов ка у біль шос ті то го час них за галь но -
ос віт ніх за кла дах Пол тав щи ни пе ре бу ва ла на на леж но му
рів ні, ос кіль ки її за без пе чу ва ли ви кла да чі- про фе сі о на -
ли, до свід че ні учи те лі- му зи кан ти, іме на яких і сьо год ні
за ли ша ють ся у ко лі ви зна них.

У ви кла даць ко му шта ті Пол тав сь ко го ін с ти ту ту шля -
хет них дів чат у 40-90-х||ро ках пра цю ва ли та ла но ви ті
чесь кі му зи кан ти Ало їз113 і Вен цес лав Єд ліч ки й уже зга -
ду ва ний П.||Щу ров сь кий. Учи те лем спі ву Пол тав сь кої
ду хов ної се мі на рії був Г.||Глад кий. У Пол тав сь ко му жі но -
чо му єпар хі аль но му учи ли щі з пер ших ро ків ді яль нос ті
цер ков ний спів ви кла дав ре гент ар хі є рей сь ко го цер ков -
но го хо ру М.||Ко ро льов, а у 80-х||ро ках||– ви хо ва нець
Пол тав сь кої ду хов ної се мі на рії І.||Рі зен ко114. Пер ши ми
ви кла да ча ми спі ву у Пет ров сь ко му Пол тав сь ко му ка дет -
сь ко му кор пу сі бу ли знав ці цер ков ної му зи ки М.||Спась -
кий і М.||Анд рі єв сь кий, а та кож ви хо ва нець Пе тер бур зь -
кої се мі на рії вій сь ко во го ві дом с т ва І.||Ско ру та. Му зи ку і
спів у Лу бен сь кій гім на зії, ди рек то ром якої був ук ра їн сь -
кий ет ног раф, фоль к ло рист і хо ро вий ди ри гент Мат вій
Си мо нов115, три ва лий час ви кла дав пе да гог- му зи кант
А.||І.||Ро мен сь кий.

По ши рен ня му зич ної ос ві ти у ре гі о ні від бу ва ло ся і
за вдя ки ді яль нос ті ме ре жі при ват них ос віт ніх ус та нов, до
яких на ле жа ли жі но чі пан сі о ни. У 30-50-ті||ро ки
ХІХ||сто літ тя знач на кіль кість та ких за кла дів ді я ла май же
в усіх по ві то вих міс тах гу бер нії: Кре мен чу ці, При лу ках,
Ко бе ля ках, Га дя чі, Кос тян ти но гра ді, Ром нах, Зінь ко ві й
ін ших. Се ред най більш по пу ляр них був пан сі он А.||Буд -
берг (від кри тий у Пол та ві 1832||ро ку). Му зи ку в ньо му

113||Єд ліч ка Ало їз Вен цес ла -
во вич (1821–1893 або 1894) –
ук ра їн сь кий і чесь кий му зи кант
і пе да гог. На вчав ся в Празь кій
кон сер ва то рії у Дж.Б. Гор дід -
жа ні і Ф.Д. Ве бе ра. З 1848 р.
жив на Ук ра ї ні, ви кла дав спі ви
та гру на фор те пі а но в Пол тав сь -
ко му Інс ти ту ті шля хет них дів чат.
Пи сав тво ри для фор те пі а но, пе -
ре важ но са лон но го ха рак те ру
(поль ка «Пре крас на бо ге мія» та
ін.); ро бив об роб ки для фор те пі -
а но ук ра їн сь ких на род них пі сень
(«Соб ра ние 100 ма ло рос сий ских
пе сен», ви да ні М.||І.||Бер нар дом
(1861) і П.І. Юр ген со ном (1869)),
се ред них «Хус точ ка» та ін.
Здій с нив ре да гу ван ня му зи ки
О.В.||Мар ко ви ча до п’єси І.||Кот -
ля рев сь ко го «На тал ка Пол тав ка».

114||Рі зен ко Іван Ми ко лай о вич
(1851–1931) – му зи ко зна вець,
куль тур ний ді яч Пол тав щи ни,
пись мен ник (спо га ди про Г.П.
Глад ко го, ав то ра му зи ки до «3апо -
ві ту» Т. Г. Шев чен ка). Ро дом із
Ко бе ляч чи ни. Три ва лий час пра -
цю вав ре ген том у Пет ров сь ко му
ка дет сь ко му кор пу сі. Ок рім ро сій -

сь ких, до ре пер ту а ру хо ру цьо го
на вчаль но го за кла ду за лу чав ба га -
то ук ра їн сь ких на род них пі сень,
на сло ва Т. Шев чен ка та ін.

115||Си мо нов Мат вій Те рен тій -
о вич (псев до ні ми – М.||Но мис,
Ва силь Бі ло ко пи тен ко) (1823–
1900)||– ет ног раф, пись мен ник,
пе да гог із Лу бен щи ни. Учи те лю -
вав у гім на зі ях Ні жи на й Не ми -
ро ва. Ди рек то ром гім на зії у Луб -
нах став у 1873||р. Ав тор ста тей
про на род ні зви чаї й об ря ди, які
пуб лі ку ва ли ся у то го час ній пе рі -
о ди ці («Ха та», «Ос но ва» та ін -
ших). 1864||р. ви дав у Пе тер -
бур зі «Ук ра їн сь кі при каз ки,
при слів’я і та ке ін ше…», де зі -
бра но 14000||при ка зок та по над
500||за га док.
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ви кла да ли під по ру чик Ві кен тій Ко нись кий і Франц
Шпа ков сь кий (бать ко пі а ніс та Ти мо фія Шпа ков сь ко го).
До сить ві до ми ми у Пол та ві бу ли та кож пан сі о ни Алі ни
Міл ле нет, Оль ги Дей не кі ної, Емі лії Лер нер. Му зич ні
пред ме ти у цих за кла дах ви кла да ли пе ре важ но іно зем ці,
ви со кий про фе сі о на лізм і ши ро ка мис тець ка еру ди ція
яких бу ли без сум нів ни ми. Спіл ку ван ня уч нів про він ції з
та ки ми пе да го га ми бу ло на той час чи не єди ним шан -
сом здо бу ти на леж ну му зич ну під го тов ку. Іме на ба га тьох
із них зна хо ди мо в ар хів них до ку мен тах (Міл лер, Ер бель,
Єд ліч ка, Хі лін сь кий, Кор бут та ін ші).

Се ред най по пу ляр ні ших на Пол тав щи ні при ват них
за кла дів се ре ди ни 50-х||ро ків ХІХ||сто літ тя був пан сі он
Єли за ве ти Блю мель, що ді яв у се лі Ри ма рів ка Га дяць ко го
по ві ту. Тут ут ри му ва ли від трид ця ти до п’ят де ся ти уче ниць
ві ком вось ми- о ди над ця ти ро ків. До обов’яз ко вих дис цип -
лін (ро сій сь ка, ні мець ка і фран цузь ка мо ви, по чат ко ві
ос но ви ге о гра фії, ариф ме ти ка, За кон Бо жий) на ле жа ли
му зи ка і тан ці. Влас ни ця пан сі о ну здо бу ла про фе сій ну
ос ві ту у Санк т-Пе тер бур зі і до від крит тя сво го за кла ду
де кіль ка ро ків пра цю ва ла до маш ньою ви хо ва тель кою у
сім’ї ко лезь ко го рад ни ка Хо роль сь ко го по ві ту І.||П.||Кап ніс -
та. Ви со ко е ру до ва на і до свід че на, во на дос ко на ло во ло ді ла
ро сій сь кою, фран цузь кою і ні мець кою мо ва ми; доб ре зна -
ла ма те ма ти ку, фі зи ку, при род ни чі на у ки, іс то рію і пе да го -
гі ку. Най ві до мі шою ви пус к ни цею пан сі о ну Єли за ве ти
Блю мель бу ла Олек сан д ра Ко нев сь ка||– ма ти ук ра їн сь ко -
го ком по зи то ра Лев ка Ре вуць ко го.

Ви кла дан ня му зи ки у при ват них ус та но вах, до яких на -
ле жа ли жі но чі пан сі о ни, по тер па ло від проб лем еко но міч -
но го ха рак те ру, зок ре ма, фі нан со вих об ме жень в ут ри ман -
ні учи тель сь ко го скла ду. То му тра ди цій не ви кла дан ня
кіль кох різ них за спе ци фі кою дис цип лін од ним пе да го гом
сут тє во по зна ча ло ся на якос ті знань уч нів. На прик лад,
влас ник од но го з пол тав сь ких пан сі о нів А.||М.||Доб ро воль -
сь кий був ви кла да чем му зи ки і ма те ма ти ки. Ос ві тою ви хо -
ва нок пан сі о ну Ко за ко вої із се ла Кро пив но го опі ку ва ло ся
ли ше троє ви кла да чів: «вчи тель ро сій сь кої мо ви, учи тель ні -
мець кої і му зи ки, вчи тель ма лю ван ня; крім то го був ще ре -
гент, учи тель спі вів, учи те лем ні мець кої мо ви і му зи ки був
ду же до бий і сим па тич ний ді док||– ні мець (Хо ма Яко вич)».

Від крит тя у 60-х||ро ках ХІХ||сто літ тя пер ших кон сер -
ва то рій в Ук ра ї ні та ді яль ність Ім пе ра тор сь ко го ро сій сь -
ко го му зич но го то ва рис т ва ма ли іс тот ний по зи тив ний
вплив на фор му ван ня про фе сій них за сад му зич ної ос ві -
ти у ре гі о ні. Ос кіль ки пер ші спе ці а лі зо ва ні му зич ні
за кла ди на Пол тав щи ні з’яви ли ся ли ше на ме жі сто літь,
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про це си про фе сі о на лі за ції впли ну ли на ді яль ність за галь -
но ос віт ніх ус та нов, які за сво єю спе ци фі кою та кіль кіс тю
уч нів вва жа ли ся «спо движ ни ка ми» у спра ві му зич но го
ви хо ван ня. Ро бо та за галь но ос віт ніх ус та нов у цьо му
на прям ку по ши рю ва ла ся і на бу ва ла дос ко на лос ті та кож у
зв’яз ку з на ка зом Мі ніс тер с т ва на род ної ос ві ти від 15||січ -
ня 1889||ро ку «Про під ви щен ня ес те тич но го ви хо ван ня у
на вчаль них за кла дах». На слід ком якіс них по зи тив них
зру шень у ви кла дан ні му зич них пред ме тів ста ло на леж не
про грам не за без пе чен ня, збіль шен ня три ва лос ті за нять,
за про вад жен ня різ них форм на вчан ня.

Так, у Пол тав сь ко му ка дет сь ко му кор пу сі, за кла ді з
дав ні ми му зич ни ми тра ди ці я ми, у 90-ті ро ки обов’яз ко вим
ста ло про ве ден ня пуб ліч них іс пи тів з му зич них дис цип лін,
а до уч нів сь ко го хо ру і струн но го ко лек ти ву до да ли ся ще
й ор кес т ри||– ду хо вих ін с тру мен тів і ба ла ла єч ни ків. Про -
гра ми іс пи тів за свід чу ють ви со кий рі вень му зич ної під го -
тов ки ка де тів. Різ но ма ніт ний ре пер ту ар, який най час ті ше
мав прак тич не за сто су ван ня (ви ко ну вав ся та кож під час
уро чис тих за хо дів, му зич но- лі те ра тур них ве чо рів, прак тич -
них за нять з вій сь ко вих дис цип лін, гім нас ти ки), скла дав ся
з по пу ляр них тво рів ду хов ної, світ сь кої, на род ної му зи ки.
Обов’яз ко вим ат ри бу том що річ них іс пи тів бу ло ви ко нан -
ня ду хов них тво рів. Де я кі з них (на зра зок мо нар хіч но го
гім ну «Бо же, ца ря хра ни») ви ко ну ва ли ся усі ма ка де та ми:
«Славь ся» М.||Глін ки; «На у чи ме ня, Бо же, лю бить», «Ле тит
быс т рок ры лое вре мя» К.||Ве бе ра; «Как здо ров да мо лод»
В.||Каш пе ро ва; цер ков ні піс не спі ви «Бра тья! Все в од но
мо ле нье», «Хрис тос вос к рес», «Под Твою ми лость». Особ -
ли вої по пу ляр нос ті у ви ко нан ні цер ков но го хо ру на бу ли
«Ак то вий гімн» В.||Гла ва ча; «Ле ген да о Хрис те» П.||Чай ков -
сь ко го, «Иже Хе ру вим» і «Сей день» М.||Бор т нян сь ко го,
«От юнос ти мо ей» О.||Ар хан гель сь ко го, «Хва ли те имя Гос -
под не» О.||Кас таль сь ко го, «Жай во ро нок» В.||Ка лін ні ко ва,
«Ут вер дит ся сер д це мое» М.||Іп по лі то ва- І ва но ва. З на род -
ної і кла сич ної му зи ки тра ди цій но ви ко ну ва ли ся тво ри
«Ой, на го рі ва си леч ки», «Ой, вий ду я на ву ли цю» та
«За ку ва ла си ва зо зу ля» П.||Ні щин сь ко го, та на род ні
піс ні, які бу ли особ ли во по пу ляр ни ми.

У ви ко нан ні ду хо во го ор кес т ру най час ті ше зву ча ли
по пу рі з опер і ба ле тів ро сій сь ких і за ру біж них ком по -
зи то рів: «Жит тя за ца ря», «Рус лан і Люд ми ла»
М.||Глін ки; «Кар мен» Ж.||Бі зе; «Тра ві а та», «Бал мас ка -
рад», «Аї да» Дж.||Вер ді; «Де мон» А.||Ру бін ш тей на; «Ле -
бе ди не озе ро» П.||Чай ков сь ко го. «Го пак» і «Тре пак»
П.||Сак са ган сь ко го та «Шум ка» М.||За вад сь ко го, які
май с тер но ви ко ну ва ли ся ор кес т ром ба ла ла єч ни ків.
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Про фе сі о на лі за ція му зич ної ос ві ти цьо го пе рі о ду,
спря мо ва на пе ре ду сім у світ сь ку сфе ру, впли ва ла на роз -
ши рен ня спек т ру му зи ку ван ня в ду хов них ос віт ніх за кла -
дах. Зок ре ма, у Пол тав сь ко му єпар хі аль но му учи ли щі
у 80-х||ро ках ви кла дан ня гри на фор те пі а но здій с ню ва ли
ква лі фі ко ва ні при ват ні му зи кан ти, се ред яких І.||Ер бен
(Празь ка кон сер ва то рія), М.||Ю.||Лі ван сь ка (Пер ша Мос -
ков сь ка гім на зія), О.||П.||Шва бе (Пол тав сь кий ін с ти тут
шля хет них дів чат). У 1892–1893 на вчаль но му ро ці по ряд
з фор те пі ан ни ми за нят тя ми роз по ча ло ся ще й ви кла дан -
ня гри на скрип ці (свя ще ник Ко ро льов).

Ви со кий рі вень му зич ної під го тов ки у то го час них ос -
віт ніх за кла дах став ви зна чаль ним для по даль шої до лі ря -
ду ви хо ва нок, які об ра ли про фе сію му зи кан та. За ар хів -
ни ми да ни ми, із 1082||уче ниць єпар хі аль но го жі но чо го
учи ли ща (166 із яких світ сь ко го ста ту су) чет ве ро про дов -
жи ли на вчан ня у кон сер ва то рії. Од на з них, Н.||Гу ля є ва,
пі сля за кін чен ня Мос ков сь кої кон сер ва то рії ви кла да ла
му зи ку в Ки їв сь ко му ін с ти ту ті шля хет них дів чат, п’яте ро
че рез ма те рі аль ні не стат ки і не мож ли вість здо бу ти ви щу
ос ві ту пра цю ва ли при ват ни ми вчи те ля ми му зи ки і спі вів.
Ви хо ван ки ін с ти ту ту пі сля за кін чен ня на вчан ня по пов -
ню ва ли зде біль шо го ла ви ви кла да чів при ват них на вчаль -
них за кла дів. Най та ла но ви ті ші всту па ли до кон сер ва то -
рій Мос к ви і Пе тер бур га. Так, Олім пі а да Пет рів на
Пу ту со ва всту пи ла до Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії, пі сля
за кін чен ня якої 1880||ро ку ста ла ви хо ва тель кою Ки їв сь -
ко го ін с ти ту ту шля хет них дів чат. Олек сан д ра Ми хай лів -
на Шей дер ман, дру жи на ук ра їн сь ко го пись мен ни ка
Па на са Мир но го, пі сля під ви щен ня сво єї ква лі фі ка ції
у Хар ко ві по вер ну ла ся 1887||ро ку ви кла да чем у Пол тав -
сь кий ін с ти тут шля хет них дів чат.

На вчан ня у пол тав сь ких за галь но ос віт ніх ус та но вах
та му зич них за кла дах для ба га тьох ві до мих віт чиз ня них
ді я чів куль ту ри ста ло на дій ною по чат ко вою лан кою їх -
ньо го про фе сій но го зро стан ня. Зок ре ма, ви хо ван ця ми
Пол тав сь ко го ка дет сь ко го кор пу су бу ли: ви пус к ник
Санк т-Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії, ди ри гент, ком по зи -
тор і пе да гог, за снов ник і пер ший ди рек тор Пол тав сь ко -
го від ді лен ня ІРМТ і Пол тав сь ко го му зич но го учи ли -
ща ІРМТ Д.||Ах ша ру мов; му зи кант і ком по зи тор, учень
М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва і Ю.||Іо ган се на, ав тор ря ду по -
пу ляр них сим фо ніч них тво рів, ро ман сів, опе ри «Мі ран -
да» М.||Ка зан лі116. У Лу бен сь кій гім на зії на вчав ся та ла но -
ви тий ком по зи тор і му зич ний кри тик (зго дом||–
ви пус к ник Вар шав сь ко го му зич но го ін с ти ту ту) Б.||Під го -
рець кий (1873–1919). Ви хо ван цем ду хов ної се мі на рії був

116||Ка зан лі Ми ко ла Іва но вич
(1869–1916) – ро сій сь кий ком по -
зи тор, ди ри гент і пе да гог. На вчав -
ся в Одесь кій му зич ній шко лі та
Пе тер бур зь кій кон сер ва то рії. Був
пал ким при хиль ни ком і про па ган -
дис том ро сій сь кої кла сич ної му зи -
ки. У Мюн хе ні, а по тім у Бер лі ні
під йо го ке ру ван ням упер ше бу ла
ви ко на на опе ра М.||Глін ки «Рус -
лан і Люд ми ла». 1899||ро ку у Мюн -
хе ні М.||Ка зан лі ра зом з ви дат ни -
ми пред с тав ни ка ми ро сій сь кої
кла сич ної му зич ної шко ли М.||Ба -
ла кі рє вим, С.||Та нє є вим, Н.||Фрі де
брав участь у це ре мо нії вста нов -
лен ня ме мо рі аль ної дош ки на
бу дин ку, де в ос тан ні ро ки жив і
пра цю вав М.||Глін ка. Де я кий час
М.||Ка зан лі пра цю вав му зич ним
ко рес пон ден том мюн хен сь ких і
бер лін сь ких га зет. Йо го му зич на
спад щи на ви со ко оці ню ва ла ся му -
зич ни ми кри ти ка ми||– як ро сій сь -
ки ми (Ста сов, Ла рош), так і
ні мець ки ми (Пор чес, Гре ні ег).
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уже зга ду ва ний Гри го рій Мар ке вич, який зро бив ва го -
мий вне сок у роз ви ток му зич ної куль ту ри Пол тав щи ни
кін ця ХІХ||– по чат ку ХХ||сто літ тя спо чат ку як ін с пек тор
му зи ки Інс ти ту ту шля хет них дів чат, а по тім||– як влас -
ник пол тав сь ко го при ват но го ви дав ниц т ва «Кни гар -
ня»117. Ви хо ван кою Інс ти ту ту шля хет них дів чат бу ла
ук ра їн сь ка пись мен ни ця Лю бов Янов сь ка118. Не зва жа ю чи
на об ме же ні мож ли вос ті, тра ди цій ні для пе ри фе рій них
ос віт ніх ус та нов, рі вень му зич ної під го тов ки їх ви пус к -
ни ків був ціл ком до стат нім для про дов жен ня ос ві ти
у сто лич них кон сер ва то рі ях. За га лом, му зич на ді яль ність
за галь но ос віт ніх за кла дів ре гі о ну ІІ по ло ви ни ХІХ||сто -
літ тя за кла ла на дій ні під ва ли ни роз вит ку про фе сій ної
му зич ної ос ві ти у на ступ ний пе рі од.

Важ ли вою оз на кою ста нов лен ня і роз вит ку му зич ної
ос ві ти на кі нець ХІХ||сто літ тя ста ло її ос та точ не роз ме -
жу ван ня на спе ці аль ну і за галь ну. Це зу мо ви ло по я ву у
ре гі о ні ши ро кої ме ре жі при ват них спе ці а лі зо ва них за -
кла дів (му зич них кла сів, шкіл, кур сів). Їх фун к ці о ну ван -
ня за без пе чу ва ли пе ре важ но ква лі фі ко ва ні му зи кан ти-
 пе да го ги з ви щою му зич ною ос ві тою.

Особ ли ве ви знан ня у гро мад сь ких му зич них ко лах
Пол тав щи ни здо бу ли Му зич ні кла си Фе о фа нії Ба зи ле -
вич119, ди рек то ром яких у 1899–1909||ро ках був Ле о нід
Лі сов сь кий. Ви кла дан ня му зич них дис цип лін (фор те пі а -
но, скрип ки, соль но го спі ву, те о рії ком по зи ції) у за кла -
ді здій с ню ва ли ви со ко ква лі фі ко ва ні фа хів ці і та ла но ви ті
му зи кан ти. У кла сі гри на фор те пі а но пра цю ва ли ви пус -
к ни ки Мос ков сь кої (Н.||Па риж сь ка, Ю.||Ста сю ко ва),
Санк т-Пе тер бур зь кої (С.||Гре ко вич), Па ризь кої (Ю.||Ко -
шев сь ка) кон сер ва то рій, а та кож пі а ніс т ки||– Ка те ри на
Зай це ва і ви хо ван ка Смоль но го ін с ти ту ту, дру жи на
Л.||Лі сов сь ко го, Вар ва ра. Гру на скрип ці ви кла дав ви хо -
ва нець Лей п цизь кої кон сер ва то рії А.||Ян ке ле вич. У
за кла ді ді я ли та кож кла си гри на ду хо вих ін с тру мен -
тах і ві о лон че лі, ви кла дан ня яких за без пе чу ва ли пол -
тав сь кі му зи кан ти Штей нер і Зі ба да.

Дба ю чи про на леж ний рі вень му зич ної під го тов ки
уч нів для сво го фор те пі ан но го кла су, Л.||Лі сов сь кий
ста ран но ук ла дав на вчаль ні про гра ми, ди фе рен ці ю ю -
чи му зич ні тво ри за сту пе нем труд но щів, що, на йо го
дум ку, за без пе чу ва ло по сту по ве зро стан ня про фе сій -
ної ви ко нав сь кої май с тер нос ті пі а ніс тів. Най більш
сум лін ні уч ні за о хо чу ва ли ся нот ною лі те ра ту рою (тво -
ра ми М.||Кле мен ті, Й.||С.||Ба ха, В.||А.||Мо цар та,
Л.||ван||Бет хо ве на Ф.||Шу бер та, Ф.||Мен дель со на). З
іні ці а ти ви Л.||Лі сов сь ко го у шко лі ста ло тра ди цій ним

117||Див. лек цію 1.6.
118||Янов сь ка (у ді воц т ві –

Щер ба чо ва; псев до нім: Ф.||Екур -
жа, Омель ко Реп’ях) Лю бов
(1861–1933) – пись мен ни ця і
гро мад сь ка ді яч ка, ро дом з 
с. Ми ко ла їв ка (Чер ні гів щи на).
За кін чи ла Пол тав сь кий ін с ти тут
шля хет них дів чат (1881), пра цю -
ва ла вчи тель кою в Лу бен сь ко му
по ві ті, бу ла за снов ни цею не -
діль них шкіл на Пол тав щи ні. З
1905-го жи ла в Ки є ві, де й по -
мер ла. Ав тор ка близь ко 100
опо ві дань, по віс тей, ро ма нів,
знач на час ти на яких не бу ла
опуб лі ко ва на за її жит тя. Се ред
ві до мих тво рів ук ра їн сь кою
мо вою: дра ма «По вер нув ся з
Си бі ру», по вість «Го ро дян ка»,
ко ме дія «На Зе ле ний Клин»,
п’єси «Лі со ва квіт ка», «Жер т -
ви», «Люд сь ке щас тя».

119||При ват на му зич на шко -
ла, за сно ва на у Пол та ві Фе о -
фа ні єю Іва нів ною Ба зи ле вич у
кін ці ХІХ ст. (ви кла дач гри на
фор те пі а но). Пі сля смер ті за снов -
ни ці бу ли за твер д же ні Мі ніс тер с т -
вом внут ріш ніх справ як «Му зич -
ні кла си іме ні Ф.І.||Ба зи ле  вич».
Пев ний час ни ми ке ру вав
Г.||І.||Мар  ке вич, опі кун ма ло літ -
ньо го си на Ф. Ба зи ле вич Сер гія.
1899 р. ди рек то ром кла сів (а зго -
дом – і влас ни ком, ви ку пив ши
шкіль не май но та ін вен тар) став
Л.||Лі сов сь кий. 1903 р. він за сно -
вує при кла сах кур си хо ро во го
спі ву (ди ри гент – А.М.||Ор лов сь -
кий), на яких на вчан ня про хо ди -
ло за спе ці аль ною ме то ди кою.
Во на пе ред ба ча ла ви вчен ня му -
зич но го тво ру за один се анс шля -
хом за нять з ок ре ми ми хо ро ви ми
пар ті я ми – ба со вою, аль то вою,
те но ро вою і соп ра но вою (за леж но
від тво ру). У 1909–1910||рр. Му -
зич ні кла си по сту по во при пи -
ня ють своє іс ну ван ня, зок ре ма,
че рез зро стан ня по пу ляр нос ті
ін шо го по діб но го за кла ду, під три -
му ва но го на дер жав но му рів ні, –
Му зич но го учи ли ща Пол тав сь ко -
го від ді лен ня ІРМТ. З 1903 р. роз -
та шо ву ва ли ся по вул. Дво рян сь -
кій, у до мі Кон д раць ко го.
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про ве ден ня му зич них свят, які про хо ди ли з учас тю
уч нів і ви кла да чів на віть уліт ку.

Важ ли вою фор мою на вчан ня бу ли та кож за кри ті му -
зич ні ве чо ри, під час яких нас тав ни ки де мон с т ру ва ли
сво їм ви хо ван цям при кла ди влас ної ви ко нав сь кої і сце -
ніч ної май с тер нос ті і вод но час ши ро ко про па гу ва ли най -
кра щі тво ри ком по зи то рів- кла си ків та су час них мит ців.
У ви ко нан ні пі а ніс тів зву ча ли пре лю дії і фу ги Й.||С.||Ба -
ха; сим фо нії В.||А.||Мо цар та (g-moll), Л.||ван||Бет хо ве на
(D-dur), Р.||Шу ма на (d-moll); со на ти Л. ван Бет хо ве на,
Д.||Скар лат ті, Е.||Грі га; а та кож тво ри Ф.||Шо пе на,
Ф.||Ліс та, Ф.||Мен дель со на П.||Чай ков сь ко го, А.||Ру бін ш -
тей на, Ц.||Кюї, М.||Ба ла кі рє ва, А.||Ля до ва.

Спря мо ву ю чи свою ді яль ність у рус ло роз вит ку тра -
ди цій віт чиз ня но го му зич но го мис тец т ва і вод но час
за сво ю ю чи здо бут ки єв ро пей сь кої куль ту ри, за клад
ві ді грав по зи тив ну роль у під го тов ці про фе сій них
му зи кан тів у ре гі о ні.

Пре стиж ним му зич ним за кла дом у ре гі о ні бу ла
шко ла ви пус к ни ці Санк т-Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії,
уче ни ці А.||Ля до ва В.||Ней фель д-Ко пець кої. У її сті нах
здо бу ли ос ві ту чи ма ло ук ра їн сь ких му зи кан тів. Се ред
ви кла да чів||– ви со ко ква лі фі ко ва ні фа хів ці: М.||Де ни -
сен ко (во кал), ви пус к ник Санк т-Пе тер бур зь кої кон -
сер ва то рії, те о ре тик М.||Ажин сь кий, ін с тру мен та ліс ти
К.||Ко пець кий і К.||Ліш ка.

У Пол та ві на по чат ку ХХ сто літ тя ак тив но ді я ли
фор те пі ан ні кла си А.||І.||Душ ко во ї- Ле ві ті ної120 (те о рію
му зи ки і соль фед жіо тут ви кла дав М.||Ажин сь кий); му -
зич ні кур си В.||С.||На вроць ко ї- Дол ма то вої, які за без пе -
чу ва ли ква лі фі ко ва ну під го тов ку уч нів для всту пу до
кон сер ва то рії. Ви ко нав ці- ін с тру мен та ліс ти на вча ли ся
на кур сах скрип ко вої гри ви пус к ни ка Вар шав сь кої
кон сер ва то рії І.||Голь ден бер га і у кла сах гри на на род -
них ін с тру мен тах (гі та ра, ба ла лай ка, ман до лі на, дом ра)
І.||С.||Во ро не ля.

Од ні єю з по пу ляр них і ефек тив них форм по ши рен ня
му зич ної ос ві ти у ре гі о ні бу ли при ват ні уро ки. На сто рін -
ках міс це вих пе рі о дич них ви дань («Пол тав ский вес т -
ник», «Пол тав ские гу берн ские ве до мос ти») пуб лі ку ва ли -
ся чис лен ні ого ло шен ня із та ки ми про по зи ці я ми.
Зок ре ма, на вчан ня грі на фор те пі а но здій с ню ва ли пі а ніс -
т ка Н.||Па риж сь ка; на скрип ці||– І.||Голь ден берг; із соль -
но го спі ву||– до свід че ний во ка ліс т-пе да гог Ф.||Ле виць -
кий, який під час літ ніх ка ні кул у се бе вдо ма про во див
уро ки спі ву і мі зан с цен.

120||Роз та шо ву ва ли ся в при мі -
щен ні по вул. Стрі тенсь кій, 19
(ни ні – вул. Ком со моль сь ка).
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Рі вень роз вит ку му зич ної куль ту ри Пол тав щи ни,
зок ре ма її ма те рі аль на ба за, був до сить ви со ким, про що
свід чить за сну ван ня у ре гі о ні пер шо го в Ро сій сь кій ім пе рії
му зич но го на вчаль но го за кла ду ви що го ти пу (Му зич на
ака де мія у Кре мен чу ці).

У І по ло ви ні ХІХ||сто літ тя ос нов ни ми осе ред ка ми
му зич ної ос ві ти у ре гі о ні бу ли за кла ди за галь но ос віт ні та
при ват но го ти пу (пан сі о ни). Не зва жа ю чи на те, що про -
це си про фе сі о на лі за ції у до про фе сій ний пе рі од галь му -
ва ли ся дис кри мі на цій ни ми що до мис тець ких дис цип лін
на ка за ми Мі ніс тер с т ва на род ної ос ві ти, у на вчаль них
за кла дах Пол тав щи ни рі вень ви кла дан ня му зич них
пред ме тів був до сить ви со ким, ос кіль ки йо го за без пе -
чу ва ли пе ре важ но му зи кан ти- про фе сі о на ли.

У ІІ по ло ви ні ХІХ||сто літ тя про це си про фе сі о на лі за ції,
пов’яза ні з від крит тям пер ших кон сер ва то рій від ді лень
ІРМТ, ма ли по зи тив ні на слід ки для роз вит ку му зич ної
інф ра с трук ту ри ре гі о ну. За вер шив ся ос та точ ний роз по діл
му зич ної ос ві ти на спе ці аль ну і за галь ну. Не зва жа ю чи на
те, що на Пол тав щи ні у цей час іще не бу ло спе ці а лі зо ва -
них му зич них на вчаль них за кла дів, по зи тив ні зру шен ня
по зна чи ли ся на сам пе ред на ді яль нос ті за галь но ос віт ніх
ус та нов: зріс ме то дич ний рі вень ви кла дан ня; збіль ши ла ся
три ва лість му зич них за нять; уріз но ма ніт ни ли ся й ак ти ві зу -
ва ли ся ви ди му зи ку ван ня. Їх ді яль ність ста ла міц ним під -
 ґрун тям у ста нов лен ні про фе сій ної ос ві ти, час т ко во
ком пен су ю чи від сут ність спе ці а лі зо ва них му зич них
на вчаль них за кла дів, які на Пол тав щи ні ви ник ли на
по чат ку на ступ но го сто літ тя.

Ос та точ на про фе сі о на лі за ція сфе ри му зич ної ос ві ти
на Пол тав щи ні бу ла пов’яза на з від крит тям му зич них
кла сів, а зго дом – і Пол тав сь ко го му зич но го учи ли ща
ІРМТ. У цей час аль тер на тив ни ми ус та но ва ми з під -
го тов ки му зи кан тів- фа хів ців ста ли шко ли, кла си й
кур си, які на бу ли по ши рен ня у ре гі о ні са ме на ме жі
ХІХ–ХХ||сто літь.

Ос нов ни ми оз на ка ми про фе сі о на лі за ції га лу зі му зич -
ної ос ві ти ста ли:

– на яв ність ви со ко ква лі фі ко ва них му зи кан тів-
 фа хів ців;

– роз ши рен ня спек т ру на вчаль них ус та нов (му зич не
учи ли ще, при ват ні му зич ні кла си, му зич ні шко ли, кур си,
ви кла дан ня му зи ки у за галь но ос віт ніх за кла дах, при ват ні
уро ки му зи ки);

– уріз но ма ніт нен ня ви дів на вчаль ної ро бо ти (від -
кри ті уро ки й іс пи ти, пуб ліч ні кон цер ти кла сів, лек ці ї-
 кон цер ти з учас тю про від них му зи кан тів).
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Контрольні питання
1. Охарактеризуйте пе ре ду мо ви роз вит ку про фе сій ної

му зич ної ос ві ти на Пол тав щи ні.
2. Наз віть пер ші про фе сій ні мис тець кі зак ла ди у ре гі о ні.
3. У яких ос віт ніх зак ла дах Пол тав щи ни І по ло ви ни

ХІХ сто літ тя му зи ка ма ла фа хо ве спря му ван ня?
4. Оха рак те ри зуй те роз ви ток му зич ної ос ві ти у при -

ват них нав чаль них зак ла дах.
5. Роз крий те пе ре ду мо ви про фе сі о на лі за ції му зич ної

ос ві ти Пол тав щи ни у ІІ по ло ви ни ХІХ||сто літ тя.
6. Назвіть ос нов ні осе ред ки му зич ної ос ві ти у ре гі о ні ІІ

по ло ви ни ХІХ||сто літ тя.
7. Охарактеризуйте оз на ки про фе сі о на лі за ції му -

зич ної ос ві ти на Пол тав щи ні.

Лекція 2.3. Гастрольно"концертне життя

План
1. По ча ток кон цер тно го жит тя гу бер нії нап ри кін ці

ХІХ сто літ тя.
2. Роз ви ток гас троль но- кон цер тної прак ти ки на

по чат ку ХХ||сто літ тя.
3. Гас троль но- кон цер тне жит тя Пол та ви 1913–

1914||ро ків.

Гас т роль но- кон цер т на ді яль ність є важ ли вим по каз -
ни ком ста ну му зич ної сис те ми ре гі о ну. Як і будь- я ка
ін ша куль тур на сфе ра, на Пол тав щи ні во на прой ш ла ряд
по слі дов них ета пів, ви яв ля ю чи при цьо му низ ку особ ли -
вос тей, при та ман них му зич ній куль ту рі краю.

Ар хів ні дже ре ла, у яких ви світ лю єть ся му зич не жит тя
Пол тав щи ни кін ця ХІХ – по чат ку ХХ сто літ тя, свід чать
про сут тє ву роз біж ність в оцін ці су час ни ка ми то го час них
мис тець ких по дій. Пер ші ха рак те рис ти ки їх на ле жать до
ІІ по ло ви ни ХІХ||сто літ тя. Ро сій сь кий му зи ко зна вець
М.||Фін дей зен за зна чає, що Пол та ва на при кін ці ХІХ||сто -
літ тя «не ма ла жод них оз нак му зич ної куль ту ри»||– ок рім
кон цер тів, які влаш то ву ва ли ся під час міс це вих яр ма рок
та дво рян сь ких зі брань: «ко ли в міс то з’їж д жа ли ся су сід -
ні по мі щи ки, сус піль не жит тя за га лом не на дов го по жвав -
лю ва ло ся». «Сто ли ця бла го дат ної Ук ра ї ни, ос пі ва на Го го -
лем, Пуш кі ним і Шев чен ком (ма єть ся на ува зі
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Пол та ва||– А.||Л.) на с прав ді справ ля ла на ба га то мен ше
по е тич не вра жен ня, ніж про це йдеть ся у по е тич них опи -
сах,||– пи ше ін ший су час ник, Ми ко ла Хрис ти я но вич,||–
Пов ний за стій в усьо му, від сут ність сус піль них ін те ре сів
і ціл ко ви та спляч ка під ди во виж ним бла кит ним не бом з
її ча рів ни ми мі сяч ни ми но ча ми».

До сить пе си міс тич но зоб ра же но му зич не жит тя Пол -
та ви на сто рін ках жур на лу «Му зы каль ный свет» (1876):
«В усій Ро сії, зда єть ся, не має жод но го гу берн сь ко го міс -
та, у яко му під час зи мо во го се зо ну не фун к ці о ну ва ла б
яка- не будь тру па ар тис тів; зна хо дять ся лю би тель сь кі
гур т ки, влаш то ву ють ся кон цер ти; на ма га ють ся за лу чи ти
до се бе будь- я ким чи ном за їж д жих гас т ро ле рів і за га лом
ра ді будь- я ким гро мад сь ким роз ва гам. У нас у Пол та ві
ні чо го цьо го не має. Але не ду май те, що в нас не має те -
ат ру||– є, од нак, ли ше літ ній, при сто со ва ний до літ ніх
спек так лів, які про хо дять під час Іл лін сь ко го яр мар ку
для за їж д жої пуб лі ки. Ма ти ж влас не для се бе те атр і тру -
пу пол тав сь ке сус піль с т во вва жає за над мір ні роз ко ші.
Сус піль не жит тя у нас від сут нє зов сім, ко жен ус ві дом -
лює це і твер дить по стій но, що це по га но, про те не
по міт но жод но го праг нен ня змі ни ти си ту а цію».

Та ка низь ка оцін ка оче вид ця ми му зич но го жит тя
гу бер нії де я кою мі рою бу ла зу мов ле на упе ред же ним
став лен ням ім пер сь ко го сус піль с т ва до проб лем куль тур -
но го роз вит ку ук ра їн сь кої про він ції.

Му зич не жит тя Пол тав щи ни на при кін ці ХІХ||сто літ -
тя ви гля да ло більш яс к ра ві шим за оцін кою тих су час ни -
ків, які бу ли не стіль ки учас ни ка ми мис тець ко го жит тя,
скіль ки йо го спо сте рі га ча ми. Ці ка ві ар гу мен ти, які хоч
би час т ко во спрос то ву ють не га тив ні оцін ки, зна хо ди мо в
епі сто ляр ній спад щи ні ро сій сь ко го ком по зи то ра Мо дес -
та Му сорг сь ко го. Пе ре бу ва ю чи у 1878–1879||ро ках, ра -
зом із со ліс т кою ім пе ра тор сь кої ро сій сь кої опе ри Д.||Ле -
о но вою121 у гас т роль ній||по до ро жі пів ден ни ми міс та ми
Ро сії він від ві дав і Пол та ву. У лис ті до В. Стасова Му -
сорг сь кий пи сав: «А Вам, до ро гий мій, ска жу, що Пі тер
не а би я кий зна вець ро сій сь кої про він ції. Про це маю Вам
по ві до ми ти так: “Міс та ро сій сь кі, особ ли во ті, що по -
всяк час від ві ду ють ар тис ти, вза га лі ма ло під ля га ють мис -
тец т ву (Оде са, Ми ко ла їв, Се вас то поль); і на впа ки, міс та
ро сій сь кі, які рід ко, або ж зов сім не від ві ду ють ся ар тис -
та ми, ду же му зич ні і над то вбо лі ва ють за мис тец т во
(Єли са вет град, Хер сон, Пол та ва)”».

У лип ні 1879||ро ку в за лі Дво рян сь ко го зі бран ня з ве -
ли ким ус пі хом від бу ли ся кон цер ти М.||Му сорг сь ко го і
Д.||Ле о но вої122. Гас т ро лі ар тис тів ста ли ви дат ною по ді єю

121||Ле о но ва||Да рія Ми хай лів на
(1835(?)–1896)||– ро сій сь ка опер -
на спі вач ка (конт р аль то). Пі сля
за кін чен ня Санк т-Пе тер бур зь ко го
те ат раль но го учи ли ща пе ре бу ва ла
на служ бі в ім пе ра тор сь ких те ат -
рах Санк т-Пе тер бур га. 1852||р. з
ве ли ким ус пі хом де бю ту ва ла в
опе рі М.||Глін ки «Жит тя за ца ря»
(Ва ня). 1858||р. про ве ла де кіль ка
мі ся ців за кор до ном. У се ре ди ні
70-х||рр. здій с ни ла гас т роль не тур -
не міс та ми Цен т раль ної Ро сії,
Кри му, До ну і Вол ги. У Санк т-
Пе тер бур зі, ра зом з М.||Му сорг сь -
ким, ста ла ор га ні за то ром кур сів
спі ву. Точ ну да ту на род жен ня не
вста нов ле но: в нек ро ло зі на во -
дить ся 1835 рік.

122||У ви ко нан ні Д.||Ле о но вої
про зву ча ли тво ри Ф.||Шу бер та
(«Ман д рів ник»), М.||Му сорг сь ко -
го («Си ріт ка»), об роб ки ро сій сь -
ких на род них пі сень М.||Ві те ля ро
(«Бі ля річ ки бі ля бро ду»); А.||Ля -
до ва («Вспом ни, мой лю без ный»,
«Ах вы, се ни мои, се ни»); ро ман -
си М.||Глін ки («Один лишь миг»
и «В кро ви го рит огонь же ла нья»)
і М.||Гум бер та («Без счё та пта -
шеч ки по ют»), а та кож піс ня
Оль ги із опер «Ру сал ка» О.||Дар -
го миж сь ко го, «Ва рязь ка ба ла да»
із «Рог не ди» та Піс ня Спи ри до -
нів ни із «Во ро жої си ли» О.||Сє ро -
ва. М.||Му сорг сь кий ви ко нав
фор те пі ан не скер цо «Швач ка»,
хор «По раз ка Се на хе ри ба» і фі -
нал дру гої кар ти ни з опе ри
«Бо рис Го ду нов» у пе ре кла ді
для фор те пі а но.
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у мис тець ко му жит ті ре гі о ну й оз на ме ну ва ли по ча ток
гас т роль но- кон цер т но го ру ху в гу бер нії.

Свої по зи тив ні вра жен ня від гас т ро лей у Пол та ві та -
ви ко нан ня влас них тво рів М.||Му сорг сь кий опи сав у
лис ті до В.||Ста со ва: «“Хо ван щи на” спра ви ла там не пе ре -
вер ше не вра жен ня, фі наль на сце на Мар фи з Анд рі єм
Хо ван сь ким, у ка пі таль но му ви ко нан ні Ле о но вої, при го -
лом ши ла слу ха чів. “Со ро чин сь ка” тут і скрізь в Ук ра ї ні
ви кли ка ла ціл ко ви ту сим па тію; ук ра їн ці й ук ра їн ки ви -
зна ли ха рак тер му зи ки “Со ро чин сь кої” пов ніс тю на род -
ним, та й сам я у цьо му пе ре ко нав ся, пе ре ві рив ши се бе
в ук ра їн сь ких зем лях».

До вер ше ні пол тав сь кі кра є ви ди і спіл ку ван ня з ви со -
ко ос ві че ни ми при хиль ни ка ми сво го та лан ту сти му лю ва -
ли твор чу уя ву ком по зи то ра. Особ ли во вра зи ло мит ця
знай ом с т во з Єли за ве тою Ми ло ра до вич||– «ви со ко куль -
тур ною й ос ві че ною єв ро пей кою», дім якої, за сло ва ми
ком по зи то ра, був цен т ром пол тав сь кої куль ту ри.

«У по міс ті Є.||П.||Ми ло ра до вич під Пол та вою, в
Го жу лах, ми бу ли за ча ро ва ні ви тон че но- ху дож нім кра є -
ви дом, роз кіш ним пар те ром (ta pis), ро же ви ми ака ці я ми і
ча рів ною гос по да роч кою… За ча ро ва ний осо бою, я по мі -
тив ха ту, в якій мог ла би бу ти Па ра ся, а то му на пи са ну
в Пе тер го фі “Па ра сю” при свя тив ми лій Є.||П.||Ми ло ра -
до вич. На при кін ці да ро ва ної нам люб’яз ною п.||Ми ло ра -
до вич на со ло ди в Го жу лах, Да рія Ми хай лів на ви ко на ла
“ту зо во” Си ріт ку, За бу тий і Мар фу пе ред са мос па лен -
ням123. Д.||М. ма ло не за ду ши ли по ці лун ка ми, ці лу ва ли
ру ки її, на віть да ми, а на ступ но го дня від вер то зі зна ли ся,
що не спа ли всю ніч і не за бу дуть “Бо жий дар”».

Ви сту пи му зи кан тів пе ред пол тав сь кою пуб лі кою
ста ли сво є рід ним ім пуль сом, який спо ну кав інер т ні міс -
це ві си ли до ак тив ної му зич ної ді яль нос ті, а са ме – до
ви сту пів пе ред ау ди то рі єю знач но шир шою, ніж та, що
зби ра ла ся під час до маш ніх кон цер тів. Не зва жа ю чи на
те, що пуб ліч ні кон цер ти у цей пе рі од бу ли пе ре важ но
по о ди но ки ми, під ста ви для роз вит ку кон цер т ної ді яль -
нос ті на Пол тав щи ні бу ли. По ві дом лен ня про один із
більш мас ш таб них мис тець ких за хо дів є в жур на лі «Ба -
ян» за 1888||рік. Му зич ний ве чір від був ся 24||січ ня у Пол -
тав сь ко му за лі Дво рян сь ко го зі бран ня з учас тю хо ру й
ор кес т ру му зи кан тів- а ма то рів. Ке ру вав хо ром уже зга ду -
ва ний Ми ко ла Хрис ти я но вич. Ор га ні за то ра ми ор кес т ру
ви сту пи ли Ми ко ла Вон сов сь кий і чесь кий вій сь ко вий
ка пель мей с тер Р.||Шуп пель124, який на той час жив у
Пол та ві. У кон цер ті про зву ча ли «Угор сь ка увер тю ра»
Кел лер- Бел ла; «Мо лит ва» (хор із опе ри «Фе нел ла»

123||Два ро ман си й ури вок з
опе ри «Хо ван щи на», над якою
то ді пра цю вав ком по зи тор.

124||Шуп пель||Р.В. був ві до мий
пол тав цям як ор га ні за тор літ ніх
кон цер тів лег кої му зи ки, що
про хо ди ли у Пол тав  сь ко му
місь ко му пар ку, та зи мо вих кон -
цер тів за учас ті вій сь ко вих му -
зи кан тів та міс це вих ама то рів,
улаш то ва них у при мі щен ні Пол -
тав сь ко го вій сь ко во го клу бу. Ко -
лиш ній ко рес пон дент «Хар ків  сь -
ких гу берн сь ких ві до мос тей»
по ві дом ляв чи та чів: «Ос тан нім
ча сом у вій сь ко во му клу бі ут во -
рив ся гур ток лю би те лів му зич но -
го мис тец т ва, який ви я вив ся
пре крас ним ор кес т ром під ке рів -
ниц т вом ві до мо го пол тав цям ка -
пель мей с те ра п.||Шуп пе ля. В ор -
кес т рі на сьо год ні бе руть участь
двад цять п’ять осіб. Ре пе ти ції
гур т ка про хо дять на стіль ки вда ло,
що ви кли ка ють за галь не зди ву -
ван ня. Ка жуть, що це бу де
най кра щий ор кестр у міс ті».
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Л.||Обе ра); арія не ві до мо го ав то ра для cor net- a- pis tons;
увер тю ра із опе ри «Цам па, або Мар му ро ва на ре че на»
Ф.||Ге роль да; Поль сь кий акт із «Жит тя за ца ря» М.||Глін -
ки; «Два ве лет ні» Е.||На прав ни ка; Ве сіль ний марш із
опе ри «Сон літ ньої но чі» Ф.||Мен дель со на.

Ви ко ри стан ня у про гра мі кон цер ту жан рів сим фо -
ніч ної й опер ної му зи ки свід чить про до сить ви со кий
ви ко нав сь кий рі вень пол тав сь ких му зи кан тів- а ма то рів.

Ха рак тер ною ри сою му зич но го жит тя ба га тьох міст
Ук ра ї ни ІІ по ло ви ни ХІХ||сто літ тя ста ло про ве ден ня літ -
ніх са до вих кон цер тів125. До учас ті у них за лу ча ли ся
пе ре важ но за ру біж ні ди ри ген ти й му зи кан ти (чесь кі, поль -
сь кі, ні мець кі), які жи ли в Ро сії. Так, у 1875–1890||ро -
ках особ ли во по пу ляр ним був ор кестр Гус та ва Ге не і
М.||Чер ня хів сь ко го (по ча ток 1890), який ви сту пав у літ -
ньо му те ат рі «Ша то де Флер» у Ки є ві, та кож сим фо ніч -
ний ор кестр під ке рів ниц т вом Ру доль фа Бул ле рі а на126.

На Пол тав щи ні по ча ток ді яль нос ті са до вих ор кес т рів
пов’язу ють із 80-ми||ро ка ми ХІХ||сто літ тя. Се ред пер ших
пред с тав ни ків цьо го ви ду му зи ку ван ня бу ли ор кес т ро ві ко -
лек ти ви під ке рів ниц т вом чесь ких вій сь ко вих ка пель мей с -
те рів Р.||В.||Шуп пе ля і В.||І.||Ге бе на. Струн ний ор кестр Шуп -
пе ля, який на лі чу вав близь ко 25||ви ко нав ців, з трав ня по
ве ре сень три чі на тиж день грав у Місь ко му са ду Пол та ви.
У ре пер ту а рі ко лек ти ву пе ре ва жа ли тво ри тан цю валь но го
жан ру Й.||Лан не ра, Е.||Валь д тей фе ля і Р.||Штра у са. У сер п ні
1893||ро ку з ве ли ким ус пі хом від був ся бе не фіс ди ри ген та. У
кон цер ті зву ча ли «Угор сь ка рап со дія» №2 Ф.||Ліс та, ду ет і
фі нал чет вер то го ак ту опе ри «Гу ге но ти» і марш із опе ри
«Про рок» Дж.||Мей єр бе ра, увер тю ра «Це ре мо ні ал» К.||Ве бе -
ра. З особ ли вим за хоп лен ням сприй ня ла пол тав сь ка пуб лі -
ка «Ма ло ро сій сь кий ко за чок» О.||Дар го миж сь ко го, а та кож
тан цю валь ні тво ри Мен г де на, Й.||Лан не ра, Бей зі га. За оцін -
кою ко рес пон ден та127 га зе ти «Пол тав ские гу берн ские ве до -
мос ти», ви сту пи ор кес т ру Р.||Шуп пе ля зав ж ди бу ли ок ра -
сою Місь ко го са ду і да ру ва ли йо го від ві ду ва чам чу до ві
хви ли ни спіл ку ван ня зі справ ж нім мис тец т вом.

Уп ро довж літ ньо го пе рі о ду 1896–1898||ро ків у Кор -
пус но му са ду міс та сис те ма тич но ви сту пав струн ний
ко лек тив Ге бе на. Спря мо ву ю чи своє мис тец т во на за до -
во лен ня за га лом не ви баг ли вих сма ків пол тав сь ких слу ха -
чів, ор кестр вод но час вклю чав до кон цер т них про грам і
се рйоз ні за жан ром і зміс том му зич ні тво ри, зок ре ма,
увер тю ри з опер А.||То ма, Ф.||Мен дель со на і В.||Мо цар та.
На леж ний рі вень ви ко нан ня і ці ка вий ре пер ту ар до зво -
ляв ор кес т ран там ор га ні зо ву ва ти і плат ні кон цер ти на
од но му із цен т раль них май дан чи ків Місь ко го са ду.

125||У Пол та ві для до звіл ля й
від по чин ку жи те лів фун к ці о ну ва -
ло три пар ки: Місь кий сад, у яко -
му ді яв літ ній те атр (за сно ва ний
1803 р. з іні ці а ти ви ге не рал-  гу -
бер на то ра кня зя О. Б. Ку ра кі на;
ни ні – парк «Пе ре мо га»); Олек -
сан д рів сь кий сад (та кож – Кор -
пус ний сад, цен т раль на час ти на
міс та); Сад зі бран ня чи нов ни ків
(Чи нов ниць кий сад, був роз та -
шо ва ний по вул. Дво рян сь кій,
ни ні – вул. Па ризь кої ко му ни), у
яко му по стій но ви сту пав ду хо вий
ор кестр, а на від кри тій сце ні –
при їж д жі дра ма тич ні тру пи.

126||Бул ле рі ан Ру дольф Ро ма но -
вич (1856–1911) – ні мець кий
ди ри гент, скри паль. На вчав ся у
Й. Йо а хи ма у Ви щій шко лі му зи -
ки в Бер лі ні. Грав в ор кес т рах. З
1886-го ди ри гу вав сим фо ніч ним
ор кес т ром у Гет тін ге ні, гас т ро лю -
вав по Ні меч чи ні. З 1890
(1891) р. жив у Ро сії, ви сту пав
з по пу ляр ни ми сим фо ніч ни ми
про гра ма ми у Мос к ві, Хар ко ві,
Ри зі та ін. У 1896–1907 рр. – в
Ки є ві, ди ри гент «Літ ніх сим фо -
ніч них кон цер тів» у Ку пець ко му
са ду (те пер Мін сь кий парк), ди -
рек тор при ват ної Му зич но- дра -
ма тич ної шко ли Ст.||Блу мен -
фель да, ви кла дач кла су скрип ки
Шко ли М. Лес не вич-  Но со вої.
Здій с нив кон цер т не тур не по
США (1902–1903), пра цю вав у
Брюс се лі (1910).

127||Ця пуб лі ка ція, під пи са на
іні ці а лом Л., на ле жить Олек сію
Лі сов сь ко му||– од но му з най ак -
тив ні ших куль тур них і гро мад сь -
ких ді я чів міс та, який на той час
про жи вав у Пол та ві.
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У 1900||ро ках у Місь ко му та Чи нов ниць ко му са дах
Пол та ви по пу ляр ни ми бу ли ви сту пи ду хо во го ор кес т ру
під ке рів ниц т вом ди ри ген та В.||Т.||Лев ша ко ва128 з учас тю
му зи кан тів 35-го Брян сь ко го пол ку, а та кож за про ше них
гі та рис тів, ман до лі ніс тів і ба ла ла єч ни ків. Улюб ле ним
тво ром у ре пер ту а рі ко лек ти ву бу ла увер тю ра з опе ри
М.||Глін ки «Жит тя за ца ря».

Не при пи ня ли сво єї ак тив ної ді яль нос ті літ ні са до ві
кон цер ти і на по чат ку ХХ||сто літ тя. Про те ви ко нав сь кий
рі вень та ких ко лек ти вів цьо го пе рі о ду сут тє во зріс, ос кіль -
ки до учас ті в кон цер тах усе час ті ше за лу ча ли ся про фе сій -
ні му зи кан ти, пе ре важ но із сим фо ніч но го ор кес т ру Пол -
тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ й ко лек тив під ке рів ниц т вом
скри па ля Яко ва Гег не ра і та ла но ви то го ві о лон че ліс та з
ах ша ру мов сь ко го ор кес т ру Се ме на Брод сь ко го. Ви сту пи
цих ко лек ти вів зав ж ди зби ра ли чис лен ну пуб лі ку, хоч їх
ре пер ту ар був до сить тра ди цій ним – по пу ляр ні тво ри
сим фо ніч ної, тан цю валь ної і ду хов ної му зи ки.

Пра ця ор кес т ран тів зав ж ди оп ла чу ва ла ся мі зер но,
тож участь про фе сій них му зи кан тів у са до вих ак ці ях у
пе рі од між се зон ни ми сим фо ніч ни ми кон цер та ми бу ла
для них мож ли віс тю до дат ко во го, хоч і не ве ли ко го, за ро -
біт ку. При род но, що ви ко нав ці не від мов ля ли ся й від
учас ті в різ но ма ніт них уро чис тос тях. За та ких об с та вин
не об хо ди ло ся без ку рйоз них ви пад ків. Свід ком од но го з
них був Л.||Лі сов сь кий, про що на пи сав у сво їх спо га дах:
«П’ято го чер в ня му зи кан ти на ші гра ли на про во дах про -
ку ро ра су ду, який від’їж д жав із Пол та ви в ін ше міс то у
зв’яз ку з но вим при зна чен ням. Ор кестр роз по чав гра ти о
дру гій го ди ні дня і про дов жу вав аж до вось мої ве чо ра,
пі сля цьо го по чи на ла ся са до ва ро бо та. На щас тя, цьо го
ра зу бу ла по став ле на зов сім лег ка са до ва про гра ма, пе ре -
важ но валь си, а то му му зи кан ти мог ли гра ти свої пар тії
на пам’ять, на пів за си на ю чи під час гри. Мою за ці кав ле -
ність при вер ну ла гра на пів сон них аль тис тів Во ро не ля і
Лип ска ря, яким увесь час до во ди ло ся гра ли ли ше дру гу і
тре тю чет вер ті валь со во го аком па не мен ту, і во ни ви ко -
ну ва ли свою спра ву без до ган но з аб со лют но за кри ти ми
очи ма у на пів сні, а мож ли во, і пов но му сні!. Си дя чи не -
по да лік від них (ор кестр грав у рес то ра ні для тан ців), я
від чу вав хлоп ча че ба жан ня за пус ти ти їм “гу са ра” в ніс, а
да лі роз смі яв ся і звер нув ува гу сво їх ком пань йо нів на цих
му зи кан тів та на їх ге ні аль ну пам’ять. Бо і справ ді, гра ти
вві сні щось зов сім да ле ке від ме ло дії і не по ми ля ти ся
ані тріш ки||– хі ба це не ге ні аль ність?».

Тра ди ції про ве ден ня у Пол та ві са до вих кон цер тів
ус піш но роз ви ва ли ся й у 20–30-х||ро ках ХХ||сто літ тя.

128||Про цьо го му зич но го ді я ча
фак тич но ні чо го не ві до мо. Є ли -
ше да ні, що з кін ця ХІХ ст. у
Кре мен чу ці В.||Т. (імо вір но, Вік -
тор Ти мо фій о вич) Левша ков
пра цю вав вій сь ко вим ка пель мей -
с те ром в Ор лов сь ко му, Сев сь ко -
му пол ках, Тех ніч но му учи ли щі, а
з січ ня 1928 р. – ймо вір но, ди ри -
ген том ор кес т ру Тру до вої ко му ни
ім. Ф.||Дзер жин сь ко го, Пріз ви ще
епі зо дич но зга ду єть ся у «Пе да го гіч -
ній по е мі» А.||Ма ка рен ка.
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По пу ляр ни ми у Пол та ві бу ли ви сту пи ор кес т ру під ке -
рів ниц т вом ди ри ген та О.||Єро фє є ва129, а та кож міс це -
вих му зи кан тів, зок ре ма, В.||Бе ре зов сь ко го і Г.||Душ ко -
ва. До учас ті у по діб них ак ці ях за про шу ва ли ся і
гас т ро ле ри. Се ред них||– ди ри гент зі Смо лен сь ка
О.||Юра сов сь кий130, кон цер ти яко го від бу ва ли ся у
Пол тав сь ко му са ду «Зі бран ня чи нов ни ків».

На ме жі ХІХ–ХХ||сто літь сут тє во ак ти ві зу ва ли ся зов -
ніш ні про я ви гас т роль но- кон цер т но го жит тя ре гі о ну, і
гу бер нія опи ни ла ся у ви рі різ но ма ніт них мис тець ких по -
дій. Цьо му спри я ло дов го о чі ку ва не від крит тя (1900) най -
біль шої кон цер т ної аре ни міс та||– Пол тав сь ко го про -
світ ниць ко го до му (те ат ру ім.||М.||Го го ля), за ла яко го
на лі чу ва ла по над 1000||гля даць ких місць, що вже цим
при вер та ло ува гу гас т ро ле рів до про він цій ної сце ни.

Гас т роль не жит тя цьо го пе рі о ду бу ло ре пре зен то ва но
різ но ма ніт ни ми ви ко нав сь ки ми си ла ми:

– со ліс ти- ін с тру мен та ліс ти (пі а ніс ти, скри па лі, ві о -
лон че ліс ти);

– май с т ри соль но го спі ву (ар тис ти ук ра їн сь кої й ро сій -
сь кої опе ри);

– во каль ні й ін с тру мен таль ні ан сам б лі;
– хо ро ві ко лек ти ви;
– опер ні тру пи (іта лій сь кі й ук ра їн сь кі).
У па но ра мі гас т роль но го ру ху пред с тав ле ні й різ ні

ви ди мис тец т ва: 
– опе ра;
– дра ма тич ний те атр (ук ра їн сь кий і ро сій сь кий);
– ба лет;
– су час ний та нець;
– опе ре та;
– во де віль;
– цирк;
– кі но.
Тра ди цій ни ми для цьо го ча су бу ли різ но ма ніт ні за

те ма ми лек ції про світ ниць ко го спря му ван ня.
Без пе рер в ний гас т роль ний по тік спря мо ву вав до

Пол та ви ви ко нав ців віт чиз ня но го і сві то во го рів ня, се ред
яких ві до мі пі а ніс ти А.||Конт ський (1899), О.||Зі ло ті
(1901, 1908, 1913), А.||Арен ський (1902), Ю.||Гоф ман (1900,
1901); скри па лі Е.||Онд ржі чек (1900, 1901), О.||Габ ри ло вич
(1903), Ф.||Крей слер (1909, 1913), Я.||Ко ці ан||1 (1910) і
М.||Ер ден ко131 (1906, 1910); ві о лон че ліс ти В.||Ало їз (1900),
О.||Вер жби ло вич (1901); Ан рі Мар то132 (1914). У січ ні
1902||ро ку в Пол та ві від бу ли ся кон цер ти пред с тав ни ків
Санк т-Пе тер бур зь ко го від ді лен ня ІРМТ скри па ля Ле о -
поль да Ау е ра і пі а ніс та Олек сан дра Мік ла шев сько го.

129||Єро фє єв Олек сандр Гав ри -
ло вич (1884–1969)||– ди ри гент,
пе да гог, му зич но- гро мад сь кий ді -
яч. За кін чив Мос ков сь ку кон сер -
ва то рію (1804). У 1911–1912 рр.
пра цю вав в ор кес т рі Хар ків сь -
кої опе ри. У 1912–1932||рр. у
Пол та ві, ви кла дає у му зич но му
учи ли щі і грає у сим фо ніч но му
ор кес т рі Д.||Ах ша ру мо ва. У
1918–1928||– ди рек тор Пол тав -

сь ко го му зич но го тех ні ку му і
ди ри гент сим фо ніч но го ор кес т -
ру. Ор га ні за тор Пол тав сь ко го
опер но го те ат ру (1919). Із
1932||р.||– ди ри гент опе ри в
Лу ган сь ку.

130||Юра сов сь кий Олек сандр
Іва но вич (1890–1922) – ро сій сь -
кий ком по зи тор і ди ри гент. За -
кін чив юри дич ний фа куль тет
Мос ков сь ко го уні вер си те ту, зго -
дом – Мос ков сь ку кон сер ва то -
рію. Кра щий йо го твір – опе ра
«Триль би» (прем’єра – 1924 р.
в Екс пе ри мен таль но му те ат рі
Мос к ви). Син ві до мої спі вач ки і
пе да го га На дії Ва си лів ни Са лі ної
(1864–1956).

1||Ко ці ан Ярос лав (1883–
1950)||– та ла но ви тий чесь кий
скри паль, учень О.||Шев чи ка
(скрип ка) і А.||Двор жа ка (ком по -
зи ція), гас т ро лю вав у різ них кра -
ї нах. Ор га ні зу вав в Оде сі «Одесь -
кий квар тет», у Пе тер бур зі||–
«Квар тет гер цо га Мак лен бур зь -
ко го». Ба га то ро ків ви кла дав в
Оде сі, Пе тер бур зі, Пра зі. Ви хо -
вав та ких ві до мих скри па лів, як
Й.||Сук (мо лод ший), О.||Пло цек,
Є.||За ту рець кий.

131||Ер ден ко Ми хай ло Гав ри ло -
вич (1885–1940) – скри паль і
пе да гог, за слу же ний ді яч мис -
тецтв РРФСР (1934). По хо див з
ци ган сь кої ро ди ни, вва жа єть ся
за снов ни ком ци ган сь кої му зич -
ної ди нас тії Ер ден ків. Ці ка во, що
свій пер ший кон церт зі грав у
п’яти річ но му ві ці (Хар ків). На -
вчав ся у Мос ков сь кій кон сер -
ва то рії, ста жу вав ся у Брюс се лі.
Здій с нив ба га то кон цер т них ви -
сту пів у міс тах Ук ра ї ни. У 1910–
1920 рр. – ви кла дач Ки їв сь ко го
му зич но го учи ли ща (з 1913 р. –
кон сер ва то рія), про фе сор.
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Се ред пер ших му зи кан тів- гас т ро ле рів, хто від ві дав
Пол та ву на при кін ці ХІХ||сто літ тя, був поль сь кий пі а ніст
і ком по зи тор, учень Дж.||Філь да (Мос к ва) і С.||Зех те ра
(Ві день) Ан тон Конт ський133. Ім’я му зи кан та доб ре ві до -
ме у най шир ших му зич них ко лах, ос кіль ки він був пер -
шим пі а ніс том, хто гас т ро лю вав міс та ми прак тич но всіх
кра їн сві ту. Ши ро ку по пу ляр ність му зи кан ту при нес ли
йо го влас ні му зич ні тво ри: фор те пі ан ні п’єси, фан та зії,
ва рі а ції, етю ди, тан ці, ро ман си й особ ли во яс к ра вий бра -
вур ний марш «Про буд жен ня ле ва» («Le re vo il du li on»)||–
сво є рід ний ефек т ний від гук на по дії Фран цузь кої ре во -
лю ції 1848||ро ку. Ви ко нав сь кий та лант пі а ніс та зав ж ди
від зна чав ся блис ку чою «від шлі фо ва ною» тех ні кою й еле -
ган т ніс тю. А.||Конт сь кий ви ко ну вав різ но ма ніт ний му зич -
ний ре пер ту ар: мод ні на той час са лон ні п’єси, тво ри
кла си ків і ран ніх ро ман ти ків, влас ні ком по зи ції. Ви ступ
уже не мо ло до го пі а ніс та пе ред пол тав сь кою ау ди то рі єю
31||бе рез ня 1899||ро ку спра вив не за бут нє вра жен ня. Ори гі -
наль не трак ту ван ня «Валь су» Ф.||Шо пе на (As- dur) і «Та ран -
те ли» Р.||Шу ма на, а та кож блис ку че ви ко нан ня тре лей і
тре мо ло на од ній но ті не за ли ши ли се ред пуб лі ки жод но -
го бай ду жо го.

Пол тав сь ких лю би те лів му зи ки по ло ни ли кон цер ти
ле ген дар но го пі а ніс та Юзе фа Гоф ма на134. Ви сту пи му зи -
кан та- вір ту о за, який на той час пе ре бу вав у зе ні ті сла ви,
зав ж ди бу ли ви знач ною по ді єю і для сто лич ної пуб лі ки.
На йо го пер ші кон цер ти у Ки є ві (1896, 1897) бі ле ти роз -
п ро да ва ли ся за дов го до дня ви сту пу. Міс це ві ж га зе ти
ряс ні ли за хоп ле ни ми від гу ка ми, по рів ню ю чи вір ту оз -
ність пі а ніс та з «без до ган но на пи са ною кар ти ною», а са -
мо го ви ко нав ця на зи ва ли «не пе ре вер ше ним май с т ром
пер с пек ти ви і ко ло ри ту у сфе рі фор те пі а но». Як зав ж ди,
гли бо кою і зміс тов ною бу ла про гра ма кон цер ту, яку
пред с та вив му зи кант на суд про він цій ної пуб лі ки 29||січ -
ня 1901||ро ку135. На при кін ці кон цер ту за хоп ле на «міц цю і
здо ров’ям гоф ма нів сь ких кан ти лен» пол тав сь ка пуб лі ка
не од но ра зо во ви кли ка ла му зи кан та на біс, щоб укот ре
по чу ти в блис ку чо му ви ко нан ні май с т ра «Zuz gi tar ra»
М.||Мош ков сь ко го і «Бар ка ро лу» f-moll А.||Ру бін ш тей на.

Чис лен ну пуб лі ку зби ра ли кон цер ти ви дат но го май -
с т ра, уч ня М.||Ру бін ш тей на, П.||Чай ков сь ко го і Ф.||Ліс та,
му зи кан та зі сві то вим ім’ям Олек сан дра Зі ло ті136. Ар тист
від ві дав Пол та ву впер ше у лис то па ді 1901||ро ку, від ра зу
пі сля гас т ро лей у Ки є ві, ра зом із та ла но ви тим ві о лон -
че ліс том, про фе со ром Санк т-Пе тер бур зь кої кон сер ва -
то рії Олек сан дром Вер жби ло ви чем137. Кон церт ус лав ле -
них му зи кан тів при ніс пол тав цям справ ж ню на со ло ду

132||Мар то Ан рі (1873–1934) –
фран цузь кий скри паль, ком по зи -
тор і пе да гог. З 1892 р. гас т ро лю -
вав у ба га тьох кра ї нах сві ту й
не од но ра зо во у Ро сії та Ук ра ї ні.
Ви кла дав у Же нев сь кій кон сер ва -
то рії, Ви щій шко лі му зи ки у Бер -
лі ні. З 1923 ро ку пра цю вав ди -
рек то ром ака де мії му зи ки у
Пра зі. У різ ні ро ки – про фе сор
Лей п цизь кої та Дрез ден сь кої
кон сер ва то рій. Один із най ви дат -
ні ших вір ту о зів кін ця ХІХ – по -
чат ку ХХ сто літь, ви ко нан ня яко -
го ха рак те ри зу ва ло ся, прос то тою
і бла го род с т вом сти лю, муж ніс тю
та дос ко на лою ви ко нав сь кою
тех ні кою, ори гі наль ніс тю ін тер -
пре та цій тво рів Й.||Ба ха, Л.||Бет -
хо ве на і особ ли во В.Мо цар та.
Мар то||А. був ак тив ним про па -
ган дис том му зи ки су час ни ків,
на сам пе ред тво рів М. Ре ге ра,
біль шість з яких сам ви ко ну вав
пер шим.

133||Конт сь кий Ан тон Гри го ро -
вич (1816–1899) – поль сь кий
пі а ніст, ком по зи тор і пе да гог, із
ро ди ни му зи кан тів. З ус пі хом ви -
сту пав у Ро сії, Аме ри ці та кра ї нах
Єв ро пи. Жив пе ре важ но у Пе -
тер бур зі, де за сну вав Шко лу фор -
те пі ан ної гри. Гас т ро лю вав як
пі а ніст, най біль шим ус пі хом ко -
рис ту вав ся у ро сій сь кій про він ції.

134||Гоф ман Юзеф Ка зи ми ро -
вич (1876–1957) – аме ри кан сь -
кий пі а ніст і ком по зи тор поль -
сь ко го по ход жен ня. З ро ди ни
му зи кан тів (бать ко – пі а ніст,
пер ший учи тель Юзе фа, ма ти –
спі вач ка Кра ків сь кої опе ри).
Один із най ви знач ні ших пі а ніс тів
сві ту. Учень М.||Мош ков сь ко го
і А.||Ру бін ш тей на. Про фе сій ну ос -

ві ту от ри мав за вдя ки фі нан со вій
під трим ці аме ри кан сь ко го маг -
на та А. Клар ка, який був за хоп ле -
ний мис тец т вом Ю. Гоф ма на і
ви ді лив йо му знач ні кош ти. З ве -
ли чез ним ус пі хом ви сту пав у Ве -
ли кій Бри та нії, Ро сії (що ро ку в
1895–1913 рр.), США, Пд. Аме ри -
ці. 1914 р. еміг ру вав до Аме ри ки.

135||У пер шо му від ді лен ні про -
зву ча ли Ор ган на пре лю дія і фу га
d-moll Й.С.||Ба ха; со на та As- dur
op.||100 Л.||ван||Бет хо ве на; Ron do
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від про слу хо ву ван ня доб ре ві до мих тво рів Л.||ван||Бет -
хо ве на (со на та для ві о лон че лі) і Ф.||Шо пе на (Скер цо
№||1 і три етю ди). За хоп ле но сприй ня ли слу ха чі і но -
вий му зич ний ре пер ту ар. На цей раз у ви ко нан ні Зі ло -
ті про зву ча ла фор те пі ан на со на та (b-moll) О.||Гла зу но -
ва. Яск ра ві вра жен ня за ли ши ли ся у пуб лі ки й від
ви ко нан ня ва рі а цій на марш із «Пу ри тан» В.||Бел лі ні
п’яти ком по зи то рів (Ф.||Шо пе на, Ф.||Ліс та, С.||Таль -
бер га, А.||Гер ца, Ф.||Пік сі са). У соль но му ви ко нан ні
Вер ж би ло ви ча не пе ре вер ше но про зву ча ли тво ри
А.||Сер ве («Fan ta sie ca rac te ris ti que») і Д.||Поп пе ра («An -
dan te»), від кри ва ю чи для пол тав сь ких слу ха чів ці лу
«бе зод ню но вої і сві жої по е зії».

На ступ ний при їзд до Пол та ви О.||Зі ло ті здій с нив
25||ве рес ня 1908||ро ку ра зом з Єв ге ні єю Збру є вою138. Ви ступ
цьо го ра зу став для пол тав ців род зин кою у від крит ті но -
во го кон цер т но го се зо ну. Ре пер ту ар пі а ніс та був ви три -
ма ний у без до ган ній кла сич ній ма не рі і скла дав ся із тво -
рів Й.||Ба ха і Ф.||Шо пе на. Є. Збру є ва, у ви ко нан ні якої
про зву ча ли три піс ні Ле ля зі «Сні гу ронь ки» М.||Рим сь ко -
го- Кор са ко ва, арія Рат ми ра М.||Глін ки, ряд ро ман сів
А.||Арен сь ко го і С.||Рах ма ні но ва,||– за ча ру ва ла слу ха чів
по туж ним, гус тим і со ко ви тим, над зви чай но ши ро ко го
ді а па зо ну конт р аль то. Во каль на тех ні ка спі вач ки вра жа ла
блис ку чою вір ту оз ніс тю, чис то тою ін то на ції, бла го род -
ною ма не рою ви ко нан ня. На при кін ці кон цер ту О.||Зі ло ті
ви ко нав тво ри Й.||Ба ха, і пуб лі ка ні би під ді єю «ме ді у ма»
на де я кий час за ну ри ла ся у «сфе ру не зви чай но го, над -
при род но го, но во го і ча рів но го».

У хро ні ках гас т роль них по дій 1900||ро ку зна хо ди мо й
іме на менш ві до мих ви ко нав ців: скри па ля Зі сер ма на- За -
ха ре ви ча та пі а ніс та Віл лі Воль ф со на, ви сту пи яких бу ли
доб ре оці не ні пол тав сь кою пуб лі кою.

Зав ж ди ці ка ви ми для пол тав сь ких гля да чів бу ли ви -
сту пи Хар ків ської опер ної тру пи Це ре те лі139. У груд ні
1901||ро ку ко лек тив від ві дав Пол та ву із ря дом опер них
спек так лів. Під ке рів ниц т вом ди ри ген та Льва Пет ро ви ча
Штей н бер га де кіль ка ве чо рів під ряд пол тав ці на со лод -
жу ва ли ся пе ре гля дом опер «Лак ме» Лео Де лі ба (15||груд -
ня); «Де мон» і «Ку пець Ка лаш ни ков» А.||Ру бін ш тей на (1,
16||груд ня); «Хо ван щи на» і «Бо рис Го ду нов» М.||Му сорг -
сь ко го (18, 19||груд ня); «Ви но ва кра ля» та «Єв ге ній Онє -
гін» П.||Чай ков сь ко го (20, 21||груд ня). Чу до во сприй ня ла
пуб лі ка опе ру А.||Ру бін ш тей на «Ку пець Ка лаш ни ков». Ви -
ко нав ці го лов них ро лей||– Ка лаш ни ко ва (ба ри тон Ор лов)
й Оле ни Дмит рів ни (соп ра но Чер нен ко)||– без до ган но
впо ра ли ся зі сво ї ми за вдан ня ми. Особ ли во спо до ба ло ся

cap pric ci o so Ф.||Мен дель со на;
Вальс, «Мар га ри та за пряд кою»
Шу бер та-  Ліс та; «Ma ze ne mi li ta i -

re» Шу бер та-  Та у зін га. У дру го му
від ді лен ні ви ко ну ва ли ся тво ри
М.||Мош ков сь ко го («Іс пан сь ке
кап річ чо»), Ф.||Шо пе на (Єтю -
ди cis-  moll, Ges-  dur; Imp rom tu
№||3), А.||Ру бін ш тей на (Пре лю -
дія a- moll), П.||Чай ков сь ко го
(«Ко лис ко ва», «Ро манс»), Ваг -
не ра-  Ліс та (увер тю ра до опе ри
«Тан гей зер»).

136||Зі ло ті Олек сандр Іл ліч
(1863–1945) – ро сій сь кий пі а ніст,
ди ри гент і му зич ний ді яч. Ро дом із
Хар ко ва, дво ю рід ний брат
С.В.||Рах ма ні но ва. 1882 р. за кін чив
Мос ков сь ку кон сер ва то рію, в якій
1888–1891 рр. обій мав по са ду
про фе со ра фор те пі ан ної гри. Як
учень Ф. Ліс та, 1885 р. ор га ні зу вав
то ва рис т во йо го іме ні (Вей мар). З
1922 р. до кін ця жит тя меш кав у
США. По хо ва ний у Нью-  Йор ку.

137||Вер ж би ло вич Олек сандр
Ва ле рі а но вич (1849–1911) – ро -
сій сь кий ві о лон че ліст. За кін чив
Пе тер бур зь ку кон сер ва то рію по
кла су ві о лон че лі Кар ла Да ви до ва.
Ви сту пав в ан сам б лі з А.Г. Ру -
бін ш тей ном, В.І.||Са фо но вим,
А.І. Зі ло ті, А.Н. Єсі по вою,
Ф.М.||Блу мен фель дом і С.В. Рах -
ма ні но вим. З 1887 р. ви кла дав у
Пе тер бур зь кій кон сер ва то рії (се ред
йо го уч нів – Л. Рос т ро по вич).

138||Збру є ва Єв ге нія Іва нів на
(1868–1936) – ро сій сь ка спі вач -
ка (конт р аль то), пе да гог і гро мад -

сь кий ді яч. Донь ка (по за шлюб на)
ком по зи то ра Пет ра Бу ла хо ва. На -
вча ла ся в Ма рі їн сь ко му ін с ти ту ті
та Мос ков сь кій кон сер ва то рії,
пра цю ва ла в тру пі Мос ков сь кої
ім пе ра тор сь кої опе ри, бу ла со ліс -
т кою Ма рі їн сь ко го те ат ру в Пе -
тер бур зі (1905–1917). Ба га то гас -
т ро лю ва ла на бать ків щи ні й за
кор до ном як со ліс т ка й у скла ді
му зич них ко лек ти вів. Збру є ва
по стій но ви сту па ла в ан сам б лі з
С. Рах ма ні но вим, А. Арен сь ким
та А. Зі ло ті. Бу ла іні ці а то ром
ство рен ня пер шо го в Ро сії во -
каль но го квар те ту. Ос тан ній
соль ний кон церт спі вач ки від був -
ся в Ки є ві 1918 р.
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гля да чам блис ку че ви ко нан ня ро лі Кня зя Си но да ла
(«Лак ме» Л.||Де ліб) ар тис том Єв ге ном До лі ні ним.

За від гу ка ми пол тав сь ких кри ти ків, гля да чі охо че
сприй ня ли опе ру М.||Му сорг сь ко го «Бо рис Го ду нов»,
ство ре ну ав то ром у пе рі од пов но го роз кві ту сво го ком по -
зи тор сь ко го та лан ту. Опе ра спо до ба ла ся на сам пе ред
гли бо ким сю же том, ці ліс ніс тю, плас тич ніс тю і ви тон че -
ніс тю му зич них форм. А от опе ра «Хо ван щи на» за до -
воль ни ла гля да чів ли ше по ста нов кою хо ро вих сцен і
ор кес т ров кою, «в лоск від шлі фо ва ною М.||Рим сь ким-
 Кор са ко вим».

Гас т ро лі тру пи Ф. Кас те лья но у Пол та ві (з 3 лис то па -
да 1900||ро ку) бук валь но по ло ни ли міс то сво їм ба га тим
опер ним ре пер ту а ром. Іта лій сь кі ар тис ти по да ру ва ли
пуб лі ці 16 чу до вих опер (Ш.||Гу но, А.||То ма, Дж.||Вер ді,
Ф.||Га ле ві, Ж.||Бі зе, Дж.||Мей єр бе ра, Л.||Обе ра, П.||Чай -
ков сь ко го), які бу ли ви ко на ні уп ро довж усьо го ли ше
двад ця ти днів. Ви со ко про фе сій ний ви ступ спі ва ків Бак -
кет ті, Мо дес ті, Пом та (ба ри то ни); Гам ба (те нор), Аде -
бер то (соп ра но), Мон ті- Брун нер (мец цо- соп ра но), а та -
кож тем пе ра мен т не ви ко нан ня ди ри ген том Грі за ні всіх
опер на пам’ять від ра зу ж під ко ри ли сер ця гля да чів.

На ме жі ХІХ–ХХ||сто літь ще більш ін тен сив ни ми
ста ли гас т ро лі віт чиз ня них і за ру біж них пред с тав ни ків
во каль но го жан ру, які при їж д жа ли у про він цію із соль -
ни ми кон цер та ми. Тож пол тав сь ка пуб лі ка ма ла мож ли -
вість на со лод жу ва ти ся ви сту па ми ви дат них спі ва ків по -
чат ку сто літ тя, як то со ліс тів Ма рі їн сь кої опе ри Ми ко ли
Фіг не ра140, Єв ге нії Мра ві ної (1899, 1900)141; ар тис тів Мос -
ков сь кої опер ної сце ни Єли за ве ти Азер ської142, Сте па на
Вла со ва (1901) і Ле о ні да Со бі но ва (1902); ро сій сь кої спі -
вач ки Анас та сії Вяль це вої (1904); поль сь кої опер ної спі -
вач ки Аде ла ї ди Боль скої (1900); фін сь кої спі вач ки Аль ми
Фос трьом, ви сту пи якої у квіт ні 1900||ро ку ра зом з пі а ніс т -
 кою Чер нець кою ма ли у пол тав сь кої пуб лі ки ве ли чез ний
ус піх. «І не див но, бо спі вач ка й у до сить по важ но му ві ці
все ще за ли ша ла ся не пе ре вер ше ним «со лов’єм», яким
бу ла ві до ма сві то ві про тя гом ба га тьох де сят ків ро ків».
При хиль ни ки та лан ту Аде ла ї ди Боль скої ма ли мож ли вість
по чу ти рід кіс не за тем б ром ко ло ра тур не соп ра но на кон -
цер ті у бе рез ні цьо го ж ро ку (спі вач ка бу ла од ні єю з най -
більш ви со ко оп ла чу ва них ар тис ток сто лич ної опе ри із
го но ра ром двад цять ти сяч кар бо ван ців на рік). Пар тію
фор те пі а но у цьо му кон цер ті ви ко ну ва ла вір ту оз на пі а -
ніс т ка, ви хо ван ка С.О.||Ма ло зьо мо вої Сан дра Друк кер.

У ди на мі ку кон цер т но го жит тя Пол тав щи ни цьо го пе -
рі о ду ак тив но вплі та ли ся і ви сту пи ін ших ві до мих спі ва ків

139||Все світ ньо ві до ма опер на
ан т реп ри за, од на з пер ших не -
дер жав них опер них труп цар сь кої
Ро сії. Ор га ні зо ва на в Хар ко ві у
1897–1898 рр. Олек сі єм Ака кій о -
ви чем Це ре те лі (1864–1942) –
си ном по е та, куль тур но го ді я ча,
гру зин сь ко го кня зя Ака кія Це ре -
те лі. З 1904 р. тру па ста ла на зи ва -
ла ся «Но ва опе ра». Уже з пер ших
гас т ро лей (Оде са, Пе тер бург, Мос -
к ва) ко лек тив за вой о вує по пу ляр -
ність, зок ре ма, за вдя ки та ла но -
ви то му ди ри ген ту В’ячес ла ву
Іва но ви чу||Су ку (1861–1933). У
тру пі де бю ту ва ли і змог ли впов ні
роз кри ти свої об да ру ван ня та ла -
но ви ті му зи кан ти з Ук ра ї ни –
спі вач ки На та лія Єр мо лен ко-  Ю -

жи на і Ле о ні да Ба ла нов сь ка, ди -
ри гент Еміль Ку пер, а та кож Ма рія
Куз не цо ва (у май бут ньо му – Куз -
не цо ва-  Бе нуа; -Мас сне). Най біль -
шо го роз кві ту твор чий ко лек тив
на бу ває 1906–1908 рр. У різ ні ро -
ки в тру пі ви сту па ють ві до мі віт -
чиз ня ні й за ру біж ні спі ва ки: Тіт та
Ру фо (Іта лія) Ма рія Ін са ро ва,
Олек сандр Ан то нов сь кий, Ми -
ко ла Боль ша ков, Ми ко ла Фіг нер;
Фе дір Ша ля пін (гас т ро лі в Аме ри -
ці 1907–1908); Ме дея Фіг нер, Єв -

ге нія Збру є ва, Кос тян тин Кай да -
нов (гас т ро лі в Бер лі ні 1908). 1917
р. Це ре те лі еміг рує за кор дон, де
та кож про дов жує з ус пі хом ви сту -
па ти на сце нах Єв ро пи. Се ред со -
ліс тів, зок ре ма, М. Да ви до ва, Г.
По зем ков сь кий,, С. Бе лі на-
 Ску пев сь кий, К. За по ро жець,
Є. Са до вень, а та кож за про ше ні з
СРСР К. Дер жин сь ка (єди ний ви -
ступ за кор до ном) і М. Боль ша ков.
У 1930 р. участь у ви сту пах тру пи
зно ву бе ре Ф. Ша ля пін.

За зна чи мо, що свою твор чу
кар’єру О. Це ре те лі роз по чав у
Хар ко ві, був близь ко знай о мий на -
сам пе ред із му зи кан та ми з Ук ра ї -
ни. За га лом му зич не жит тя пів ден -
них гу бер ній ім пе рії бу ло близь ким
кня зе ві, тож біль шість із тих, хто
ви сту пав у йо го тру пі і з ча сом на -
бу ли все світ ньої сла ви, бу ли ви хід -
ця ми з Ук ра ї ни, на вча ли ся у ній чи
по чи на ли му зич ну ді яль ність.

У 1930-ті рр. на ви мо гу чо ло ві -
ка М. Куз не цо во ї-  Мас сне, який
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ро сій сь кої та ук ра їн сь кої опер ної сце ни. Се ред них Фе дір
Ша ля пін та Ан тон Се кан- Ро жан ський (1897); Ми хай ло
Швець (1906); Дмит ро Бух то я ров (1908); Зі на ї да Ма лю ті на
(1907); Олек сандр Ми шу га (1908) Лі дія Га лиць ка (1908)
Єв ген Врон ський (1912).

Вод но час пол тав сь ка пуб лі ка з до сить по зи тив но
сфор мо ва ни ми ху дож ні ми сма ка ми з не до ві рою ста ви ла -
ся до ар тис тів, особ ли во во каль но го жан ру, які від ві ду -
ва ли міс то ли ше з ко мер цій ною ме тою і не від зна ча ли ся
на леж ним рів нем про фе сі о на ліз му. У ба га тьох ви пад ках
за ін т ри го ва ний як ці ка вим му зич ним ре пер ту а ром, так і
під ви ще ни ми ці на ми, гля дач ішов на та кі кон цер ти, але
не вдов зі роз ча ро ва но за ли шав за лу. Та ки ми, зок ре ма,
бу ли кон цер ти мос ков сь ких спі ва чок сес тер Кріс тман,
які про нес ли ся над Пол та вою «як дві вер тих віс т ки», ба жа -
ю чи «роз тряс ти» ки ше ні про він цій ної пуб лі ки; пол тав сь -
кої ар тис т ки Мир го род ської, яка ви ко ну ва ла арію Ле ля із
опе ри «Сні гу ронь ка» М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва і ви кли -
ка ла від вер тий «го ме рич ний» сміх пуб лі ки сво їм «пі ту -
ши ним»143 ме цо- соп ра но.

Про це си ко мер ці а лі за ції куль ту ри та не об хід ність
ви жи ван ня у бур х ли во му ви рі стро ка тих ви ко нав сь ких
тен ден цій спри чи ни ли по я ву мик с тець ких ко лек ти вів
ес т рад но го на прям ку. При кла дом мо жуть бу ти ви сту пи
на по чат ку сто літ тя хо ро вої ка пе ли під ке рів ниц т вом
Д.||Аг ре ньо ва- Слов’янсь ко го144. Цей ко лек тив ви різ няв ся з-
по між ін ших сво їм фоль к лор ним ре пер ту а ром й ори гі -
наль ною ви ко нав сь кою ма не рою, яка від зна ча ла ся емо -
цій ніс тю й ес т рад ною ефек т ніс тю. Ви сту пи ма ли
яс к ра вий те ат ра лі зо ва ний ха рак тер (сти лі зо ва ні бо яр сь кі
кос тю ми і де ко ра ції). Ка пе ла Д.||Аг ре ньо ва- Слов’янсь ко -
го бу ла од ним із пер ших хо рів, які про па гу ва ли на род не
мис тец т во. Він здо був не а би я ку по пу ляр ність у від ві ду -
ва чів як сто лич них, так і про він цій них кон цер т них за лів.
Слу ха чам ім по ну ва ли но ві ви ко нав сь кі прий о ми, по єд -
нан ня фоль к лор них тра ди цій з ін то на ці я ми су час них
пі сен но- тан цю валь них жан рів. Од нак і ма не ра ви ко нан -
ня, і прин ци пи об роб ки на род них пі сень, здій с не ні са мим
Д.||Аг ре ньо вим- Слов’янсь ким, час то бу ли об’єк том кри -
ти ки у стат тях С.||Та нє є ва, П.||Чай ков сь ко го, Г.||Ла ро ша.
Ре цен зен тів не влаш то ву ва ли псев до на род ний стиль оп ра -
цю ван ня на род них ме ло дій і не ви со кий ху дож ній смак
ке рів ни ка. По ка зо во, що пол тав сь ка пуб лі ка зу мі ла адек -
ват но оці ни ти ви сту пи хо ро вої ка пе ли Д.||Аг ре ньо ва-
 Слов’янсь ко го. За у ва жу ю чи про не за пе реч ні здо бут ки
хо рис тів і їх ньо го ке рів ни ка у спра ві збе ре жен ня і роз -
вит ку му зич но го фоль к ло ру, пол тав ці не сприй ня ли

фі нан со во під три му вав ко лек тив,
усі спра ви бу ли пе ре да ні її си но ві
Мі ше лю Бе нуа. Йо го ді яль ність
пов ніс тю ро зо ри ла тру пу.

Пе ред смер тю О. Це ре те лі за -
по вів весь рек ві зит тру пи «те ат ро -
ві май бут ньої віль ної Гру зії», про -
те за по віт був ви зна ним
не дій с ним.

140||Фіг нер Ми ко ла Ми ко лай о -
вич (1857–1918) – ро сій сь кий
те нор, ре жи сер і пе да гог. Пі сля
від став ки (слу жив мор сь ким офі -
це ром) на вчав ся у Пе тер бур зь кій
кон сер ва то рії. Як спі вак де бю ту -
вав у Не а по лі. З 1917 р. час то гас -
т ро лю вав у Єв ро пі й США. Со -
ліст Ма рі їн сь ко го те ат ру. 1917
ро ку ви ї хав в Ук ра ї ну, де ви кла -
дав у Ки їв сь кій кон сер ва то рії.
По хо ва ний у Ки є ві.

141||Мра ві на Єв ге нія Кос тян ти -
нів на (1864–1914) – ро сій сь ка
спі вач ка (лі ри ко-  ко ло ра тур не
соп ра но), од на з най ви дат ні ших
пред с тав ниць ро сій сь кої во каль -
ної шко ли. На вча ла ся в Іп по лі та
Пет ро ви ча Пря ниш ні ко ва у Пе -
тер бур зі, та кож у Бер лі ні і Па ри -
жі. Де бют спі вач ки від був ся 1885
р. в Іта лії (Віт то рі о-  Ве не то). Гас т -
ро лі в Пол та ві 1899 (з М. Фіг не -
ром) і 1900 рр. (з М. Боль ша ко -
вим) бу ли ос тан ні ми у якос ті
при ма дон ни Ма рі їн сь ко го те ат ру.
По мер ла і по хо ва на в Ял ті.

142||Азер сь ка Єли за ве та Гри го рів -
на (1868–1946) – ук ра їн сь ка і ро -
сій сь ка спі вач ка ро дом із Пол та ви.
На вча ла ся в Ки їв сь ко му му зич но -
му учи ли щі, ста жу ва ла ся в Мі ла ні і
Па ри жі. Де бю ту ва ла в Ки є ві (1891)
як спі вач ка опер но го те ат ру.

143||Епі тет із ру ко пи су Л.||Лі сов -

сь ко го.
144||Аг ре ньов- Слов’янсь кий

Дмит ро Олек сан д ро вич (1834–
1908) – ро сій сь кий спі вак, хо ро -
вий ди ри гент і му зич ний ді яч. Ві -
до мий як зби рач і про па ган дист
ро сій сь ко го та ук ра їн сь ко го фоль -
к ло ру. 1868 ро ку ор га ні зу вав хор
«Слов’янсь ка ка пе ла» (гас т ро лі за
кор до ном з ре пер ту а ром на род них
пі сень), зі брав і ви дав збір ник
«Рус ские пес ни и пес ни юж ных и
за пад ных сла вян» (1879–1889).
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прак ти ки за лу чен ня до ре пер ту а ру не влас ти вих ко лек ти -
ву тво рів і вва жа ли йо го та ким, що «втра тив свою ху дож -
ню вар тість й ідей не спря му ван ня че рез ви ко ри стан ня
аме ри кан сь ких по льок, gu a si- бург сь ких гім нів, фран цузь -
ких га во тів та ін ших тво рів, над то да ле ких від ро сій сь кої
на род ної твор чос ті». За суд жу ва ла ся та кож інер т ність у
ви бо рі ре пер ту а ру, об ме же ні ху дож ні мож ли вос ті й ви ко -
ри стан ня ста рих, дав но на пра цьо ва них, прий о мів: «Усе ті
ж бо яр сь кі кос тю ми, та ж фіс гар мо нія в ру ках сприт но -
го аком па ні а то ра, той са мий сум нів ний соль ний спів
“ха зя ї на” з йо го со ло день ким те но ро вим без го лос сям і
різ ку ва тим, су ху ва тим соп ра но М.Д.||Слов’янсь кої, ті ж
мо гут ні ба си в са жень за ввиш ки. Чи не слід бу ло би по -
но ви ти ре пер ту ар, звер нув шись до більш ху дож ніх дже -
рел, зок ре ма, хо ро вих тво рів Рах ма ні но ва, Кюї, Ба ла кі -
рє ва, Чай ков сь ко го, Рим сь ко го- Кор са ко ва, Гре ча ні но ва,
Шен ка, На прав ни ка?»||– та ким ри то рич ним за пи тан ням
від ре а гу вав ре цен зент «Пол тав ских гу берн ских ве до мос -
тей» на чер го вий ви ступ ко лек ти ву в Пол та ві 1902||ро ку.

На впа ки, зав ж ди при єм ні вра жен ня за ли шав у пол -
тав ців ви ступ та ла но ви то го сту дент сь ко го хо ру Хар ків сь ко -
го уні вер си те ту під уп рав лін ням май с т ра хо ро вої спра ви
Іва на Ту ро вє ро ва145. У лю то му 1902||ро ку Ту ро вє ров сь кий
хор чер го вий раз по ті шив пол тав сь ких гля да чів вда ло пі ді -
бра ним му зич ним ре пер ту а ром, пре крас ним ви ко нан ням
ви со ко ху дож ніх об ро бок на род них пі сень.

То го час на Пол та ва не бу ла об ді ле на й ува гою пред с -
тав ни ків сце ніч но- дра ма тич но го жан ру. Ак тор сь ке мис -
тец т во ме жі ХІХ||– ХХ||сто літь по зна че не но ви ми ви ко -
нав сь ки ми сти льо ви ми тен ден ці я ми. Їх не сли на сце ни
про він цій них те ат рів про від ні май с т ри, се ред яких, зок -
ре ма, ак то ри Ві ра Ко мі сар жев ська та Пав ло Ор ле нєв. Кі -
нець ХІХ||сто літ тя в іс то рії ро сій сь ко го те ат ру був пе рі о -
дом за род жен ня сце ніч но го ре а ліз му но во го ти пу. Як і в
лі те ра ту рі, жи во пи сі, му зи ці, в ак тор сь ко му мис тец т ві
від бу вав ся склад ний про цес зба га чен ня сти льо вих мож -
ли вос тей, уріз но ма ніт ню ва ли ся і по глиб лю ва ли ся за со би
ак тор сь кої ви раз нос ті, від пра цьо ву ва ла ся більш екс пре -
сив на ху дож ня мо ва.

Ле ген дар на Ві ра Ко мі сар жев сь ка146 впер ше від ві да ла
Пол та ву у скла ді про він цій но го Хар ків сь ко го те ат ру Ми -
ко ли Си нель ни ко ва. Ви сту пи цьо го ко лек ти ву пуб лі ка
доб ре за пам’ята ла ще з гас т ро лей у трав ні 1901||ро ку.
П’єси «Іва нов» Че хо ва, «Яко біс ти» Кон те, «Рас п ла та»
Гос лав сь ко го, а та кож блис ку ча гра ак то рів під ре жи сер -
сь ким го ло ву ван ням та ла но ви то го М.||Си нель ни ко ва не
за ли ши ли у гля даць кій ау ди то рії жод но го бай ду жо го.

145||Ту ро вє ров Іван Ми хай ло -
вич (1862 – пі сля 1916) – му зи -
кант, хо ро вий ді яч, ор га ні за тор і
ке рів ник сту дент сь ко го хо ру Хар -
ків сь ко го уні вер си те ту, то ва -
риш Л.||Лі сов сь ко го зі сту дент -

сь ких ро ків. Та кож пра цю вав
при сяж ним цер ков ним ре ген том.
Ак тив но зай мав ся гро мад сь кою
ді яль ніс тю (іні ці а тор ство рен ня
хар ків сь ких від ді лень по лі тич них
ор га ні за цій – «Рус ско го соб ра -
ния» і «Со ю за Рус ско го на ро да»).

146||Ідеть ся про гас т ро лі В.||Ко -
мі сар жев сь кої у про він ції, що
три ва ли два ро ки з ве рес ня 1902
по тра вень 1904 пі сля то го, як ак -
т ри са за ли ши ла сце ну Алек сан д -
рин сь ко го те ат ру. Го лов ною ме -
тою по їз д ки був збір кош тів для
від крит тя сво го влас но го те ат ру.
Гас т ро лі про ля га ли міс та ми Хар -
ків, Пол та ва, Ка те ри нос лав, Ял та,
Се вас то поль, Ми ко ла їв, Оде са,
Ки ши нів, Нов го род, Мос к ва, Ба -
ку, Тиф ліс, Рос тов-  на-  До ну,
Но во чер каськ, Во ро ніж, Са ра -
тов, Са ма ра, Орен бург, Сим -
бірськ, Ка зань, Ниж ній Нов го -
род, Ярос лавль.
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Справ ж нім трі ум фом став для пол тав ців і ви ступ ро -
сій сь ко го ак то ра, май с т ра пси хо ло гіч но го ана лі зу Пав ла
Ор ле нє ва (1869–1932). Біль шу час ти ну сво го жит тя він
пра цю вав у про він ції як гас т ро лер. Справ ж ній де мо кра -
тизм, ви со кі мо раль ні за вдан ня, які ак тор ста вив пе ред
те ат ром, по стій не праг нен ня увір ва ти ся сво їм мис тец т -
вом у ко ло най більш зло бо ден них проб лем сво го ча су||–
все це при ваб лю ва ло до ньо го ба га тьох ви дат них су час -
ни ків: Л.||Тол с то го і А.||Че хо ва, В.||Ста со ва і І.||Ре пі на,
Ф.||Ша ля пі на і М.||Ка ча ло ва. За со би ви раз нос ті, яки ми
по слу го ву вав ся ак тор, на ле жа ли до но вих ху дож ніх ві янь
епо хи: «Глу бо кий пси хо ло гизм его ис пол не ния об на жал
пе ред зри те лем тон чай шие ду шев ные дви же ния че ло ве -
чес кой лич нос ти, ввер г ну той ис то ри ей в са му гу щу тра -
ги чес ких про ти во ре чий сов ре мен нос ти. Соз да ние пол -
ной не раз ре ши мос ти этих про ти во ре чий уво ди ло
Ор ле не ва от че хов ской прос то ты к нер в но му над ры ву
Дос то ев ско го. Ду шев ной дис гар мо ни ей был про ник нут
его об раз ца ря Фё до ра, сыг ран ный на сце не пе тер бург -
ско го Су во рин ско го те ат ра за два дня до от к ры тия МХА -
Та (12||ок тяб ря 1898||го да). Это му Фё до ру бы ла не свой с -
т вен на цель ность и стой кость ве ры, от ли чав шая об раз,
соз дан ный И.||М.||Мос к ви ным: че ло век бес си лен пе ред
злом ми ра||– так зву чал тра ги чес кий итог ор ле нев ско го
ис пол не ния». Твор чість ак то ра сво го ча су ви со ко оці нив
К.||Ста ніс лав сь кий: «У мис тец т ві Ор ле нє ва не бу ло меж
між ге ро їч ним і бу ден ним, у ньо го по єд ну ва ли ся бур х ли -
вий тра ге дій ний па фос із по ка зом без сил ля, па дін ня
“уни жен ных и ос кор б лён ных” <…> У цьо му ро зу мін ні
він зба га тив ро сій сь ку тра ге дій ну шко лу, роз хи тав звич -
ні уяв лен ня про ам п луа та ха рак тер ге роя».

Пер ший при їзд до Пол та ви ак то ра від був ся на по чат -
ку ХХ||сто літ тя у скла ді тру пи од но го із най круп ні ших
при ват них те ат рів Ро сії||– ро сій сь ко го дра ма тич но го
Те ат ру Ф.А.||Кор ша147. Уп ро довж де кіль кох груд не вих
ве чо рів на пол тав сь кій сце ні зву ча ли тво ри Г.||Іб се на,
А.||Де льє ра, О.||Тол с то го, Д.||Авер кі є ва. Уже 1913||ро ку
П.||Ор ле нєв від ві дав Пол та ву на чо лі тру пи ар тис тів ро сій -
 сь ко го те ат ру. Пуб лі ці бу ла на да на уні каль на мож ли вість
на со лод жу ва ти ся за хоп лю ю чою грою ак то ра у ро лі Ос валь -
да (Г.||Іб се на «При ма ри»). Ви ко нан ня ро лі вра жа ло гля да -
чів над мір ною на ту ра ліс тич ніс тю і на віть клі ніч ною до сто -
вір ніс тю у від тво рен ні сце ніч но го об ра зу.

Важ ли ву роль у гас т роль но- кон цер т но му жит ті гу -
бер нії по чат ку ХХ||сто літ тя ві ді гра ва ли ви сту пи пред с тав -
ни ків ук ра їн сь ко го дра ма тич но го мис тец т ва, яке на той
час пе ре жи ва ло пе рі од сво го про фе сій но го під не сен ня.

147||Корш Фе дір Ада мо вич
(1852–1923) за сну вав цей те атр
1882||р. На йо го сце ні у різ ні ро -
ки зрос тав та лант ба га тьох ви -
дат них ар тис тів ро сій сь ко го дра -
ма тич но го те ат ру, се ред яких
П.||Ор ле нєв, В.||Да ви дов, Б.||Бо -
ри сов, В.||Кри гер, І.||Мос к він,
В.||Дал ма тов М.||Іва нов-  Ко зель -
сь кий О.||Шат ро ва, В.||То пор ков
О.||Южин та ін ші.
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Ре пер ту ар про від них ук ра їн сь ких труп (М.||Са дов сь ко го,
І.||То бі ле ви ча, М.||Кро пив ниць ко го, П.||Сак са ган сь ко го,
М.||Ста риць ко го), що гас т ро лю ва ли у ре гі о ні, був пред с -
тав ле ний най кра щи ми тво ра ми ук ра їн сь ких дра ма тур гів:
І.||Кот ля рев сь ко го («На тал ка- Пол тав ка», «Мос каль- Ча рів -
ник»), М.||Ли сен ка («Утоп ле на», ліб ре то М. Ста риць ко го),
С.||Гу ла ка- Ар те мов сь ко го («За по ро жець за Ду на єм»),
М.||Ар ка са («Ка те ри на»), а та кож опер ни ми ви ста ва ми
за ру біж них ав то рів С.||Мо нюш ка («Галь ка»), Б.||Сме та ни
(«Про да на на ре че на»), П.||Мас ка ньї («Сіль сь ка честь»).
Про фе сій ний рі вень ук ра їн сь ко го му зич но- дра ма тич но го
те ат ру був на стіль ки ви со ким, що да вав мож ли вість здій с -
ню ва ти по ста нов ки су час ної опер ної му зи ки.

По слаб лен ня у 1905||ро ці цен зур них за бо рон на дру -
ку ван ня тво рів ук ра їн сь кою мо вою до зво ли ло ко лек ти -
вам роз ши ри ти ре пер ту ар, зба га тив ши йо го тво ра ми су -
час них ук ра їн сь ких дра ма тур гів Іва на Кар пен ка- Ка ро го
(«Ха зя їн», «Най мич ка», «Ґан д зя», «Мар тин Бо ру ля»,
«Без та лан на», «Су є та», «Бур ла ка», «Ро зум ний і ду рень»),
Лю бо ві Янов сь кої («Лі со ва Квіт ка»), Фе до ра Ле виць ко го
(«За дво ма зай ця ми»), Ми хай ла Ста риць ко го («Зи мо вий
ве чір», «Со ро чин сь кий яр ма рок») та||ін. Ак тив не вклю -
чен ня до те ат раль но го ре пер ту а ру гли бо ко со ці аль них за
зміс том тво рів І.||Кар пен ка- Ка ро го свід чи ло про но вий
етап у роз вит ку ук ра їн сь ко го дра ма тич но го те ат ру, а
са ме – про йо го ви хід із вузь ких ра мок «го ріл ки, го па ка
і же ни хан ня» і впро вад жен ня у те ат раль не мис тец т во
но вих прин ци пів гро мад сь ко го жит тя.

Най яс к ра ві шим ре пре зен тан том ук ра їн сь ко го кла -
сич но го те ат раль но го мис тец т ва на Пол тав щи ні бу ла
тру па Ми ко ли Са дов сько го, у скла ді якої гра ли, зок ре ма,
М.||Зань ко вець ка, І.||Мар’янен ко, Г.||Бо ри сог ліб сь ка,
О.||Пет ляш, С.||Пань ків ський, О.||Гер цик та М.||Віль шан -
ський. Не за бут нє вра жен ня на пол тав сь ку пуб лі ку справ -
ля ли ви сту пи Ма рії Зань ко вець кої, особ ли во ви ко нан ня
ак тор кою Со фії («Без та лан на» І.||То бі ле ви ча). «Та кої гри
ми ні ко ли не ба чи ли,||– по ві дом ляв ко рес пон дент га зе ти
«Рід ний край».||– Дав но ві до ма ар тис т ка на чеб то на бра -
ла ся зов сім но вих, ще не ві до мих нам сил і та лан ту. Во на
на ма лю ва ла та ку стра шен ну дра му жит тя, та ке люд сь ке
го ре, що сум но бу ло, страш но бу ло за са му ар тис т ку||–
як мож на ви яв ля ти та кі ар тис тич ні си ли, як мож на
справ ж нє жит тя, го ре пе ре кла да ти в ар тис тич ну гру?
Бра кує слів зма лю ва ти си ли ці єї гри. Усі слу ха чі бу ли за -
хоп ле ні без меж но. Ба га то не втри ма ло ся, пла ка ли й ви -
хо ди ли… Ус піх був над зви чай ний. Ар тис т ку ви кли ка ли
без кін ця, щи ро ві та ю чи пі сля кож ної дії».
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Ре во лю цій ні по дії 1905||ро ку не на дов го па ра лі зу ва ли
ак тив ність гас т роль но го жит тя гу бер нії, вод но час у са мо -
му міс ті му зич ний пульс про дов жу вав би ти ся у звич но -
му рит мі. Як зав ж ди, ре гу ляр ни ми за ли ша ли ся сим фо -
ніч ні зі бран ня Дмит ра Ах ша ру мо ва і ви сту пи міс це вих
ама то рів: «Пол та ва роз ді ли ла участь усі єї Ро сії з бо ку
сто рон ньо го гля да ча. Май же ні чо го не втра ча ю чи еко но -
міч но і в ос нов ній ма сі за ли ша ю чись чор но со тен ною
(під опі кою со ю зу “іс тин но ро сій сь ких лю дей” і пар тії
пра во го по ряд ку), во на за зви чай ве се ло і світ ло про во ди -
ла свої дні». Уже на ступ ний му зич ний се зон 1906-го до -
зво лив пол тав ця ми на со лод жу ва ти ся ви сту па ми гас т ро -
ле рів і сим фо ніч ною му зи кою на різ ні сма ки.

До сить ос ві че на у му зич но му пла ні пол тав сь ка пуб -
лі ка бу ла до во лі кри тич ною не ли ше до ма ло ві до мих, а
й де я ких ви зна них му зи кан тів, про що свід чать смі ли -
ві за у ва жен ня на сто рін ках міс це вої пе рі о ди ки. Іме ни -
ті ви ко нав ці ви гля да ли іно ді на віть гір ше по рів ня но з
менш ві до ми ми. Так, пол тав сь кі ре цен зен ти до сить
об’єк тив но оці ни ли ви сту пи скри па лів Ми хай ла Ер ден -
ка і Лії Лю бо шиць148, ви ступ яких від був ся у лис то па ді
1906||ро ку: «Без пе реч ний та лант із чис ла вун дер кін дів
п.||Ер ден ко, які в біль шос ті сво їх ви пад ків ра зом із ди -
тя чою зов ніш ніс тю втра ча ють свою “ча рів ну” при над -
ність в му зич но му ро зу мін ні, грає і до сі як вун дер -
кінд||– не дбай ли во і не рит міч но, по стій но вда ю чись до
де ше вих ефек тів, роз ра хо ва них на пуб лі ку “рай ка”. З
усі єї про гра ми Ер ден ко не по га но ви ко нав дру гу час ти -
ну із кон цер ту П.||Чай ков сь ко го і “Ро сій сь кий кар на -
вал” Г.||Ве няв сь ко го. В ін ших но ме рах скри паль не
до пра цьо ву вав тех ніч них па са жів, грав не чис то, з не -
пра виль ним тем пом і фра зу ван ням, у ба га тьох так тах
не до три му вав ос тан ньої чет вер ті (“Та нок ві дьом”
Н.||Па га ні ні), про пус кав ці лі ва рі а ції, про те за си пав нас
гра дом piz zi ca to обо ма ру ка ми, на пів зу пин ках здій мав
сми чок ви ще сво єї го ло ви, до шку ля ю чи сво їм por ta -
men to і по діб ни ми де ше ви ми ефек та ми». Да лі ре цен -
зент зро бив до сить смі ли вий ви сно вок, шко ду ю чи про
те, що із «та ла но ви то го па на Ер ден ка Мос ков сь ка кон -
сер ва то рія не змог ла ви хо ва ти се рйоз но го скри па ля».

Ви ступ ар тис т ки Л.||Лю бо шиць біль ше спо до бав ся
гля да чам сво єю до вер ше ною тех ні кою, со ко ви тим то ном
і пре крас ним кла сич ним ви ко нан ням П’ято го кон цер ту
А.||Вйо та на.

Як ба чи мо, ак тив не гас т роль но- кон цер т не жит тя на
ме жі ХІХ–ХХ||сто літь по зи тив но впли ва ло на фор му ван -
ня му зич них сма ків пол тав сь кої про він цій ної пуб лі ки,

148||Лю бо шиць Лія Са у лів на
(1885–1965) – ро сій сь ка й аме ри -
кан сь ка му зи кант і пе да гог, ро дом
з Оде си. У 1894–1898 рр. на вча ла -
ся в Одесь ко му му зич но му учи ли -
щі (по кла су скрип ки в Е.||Мли -
нар сь ко го), 1898–1903 рр. – у
Мос ков сь кій кон сер ва то рії (клас
проф. І.В.||Гржи ма лі). З М.||Ер ден -
ком, який на вчав ся у за кла ді з 1899
р., бу ли фак тич но од но кур с ни ка -
ми. З 1925 р. – в еміг ра ції (США).
По хо ва на у Фі ла дель фії.
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що до зво ля ло їй віль но орі єн ту ва ти ся у стро ка то му
му зич но му прос то рі.

Куль мі на цій ним ета пом роз вит ку гас т роль но- кон цер т -
но го жит тя ви я ви ли ся 1913–1914||ро ки. Ве ли ку за ці кав ле -
ність се ред пол тав ців ви кли ка ли по ві дом лен ня міс це вих
га зет про кон цер ти ви дат них ро сій сь ких му зи кан тів Сер гія
Рах ма ні но ва, Олек сан д ра Скря бі на та поль сь ко го пі а ніс та
Ар ту ра Ру бін ш тей на149.

Ви ступ у Пол та ві С.||Рах ма ні но ва у жов т ні 1913||ро ку
став справ ж ньою по ді єю у му зич но му жит ті ре гі о ну:
«Пов ний те атр і пов на ти ша. Пуб лі ка за вмер ла у ба жан -
ні по чу ти но ву му зи ку і зро зу мі ти но ві шля хи у мис тец -
т ві, які дав но шу кає та ла но ви тий ком по зи тор». Вод но час
про гра ма рах ма ні нов сь ко го кон цер ту, яка скла да ла ся із
влас них тво рів ком по зи то ра, не змог ла ціл ком за до воль -
ни ти до сить кон сер ва тив ні сма ки пол тав сь кої ау ди то рії.
На прик лад, ви ко нан ня ав то ром фор те пі ан ної со на ти за ли -
ши ло ся для біль шос ті пол тав сь ких слу ха чів не зро зу мі лим
че рез склад ність об раз ної сфе ри і му зич ної мо ви тво ру.
На впа ки, під не се но сприй ня ла ау ди то рія ви ко нан ня пре -
лю дій, «По лі ши не лі», «Бар ка ро ли», «Гу мо рес ки» й ін ших
фор те пі ан них мі ні а тюр, у яких змог ла від чу ти гли би ну і
по е тич ність му зи ки С.||Рах ма ні но ва.

Кон церт О.||Скря бі на, за пла но ва ний у Пол та ві на
пер ше груд ня 1914||ро ку, з не ві до мих при чин так і не від -
був ся. На пе ре дод ні га зе та «Пол тав ский вес т ник» роз міс -
ти ла по ві дом лен ня про ви ступ ком по зи то ра, яке, як і
біль шість то го час них ре цен зій про він цій ної пе рі о ди ки,
ма ло би під го ту ва ти не о біз на ну ау ди то рію до сприй нят -
тя но во го му зич но го ре пер ту а ру і йо го ви ко нав ця. Не за -
дов го до за пла но ва но го кон цер ту О.||Скря бін чер го вий
раз ви сту пав у Ки є ві, про що по ві дом ля ло ся у га зе ті
«Ки ев ля нин»: «У су бо ту, 23||лис то па да у за лі Ку пець ко го
клу бу де мон с т ру вав свій твор чий та лант ві до мий ком по -
зи тор О.||М.||Скря бін, із тво ра ми яко го кіль ка ро ків то му
вже до во ди ло ся час т ко во оз най о ми тись у ка мер них
зі бран нях му зич но го то ва рис т ва у ви ко нан ні дру жи ни
ком по зи то ра. Звід то ді ми ну ло кіль ка ро ків, про тя гом
яких О.||М.||Скря бін знач но про су нув ся впе ред по сво є му
шля ху в сфе рі по шу ків но вих му зич них іде а лів…». Да лі
ре цен зент на ма гав ся по яс ни ти при ро ду твор чо го про це -
су ство рен ня му зи ки, у якій, за йо го пе ре ко нан ням,
на т хнен ня, зу мов ле не «не ви ди мою си лою», тво рить і не
тер пить «ана лі зу, за ви нят ком ок руг лос ті пе рі о дів і за вер -
ше нос ті фор ми». Ав тор ре цен зії не по год жу єть ся з ком -
по зи то ром що до по шу ку «но вих шля хів» у му зи ці, на зи -
ва ю чи їх «за ро зу мі ли ми». «На ві що да рем но шу ка ти те,

149||Кон церт Ар ту ра Ру бін ш -
тей на від був ся у Ки є ві 11||лис то -
па да 1913||ро ку в за лі Ку пець ко го
зі бран ня. З пре си: «Мо ло дой пи -
а нист Ар тур Ру бин ш тейн, со вер -
шив ший те перь ар тис ти чес кую
по ез д ку по Рос сии, уже имел
слу чай по ка зать на ки ев ской эс т -
ра де свою хо ро шую иг ру в се ан -
се 8||фев ра ля 1911||го да. Тог да
уже мож но бы ло оп ре де лён но
сос та вить лес т ное мне ние о выс -
ших ка чес т вах му зы каль но го
та лан та А.||Ру бин ш тей на, о его
се рьё з ном на прав ле нии и о со -
лид ной прой ден ной им шко ле,
вос пи тав шей в юном пи а нис те
от лич но го тех ни ка и тол ко ва те -
ля му зы ки, на ря ду с этим нель зя
бы ло не от ме тить в иг ре его не -
ко то рой не у рав но ве шен нос ти,
ска зав шей ся в ув ле че нии пе да -
лью, в пре у ве ли че нии тем пов».
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що ста но вить не піз нан ну (не до сяж ну) та ї ну при ро ди
мис тец т ва…». Вод но час од нос тай на ре ак ція пуб лі ки
ос та точ но роз ста ви ла всі крап ки над і: «Пуб лі ка ство ри ла
йо му гуч ні ова ції й не од но ра зо во про си ла гра ти на біс».

Що до гас т ро лей Ар ту ра Ру бін штей на, то з не ві до мих
при чин пол тав ці, на жаль, не з’яви ли ся на кон церт, ви -
ступ яко го на пе ре дод ні у Ки є ві ви со ко оці ни ла міс це ва
кри ти ка. Єди ний кон церт пі а ніс та у Пол та ві, про гра му
яко го ста но ви ли по пу ляр ні тво ри Л.||ван||Бет хо ве на,
Р.||Шу ма на і Ф.||Шо пе на, у лис то па ді 1913||ро ку прой шов
май же у по рож ньо му за лі.

Та кої міс це ва не у ва га до твор чос ті ма ес т ро мо же бу ти
по яс не на ли ше над зви чай ною на си че ніс тю гас т роль но го
жит тя про він цій но го гу берн сь ко го міс та, по заз д ри ти
яко му мо же су час на Пол та ва. І справ ді, у пол тав сь кої
пуб лі ки бу ли ве ли чез ні мож ли вос ті як у ви бо рі мис тець -
ких жан рів для ду хов но го за до во лен ня, так і в на дан -
ні прі о ри те ту їх ви ко нав цям. Зай вим під твер д жен ням
цьо го є хро ні ка то го час них куль тур них і мис тець ких по -
дій 1913||ро ку.

Цьо го ро ку в Пол та ві гас т ро лю ва ли ви хо ван ці Пе тер -
бур зь кої шко ли про фе со ра Л.||Ау е ра: аме ри кан сь кий
скри паль, ви ко на вець ши ро ко го му зич но го ре пер ту а ру
(від со нат і пар тит Й.||С.||Ба ха, кон цер ту і кап ри сів
Н.||Па га ні ні, скром них мі ні а тюр Я.||Дон та||– до тво рів
су час них ком по зи то рів різ них кра їн) Єф рем Цим ба ліст і
мо ло дий та ла но ви тий ук ра їн сь кий скри паль ро дом з
Чер кас Ми рон По ля кін (1895–1941).

На пе ре дод ні кон цер ту М.||По ля кі на (3||жов т ня) га зе -
та «Пол тав ский вес т ник» опуб лі ку ва ла анонс за ма те рі а -
ла ми сто лич ної пре си, у яко му до сить ав то ри тет но про -
зву ча ла дум ка ди рек то ра Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії
О.||Гла зу но ва з при во ду твор чої ді яль нос ті му зи кан та.
Він вва жав По ля кі на од ним із най кра щих скри па лів сто -
літ тя, не зва жа ю чи на до сить юний вік; від зна чав ви со ку
ху дож ню до вер ше ність йо го гри, гли бо ку ос мис ле ність і
без до ган ну тех ні ку ви ко нан ня150.

До ви дат них по дій гас т роль но го жит тя 1913||ро ку слід
від нес ти й кон цер ти поль сь ко го пі а ніс та Юзе фа Сли винь -
сько го151 (ви хо ван ця Р.||Штроб ля, Т.||Ле ше тиць ко го й
А.||Ру бін ш тей на, од но го з най ві до мі ших у Єв ро пі ін тер -
пре та то рів тво рів Ф.||Шу бер та і Р.||Шу ма на) і Олек сан дра
Бо ров сько го (ви пус к ни ка Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії
(клас А.||Єсі по вої), ла у ре а та пре мії А.||Ру бін ш тей на).
Кон цер ти двох ви дат них мит ців по чат ку ХХ||сто літ тя,
пред с тав ни ків різ них ви ко нав сь ких шкіл, му зи кан тів
різ но го тем пе ра мен ту і мис тець ко го спря му ван ня||–

150||Пер шим учи те лем Ми ро на
був бать ко, теж та ла но ви тий му -
зи кант, але пі сля смер ті ма те рі
від пра вив хлоп чи ка для про дов -
жен ня ос ві ти у ки їв сь ку му зич ну
шко лу, ди рек то ром якої був Ми -
ко ла Ли сен ко. Вра же ний об да -
ро ва ніс тю Ми ро на, ком по зи тор
роз по ді лив йо го у клас ві до мо го
пе да го га-с кри па ля Оле ни Ми ко -
ла їв ни Вон сов сь кої. Пі сля 4-річ -
но го на вчан ня М.||Ли сен ко ре -
ко мен ду вав йо го зна ме ни то му
пе да го гу Л.||Ау е ру, і та ким чи ном
1908 р. до Пе тер бур зь кої кон сер -
ва то рії М.||По ля кін по сту пив у ві -
ці 13 ро ків! Про вра жен ня, яке
спра вив юний скри паль на ди -
рек то ра за кла ду О.||Гла зу но ва,
свід чить по міт ка на по лях ек за -
ме на цій них ві до мос тей 1911 р.,
зроб ле на ру кою ма ес т ро нав про -
ти пріз ви ща По ля кі на: «Пер шо -
клас ний вір ту оз ний та лант … Не -
ймо вір на тех ніч на дос ко на лість …
Вра жен ня при го лом ш ли ве».

151||У 1912–1918 рр. Ю.||Сли -
винь сь кий був про фе со ром Са ра -
тов сь кої кон сер ва то рії (1914–
1917 рр. – ди рек тор цьо го
за кла ду).
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при хиль ни ка ро ман тич но го сти лю, м’яко го і по е тич но го
Ю.||Сли винь сь ко го і яс к ра во го пі а ніс та- вір ту о за з блис -
ку чою тех ні кою О.||Бо ров сь ко го||– від бу ли ся у Пол та ві
май же од но час но зі що най біль шою різ ни цею у пів мі ся ця.

Яск ра ви ми пред с тав ни ка ми во каль но го жан ру цьо го
ж ро ку бу ли ро сій сь кі спі ва ки На та лія Ар ци ба ше ва152,
Єв ге нія Збру є ва, Ан на Мей чик153, Пла тон Це се вич, Бо рис
Ме зєн цов; ук ра їн сь кий ба ри тон Фе дір По ля єв; по пу ляр на
ви ко на ви ця ци ган сь ко го ро ман су До ра Стро є ва; ви ко на -
ви ці ро сій сь ких на род них пі сень На дія Пле виць ка і Ма рія
Ко ма ро ва.

Не за ли ша ли по за ува гою пол тав сь ку пуб лі ку і ви сту -
пи різ но ма ніт них ро сій сь ких труп дра ма тич них ар тис тів.
Ба га тий і зміс тов ний ре пер ту ар пред с та ви ла під час чер -
го вих гас т ро лей у ре гі о ні дра ма тич на тру па Бас ма но ва. У
по ста нов ці ко лек ти ву пол тав ці по ба чи ли тво ри кла си -
ків і су час них ав то рів: «Го ре з ро зу му» О.||Гри бо є до -
ва, «Дво рян сь ке гніз до» О.||Тур ге нє ва, «Гвал тів ни ки»
О.||Тол с то го, «Без при дан ни ця» О.||Ост ров сь ко го,
«Яма» О.||Куп рі на, «Мо ря ки» С.||Га рі на, «Кри ла смер -
ті» Т.||Кон чин сь ко го.

Із ве ли ким за до во лен ням сприй ма ла пуб лі ка ви сту пи
пред с тав ни ків хо ре ог ра фіч но го мис тец т ва. Не за бут ні
вра жен ня від ба лет них спек так лів за ли ши ли ар тис ти
тру пи Ма рі їн сько го те ат ру Л.||Єго ро ва, Є.||Ло пу хі на та
О.||Ор ло ва.

Спек так лі «Ніч у Му лен- Руж», «Мо тор ко хан ня» Жа на
Жіль бер ха; «Ор фей у пек лі» і «Ча рів на Оле на» Жа ка
Оф фен ба ха; «Гей ша» Сід ні Джон са; «Прин це са до ла рів»
Кло да Ле Жьо на; «Мар тин Ру до коп» та «У хви лях при с -
трас ті» Се ле ра; «Афін сь ка кра су ня» Ніль со на пол тав сь кі
ша ну валь ни ки те ат раль но го мис тец т ва пе ре гля да ли у ви -
ко нан ні пред с тав ни ків жан ру опе ре ти: те ат ру- вар’єте
«Апол ло», те ат рів «Буфф» і «Нев сь кий фарс» (ре жи сер
В.||Лінь), тру пи під ке рів ниц т вом В.||Кав сад зе та ба га тьох
ін ших ар тис тів із Мос к ви, Санк т-Пе тер бур га, Оде си,
Ки є ва і Хар ко ва. Міс це ві кри ти ки зав ж ди при скіп ли во
оці ню ва ли ре пер ту ар, який про по ну ва ли пуб лі ці пред с -
тав ни ки лег ко го жан ру. Ета ло ном у цьо му пла ні бу ли ви -
сту пи ро сій сь ко го те ат ру ху дож ніх мі ні а тюр під ке рів -
ниц т вом Ф.||Фе до то ва: «У грі цих ар тис тів без пе реч но
на яв ний блиск та лан ту. Во ни від чу ва ють зна чен ня лег ко -
го жан ру і не пе ре сту па ють ме жі, що пе ре тво рює ве се лий
гу мор у плос кий шарж».

На по чат ку ХХ||сто літ тя ха рак тер ною оз на кою роз -
вит ку хо ре ог ра фіч но го мис тец т ва став та нець- мо дерн,
за по чат ко ва ний твор чіс тю Ай се до ри Дун кан. Ос кіль ки

152||Особ ли во час то, по рів ня но
з ін ши ми міс та ми Ро сій сь кої ім -
пе рії, спі вач ка ви сту па ла в Ки є ві
(1903, 1907–1908), а 1909 р. за пи -
са ла ся на грам п ла тів ки у ки їв сь -
кій фір мі «Екс тра фон».

153||Мей чик Олек сан д ра Да ви -
дів на (сце ніч не ім’я Ан на Мей -
чик) (1875–1934) – ро сій сь ка
спі вач ка (конт р аль то). У 1898 р.
за кін чи ла Пе тер бур зь ку кон сер -
ва то рію у К. Фер ні Джи раль до ні,
пра цю ва ла в те ат рах Хар ко ва, Ір -
кут сь ка, Віль ню са, Ки є ва, Ка за -
ні, Са ра то ва, Мос к ви. Бу ла за -
про ше на у те атр «Ла Ска ла»
(1908). Спі вач ка во ло ді ла силь -
ним, гус тим, ши ро ко го ді а па зо ну
й вод но час рух ли вим го ло сом. З
1914 р. зай ма ла ся кон цер т ною ді -
яль ніс тю у кра ї нах Єв ро пи, з 1922
жи ла за кор до ном; ке ру ва ла во -
каль ною сту ді єю в Нью-  Йор ку.
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спо сте рі га ти ви сту пи най ви знач ні ших пред с тав ни ків
но во го сти лю про він цій на ау ди то рія не ма ла мож ли вос ті,
від го ло си су час ної хо ре ог ра фії до но си ли до пуб лі ки ін ші
ви ко нав ці. Се ред них||– по пу ляр на іс пан сь ка тан цю рис т -
 ка Маль ві на Вер ні чі. Кон церт роз по чи нав ся ви сту пом пол -
тав сь ко го лек то ра Іва на Мя со є до ва (си на ві до мо го ху дож -
ни ка Гри го рія Мя со є до ва), який знай о мив гля да чів з
ос нов ни ми на прям ка ми роз вит ку су час но го тан цю154.

По ча ток ХХ||сто літ тя ха рак те ри зу вав ся та кож бур х -
ли вим роз вит ком ін дус т рії роз ваг. Ви ник нен ня і по ши -
рен ня но вих ви до вищ них жан рів||– кі не ма тог ра фу та
цир ку||– сти му лю ва ло по пу ля ри за цію цих ви дів мис тец -
т ва й у ре гі о ні. Ли ше у са мій Пол та ві ді я ла знач на кіль -
кість ста ці о нар них ілю зі о нів. Кі но те ат ри «Ре корд»,
«Па тег раф», «Трі умф», «Ілю зі он» про по ну ва ли сво їм
гля да чам най різ но ма ніт ні шу за сма ка ми й упо до бан ня ми
про дук цію кі но мис тец т ва: дра ми («На суд зві ра», «Про
що ри да ла скрип ка», «Ос тан ні обій ми», «У кіг тях мес ни -
ці», «Ду ет у кліт ці ле вів»), ко ме дії («Пе ро ме те ли ка»,
«Оце, по нас мі хав ся»), фарс («Сіль по друж ньо го жит тя»),
бой о ви ки («Вог ня ний ме те лик», «Фа таль на по мил ка»),
кі но с тріч ка «Жит тя і твор чість Рі хар да Ваг не ра», ін фор -
ма цій ний кі но жур нал «Пе гас». До не пе ре вер ше них ше -
дев рів то го час ної кі не ма тог ра фії на ле жа ла стріч ка під
на звою «Ис по ведь пад шей», ство ре на за ро ма ном Все -
во ло да Гар ши на за учас ті най по пу ляр ні ших ар тис тів
до ре во лю цій но го кі но Во ло ди ми ра Мак си мо ва і На дії
Ко ма ров сь кої.

Роз ра хо ву ю чи на не ви баг ли ві сма ки про він цій ної
пуб лі ки і при род ну за ці кав ле ність різ но ма ніт ни ми про я -
ва ми ви до вищ но го мис тец т ва, у Пол та ві гас т ро лю ва ли
ар тис ти Пе тер бур зь ко го цир ку «Мо дерн» з учас тю тріо
по віт ря них гім нас тів Ріль- Яр до, рим сь ких гла ді а то рів
Апо лонс, си ло во го ак ро ба та Іва на Ши мя кі на та ак ро ба -
тич ної тан цю рис т ки Мар го- Ге ро ла. Най шир шу ау ди то -
рію за зви чай зби ра ла ві до ма тру па Мос ков сь ко го цир ку
Ж.||Тру ці з учас тю кло у на і са ти ри ка Во ло ди ми ра Ду ро -
ва. Він був од ним із бра тів зна ме ни то го сі мей но го цир -
ко во го ду е ту кло у нів Ана то лія та Во ло ди ми ра Ду ро вих.
Не зва жа ю чи на дво рян сь ке по ход жен ня та на вчан ня у
вій сь ко вої гім на зії, бра ти втек ли з до му, щоб пра цю ва ти
у ба ла га ні. Їх ня ро бо та у цир ко во му жан рі кло у на ди ви -
я ви ла ся но ва тор сь кою і про гре сив ною. Во ни рі шу че пе -
ре ос мис ли ли об раз «кло у на», який тра ди цій но асо ці ю -
вав ся з по нят тя ми дур ня, блаз ня. Пе ре вті лен ня
по чи на ло ся на віть із зов ніш ньо го ви гля ду: в ар тис тів бу ли
сти лі зо ва ні, зши ті з до ро гої тка ни ни кос тю ми, бла го род не,

154||Іван Мя со є дов за хоп лю вав -
ся хо ре ог ра фіч ною плас ти кою,
зай мав ся ат ле ти кою, куль ту риз -
мом, за га лом був про па ган дис том
ан тич ної кра си люд сь ко го ті ла.
Тож Маль ві на Вер ні чі, тен діт на
жін ка з грець ким про фі лем й
ек зо тич ною зов ніш ніс тю, вра зи -
ла Іва на сво їм та лан том і гра цій -
ніс тю, які від по ві да ли йо го
уяв лен ням про ан тич ну кра су,
і не за ба ром во ни од ру жи ли ся.
Меш ка ли (до еміг ра ції) в Пол та ві
на Пав лен ках у влас но му бу дин ку.
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не спо тво ре не гри мом об лич чя. По чес ний об хід аре ни під
уро чис ті зву ки ор кес т ру та ова цій гля даць кої за ли||– все це
під но си ло їх і ут вер д жу ва ло як ко ро лів кло у нів.

Ди на міч ну кар ти ну куль тур но- мис тець ко го жит тя
Пол тав щи ни цьо го пе рі о ду сут тє во до пов ню ва ла лек цій -
но- про світ ниць ка ді яль ність, яку здій с ню ва ли еру до ва ні
пред с тав ни ки ора тор сь ко го мис тец т ва. Те ма ти ка лек цій,
що від бу ли ся у Пол та ві ли ше про тя гом 1913||ро ку, вра жає
різ но ма ніт ніс тю тем і ко лом охоп ле них пи тань. Проб ле -
мам пси хо ло гії, іс то рії, лі те ра ту ри і му зи ки бу ли при свя -
че ні ви сту пи ки їв сь ко го про фе со ра П.||Чет ве рі ко ва
(«Кра са тра гіч но го», «Пси хо ло гія й ес те ти ка рит му»), до -
цен та Санк т-Пе тер бур зь ко го уні вер си те ту Пет ра Ко га на
(«Пе ре лом у но віт ній ро сій сь кій лі те ра ту рі»), ви кла да ча
Санк т-Пе тер бур зь ко го. уні вер си те ту Єв ге на Аніч ко ва
(«На ша су час ність у лі те ра ту рі»); до цен та Мос ков сь ко го
уні вер си те ту Ю.||Ай хен валь да («Кра са і со вість: за мо ти -
ва ми твор чос ті Ос ка ра Уай ль да»); про від но го ро сій сь ко -
го сим во ліс та Фе до ра Со ло гу ба («Мис тец т во на ших
днів»); пись мен ни ка Гри го рія Чул ко ва («Про зміст жит -
тя і та ї ну смер ті»); пе тер бур зь ко го фу ту рис та Вік то ра Хо -
ві на («Що та ке ро сій сь кий фу ту ризм?»); де пу та та пер шої
Дер жав ної Ду ми, про фе со ра Хар ків сь ко го уні вер си те ту
М.||Гре дес ку ла («На ці о наль не пи тан ня на За хо ді й у нас
у Ро сії», «Роль ін те лі ген ції у сус піль но му жит ті»); при ват -
них лек то рів Г.||Пет ро ва («Кра са вря тує світ») і П.||Ко га -
на («Пе ре мо га у но віт ній ро сій сь кій лі те ра ту рі»). У лек -
ці ях по ру шу ва ли ся та кож по лі тич ні й еко но міч ні
пи тан ня: «Вій сь ко ві від но си ни Ро сії і Близь ко го Схо ду у
пе рі од Бал кан сь кої вій ни» (С.||Ма рес се вич), «Дер жав ний
бюд жет і на род не гос по дар с т во» (А.||Шин га рьов).

Гас т роль но- кон цер т не жит тя Пол тав щи ни бу ло яс к -
ра вою сто рін кою му зич ної куль ту ри ре гі о ну, ха рак те ри -
зу ва ло ся різ но жан ро вою спря мо ва ніс тю, охоп лю ва ло
ши ро ке ко ло слу ха чів із різ ни ми ху дож ні ми сма ка ми і
мис тець ки ми упо до бан ня ми.

Во но бу ло пред с тав ле не най шир шим спек т ром жан рів і
форм: соль не ін с тру мен таль не ви ко нав с т во (пі а ніс ти, скри -
па лі, ві о лон че ліс ти); во каль не мис тец т во (со ліс ти ук ра їн сь -
кої та ро сій сь кої опе ри і ви ко нав ці ка мер ної му зи ки); во -
каль ні й ін с тру мен таль ні ду е ти; опер ні тру пи (іта лій сь кі,
ук ра їн сь кі); хо ро ві ко лек ти ви; му зич но- дра ма тич ний те атр
(ук ра їн сь кий і ро сій сь кий); ба лет і хо ре ог ра фія; опе ре та; во -
де віль; цирк; кі но; лек тор сь ка ді яль ність.

Про го тов ність ре гі о ну до ак тив но го кон цер т но го
жит тя свід чи ла на яв ність ма те рі аль ної ба зи («гас т роль ної
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сце ни»), а та кож по зи тив на на лаш то ва ність пол тав сь кої
пуб лі ки (ак тив не від ві ду ван ня) на спо жи ван ня різ но ма -
ніт ної мис тець кої про дук ції. До сить ве ли ка кон ку рен ція
гас т роль них сил, особ ли во на по чат ку ХХ||сто літ тя,
сти му лю ва ла ак тив ний роз ви ток сма ків і мис тець ких
упо до бань пуб лі ки. Та ким чи ном зрос тав рі вень ху -
дож ніх за пи тів слу хаць кої ау ди то рії, що до зво ля ло їй
орі єн ту ва ти ся у ви рі різ но с пря мо ва них мис тець ких
тен ден цій, ху дож ніх на прям ків і ви ко нав сь ких шкіл у
пе рі од най біль шої гас т роль но- кон цер т ної ак тив нос ті в
ре гі о ні 1913–1914 ро ків. Ви хо ва ний і му зич но ос ві че -
ний гля дач став спро мож ним кри тич но оці ню ва ти
мис тець кі ар те фак ти.

За га лом, му зич не жит тя Пол тав щи ни кін ця ХІХ||–
по чат ку ХХ||сто літь знач ною мі рою сти му лю ва ло ся са ме
бур х ли вим роз вит ком гас т роль но- кон цер т но го ру ху.

Контрольні питання
1. Оха рак те ри зуй те му зич не жит тя Пол тав щи ни

ХІХ-ХХ сто літь (за свід чен ня ми су час ни ків).
2. Яку по дію в куль тур но му жит ті ре гі о ну мож на вва -

жа ти по чат ком гас троль но- кон цер тної ді яль нос ті?
3. Які вра жен ня від пе ре бу ван ня на Пол тав щи ні вис ло -

вив М.||Му сор ський у лис ті до В.||Ста со ва?
4. Оха рак те ри зуй те зна чен ня ді яль нос ті Єли за ве ти

Ми ло ра до вич у куль тур но му жит ті Пол тав щи ни.
5. Наз віть ор га ні за то рів про ве ден ня літ ніх са до вих

кон цер тів у Пол та ві.
6. Вка жіть пе ре ду мо ви ак ти ві за ції гас троль но го ру ху в

ре гі о ні на по чат ку ХХ сто літ тя.
7. Яки ми ви ко нав ськи ми си ла ми бу ло реп ре зен то ва но

гас троль не жит тя краю по чат ку ХХ сто літ тя?
8. Наз віть ві до мих пі а ніс тів, які гас тро лю ва ли у

Пол та ві.
9. Наз віть най виз нач ні ших скри па лів, які гас тро лю ва -

ли у Пол та ві.
10. Наз віть най ві до мі ші те ат раль ні ко лек ти ви, які

гас тро лю ва ли на Пол тав щи ні.
11. Чо му 1913–1914||ро ки мож на вва жа ти куль мі на цій -

ний ета пом гас троль но- кон цер тного жит тя на Пол тав щи -
ні? 
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Лекція 2.4. Музично"просвітницька діяльність
Полтавського відділення ІРМТ

План
1. Пе ре ду мо ви ор га ні за ції Пол тав сько го від ді лен ня

ІРМТ.
2. Участь гро мад ських і куль тур них ді я чів в ор га ні за ції

Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ.
3. Ос нов ні нап рям ки му зич но- прос віт ниць кої ді яль нос ті

Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ.

Най важ ли ві шу роль у про фе сі о на лі за ції му зич но-
 куль тур но го жит тя Пол тав щи ни на по чат ку ХХ||сто літ тя
ві ді гра ла ді яль ність Пол тав сь ко го від ді лен ня Ім пе ра тор -
сь ко го ро сій сь ко го му зич но го то ва рис т ва||– ор га ні за ції,
що за без пе чу ва ла про фе сій ний роз ви ток му зич ної куль -
ту ри ре гі о ну у най го лов ні ших йо го на прям ках: гас т роль -
но- кон цер т ній ді яль нос ті й му зич ній ос ві ті.

Не об хід ність за сну ван ня Пол тав сь ко го від ді лен ня
ІРМТ бу ла зу мов ле на на сам пе ред куль ту рот вор чи ми
чин ни ка ми, що сфор му ва ли ся в ім пер сь ко му сус піль с т ві
під впли вом єв ро пе ї за ції му зич но го жит тя ІІ по ло ви ни
ХІХ||сто літ тя. Са ме на ви рі шен ня на галь них куль тур но-
 мис тець ких й ос віт ніх по треб бу ла спря мо ва на ді яль ність
пер шо го, від кри то го у Санк т-Пе тер бур зі, від ді лен ня
ІРМТ (1859). За ви зна чен ням од но го із ке рів ни ків то ва -
рис т ва му зи ко знав ця Д.||В.||Ста со ва, про світ ниць кий на -
пря мок ро бо ти ІРМТ по ля гав у то му, щоб «зро би ти гар -
ну му зи ку до ступ ною для ши ро ко го ко ла слу ха чів».
Згід но з го лов ною ме тою то ва рис т ва «спри я ти по ши рен -
ню му зич ної ос ві ти й усіх га лу зей му зич но го мис тец т ва в
Ро сії» (§1 Ста ту ту), у ба га тьох гу берн сь ких цен т рах ім пе -
рії роз по ча ли від кри ва ти ся міс це ві від ді лен ня ІРМТ.
На га да є мо, що на те ри то рії Ук ра ї ни ІРМТ роз по ча ло
ді яль ність у Ки є ві (1863), Хар ко ві (1871), Оде сі (1884) й
Ка те ри нос ла ві (1897).

Пол тав сь ке від ді лен ня ІРМТ ви ник ло на ба зі Пол -
тав сь кої спіл ки лю би те лів сим фо ніч ної му зи ки, за сно ва -
ної у лис то па ді 1897||ро ку. Її іні ці а то ра ми ста ли гро мад -
сь кий і куль тур ний ді яч Олек сій Лі сов ський155 і Дмит ро
Ах ша ру мов156, які звер ну ли ся до пол тав сь ко го гу бер на то -
ра із про хан ням про офі цій не за твер д жен ня ста ту ту ор га -
ні за ції. До пер шо го скла ду ко лек ти ву вхо ди ли пол тав сь -
кі му зи кан ти- а ма то ри, і ли ше не ве ли ка кіль кість із них

155||Лі сов сь кий Олек сій Ми ко -
лай о вич (1863–1934) – пра цю -
вав у Пол та ві на по са ді сек ре та ря
Пол тав сь кої зем сь кої уп ра ви. Був
ви со ко ос ві че ним і гли бо ко еру -
до ва ним у га лу зі сус піль них на ук,
фі ло со фії, лі те ра ту ри. Дос ко на ло
во ло дів ба гать ма іно зем ни ми
мо ва ми. Фі зи ко-  ма те ма тич ну і
юри дич ну ос ві ти здо був у Ки їв сь -
ко му уні вер си те ті. Вод но час О.||Лі -
сов сь кий був пал ким ша ну валь ни -
ком му зич но го мис тец т ва, брав
ак тив ну участь у куль тур но му
жит ті міс та. О.||Лі сов сь кий||– один
із пер ших ук ла да чів по яс ню валь -
них про грам (1887–1898) сим фо -
ніч них зі брань Д.В.||Ах ша ру мо ва.
Йо го пра ця «Опи са ние рай о на
Ека те ри нин ской же лез ной до ро ги
в эко но ми чес ком от но ше нии»
1903||р. здо бу ла на го ро ду Ро сій сь -
кої ака де мії на ук||– «Ве ли ку Пет -
ров сь ку пре мію» (зо ло ту ме даль і
три ти ся чі кар бо ван ців). У лис то -
па ді 1898||р. за ор га ні за цію бой ко -
ту се ред служ бов ців Пол тав сь кої
зем сь кої уп ра ви був ви сла ний за
ме жі гу бер нії у Ка те ри нос лав. Там
в ос тан ній пе рі од сво го жит тя
О.||Лі сов сь кий пра цю вав на по са ді
уп ра ви те ля кан це ля рії ка те ри но -
слав сь кої за ліз ни ці. По мер у Крас -
но да рі, де слу жив у ві дом с т ві шля -
хів спо лу чен ня.

156||Ах ша ру мов Дмит ро Во ло -
ди ми ро вич (1864–1938)||– скри -
паль, ком по зи тор, ди ри гент,
пе да гог, пер ший ди рек тор Пол -
тав сь ко го му зич но го учи ли ща.
Ав тор ря ду по пу ляр них сим фо -
ніч них і ка мер них тво рів. На ро -
див ся в Оде сі, зго дом сім’я пе -
ре ї ха ла до Пол та ви. Му зич ні
здіб нос ті про я ви ли ся ра но, пер -
шим учи те лем був учень Г.||Ве -
няв сь ко го В.||З.||Са лін (піз ні ше||–
ви кла дач по кла су скрип ки у
Мос ков сь кій кон сер ва то рії).
За галь ну ос ві ту Д.||Ах ша ру мов
здо був у пе тер бур зь ко му Ми ко ла -
їв сь ко му ка ва ле рій сь ко му учи ли -
щі. У Пе тер бур зі він про дов жив
му зич ну ос ві ту, зай ма ю чись при -
ват но у ви кла да чів кон сер ва то рії:
у кла сі скрип ки П.||А.||Крас но кут -

сь ко го, те о ре тич ні дис цип лі ни
ви вчав у про фе со ра О.І.||Руб ця,
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ма ла про фе сій ну му зич ну ос ві ту. Се ред най ак тив ні ших
учас ни ків спіл ки: пі а ніс т ка Н.||М.||Го лов ня157; сек ре тар
гу берн сь кої зем сь кої уп ра ви О.||М.||Лі сов сь кий; го лов ний
лі кар Пол тав сь кої гу берн сь кої зем сь кої лі кар ні, скри паль
Є.||В.||Свят лов сь кий; по міч ник сек ре та ря гу берн сь кої
зем сь кої уп ра ви Д.||С.||Пи щи му ха; скри паль- кон цер т -
мей с тер М.||З.||Во лин сь кий158, який на той час від бу вав у
Пол та ві вій сь ко ву служ бу; ви пус к ник Санк т-Пе тер бур -
зь кої кон сер ва то рії аль тист П.||Ф.||Кли мен тов; служ бо -
вець Пол тав сь кої зем сь кої уп ра ви, ві о лон че ліст
О.||І.||Мо ги лев сь кий; фа го тист Л.||Тор го вець кий; клар не -
тист З.||О.||Во лин сь кий159; флей тист Фрі ден таль; го бо їст
із вій сь ко во го ду хо во го ор кес т ру ря до вий Не дєль че (єди -
ний сол дат в ор кес т рі).

Ус пі хи пер ших ви сту пів ко лек ти ву на штов х нув чле нів
спіл ки на роз ши рен ня твор чих мож ли вос тей, у ре зуль та ті
чо го бу ло по ру ше но кло по тан ня пе ред Го лов ною ди рек -
ці єю Санк т-Пе тер бур га про від крит тя міс це во го гу берн сь -
ко го від ді лен ня Ім пе ра тор сь ко го ро сій сь ко го му зич но -
го то ва рис т ва.

Ух ва ла на бу ла чин нос ті 7 лю то го 1899, й уже 1 бе рез -
ня від бу ло ся пер ше за сі дан ня Пол тав сь ко го ІРМТ160. До
скла ду ди рек ції вхо ди ли: К.||Ба ляс ний161 (пер ший го ло -
ва), С.||Бра золь (член гу берн сь кої ра ди), В.||Кня зєв (пол -
тав сь кий гу бер на тор), а та кож М.||Ле ту нов сь кий,
Р.||Мол лов, С.||Хру льов, М||Во ро жей кін, Т.||Га да нов,
А.||Галь чен ко, В.||Го лов ня, А.||Мі лев сь кий, В.||Тре гу бов162,
О.||Чер нен ко, П.||Шкля ре вич.

Ди рек то ром Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ і вод но -
час ди ри ген том сим фо ніч но го бу ло об ра но Д. Ах ша ру -
мо ва . З пер ших кро ків сво єї ді яль нос ті він роз по чав
пуб лі ка цію до кож но го кон цер ту по яс ню валь них про -
грам, ви пе ре див ши на віть та кі важ ли ві куль тур ні цен т ри
як Мос к ва, Пе тер бург та Ки їв. Ґрун тов ність ви кла ду,
ін фор ма цій на на си че ність цих ано та цій здо бу ли ви со ку
оцін ку на сто рін ках Ро сій сь кої му зич ної га зе ти: «Від зна -
ча є мо пов но ту і зміс тов ність по яс ню валь ної про гра ми. У
цьо му від но шен ні і Пе тер бург, і Мос к ва мо жуть по вчи -
ти ся у Пол та ви!» (1899, №3, с.||987). На жаль, не всі
по яс ню валь ні про гра ми Ах ша ру мо ва збе рег ли ся до на шо -
го ча су, ли ши ли ся тіль ки про гра ми се зо ну 1900/1901||ро ків
(кон цер ти 31–42||зіб рань, вклю ча ю чи екс тер ні та ка мер -
ні) та кон цер т ної по до ро жі 1911||ро ку.

Іні ці а то ра ми ство рен ня та ких про грам ви сту пи ли са -
мі учас ни ки ор кес т ру. Ре а лі зу ва ти за дум мав ке рів ник. За
сво єю ре тель ніс тю і про ду ма ніс тю по яс ню валь ні про гра -
ми на га ду ва ли на вчаль ний по сіб ник. Крім тра ди цій них

ав то ра чис лен них ре пер ту ар них
збі рок і хрес то ма тій для на вчаль -
них за кла дів і під руч ни ків з еле -
мен тар ної те о рії му зи ки і соль -
фед жіо. У 1885||р. Д.||Ах ша ру мов
свою про фе сій ну май с тер ність
удос ко на лю вав у Від ні як учень
скри па ля Я.||Дон та і про фе со -
ра Ві ден сь кої кон сер ва то рії
Р.||Фук са.

157||Го лов ня (ді во че пріз ви ще –
Ву їч) На дія Ми ко ла їв на (1865–
1922) – пі а ніс т ка, ар фіс т ка. Дру -
жи на пле мін ни ка Ми ко ли Го го -
ля – М.Я. Го лов ні, рід на сес т ра
пер шої дру жи ни А.В. Ли сен ка
(лі кар), бра та Ми ко ли Ві та лій о -
ви ча. Грі на фор те пі а но на вча ла -
ся та кож у М. Ли сен ка. На ро -
ди ла ся і біль шу час ти ну сво го
жит тя про жи ла у Пол та ві. Бра ла
ак тив ну участь у му зич но му жит -
ті міс та: да ва ла соль ні кон цер ти,
ви сту па ла со ліс т кою сим фо ніч -
но го ор кес т ру під ке рів ниц т вом
Д.||Ах ша ру мо ва. Час то у сво є му
до мі влаш то ву ва ла му зич ні ве чо -
ри. Од на із ор га ні за то рів і ди рек -
то рів му зич них кла сів Пол тав сь -
ко го від ді лен ня ІРМТ. 1905–
1907 – ви кла дач Пол тав сь ко го
му зич но го учи ли ща. Ра зом із
Д. Ах ша ру мо вим уп ро довж 15 ро -
ків ор га ні зу ва ла близь ко 400 сим -
фо ніч них кон цер тів, що від бу ли ся
у ба га тьох міс тах Ук ра ї ни і Ро сії.
1918 р. ви ї ха ла до си на у Фе о до -
сію, де да ва ла при ват ні уро ки му -
зи ки. По хо ва на у Фе о до сії.

158||Во лин сь кий Ми хай ло Зи -
но вій о вич (1877–1942) – скри -
паль, кон цер т мей с тер сим фо ніч -
но го ор кес т ру Д. Ах ша ру мо ва.
Зго дом ви кла дав в Одесь кій му -
зич ній шко лі іме ні П.С. Сто -
ляр сь ко го.

159||Во лин сь кий Зель ман (Зи -
но вій) Йо си по вич (1851–1923) –
клар не тист, ар тист ор кес т ру
Д.Ах ша ру мо ва. Зго дом – ви кла -
дач у Льво ві. Бать ко М.||Во лин сь -
ко го.

160||Від крит тя Пол тав сь ко го
від ді лен ня за ча сом знач но ви пе -
ред жа ло за сну ван ня по діб них за -
кла дів у та ких роз ви не них на той
час гу берн сь ких міс тах, яки ми бу -
ли Хер сон (1904) і Чер ні гів (1907).
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для ано та цій про світ ниць ко го ти пу ко рот ких бі о гра фіч них
ві до мос тей про ком по зи то рів та стис ло го опи су ви ко ну ва -
них тво рів, ува зі чи та ча про по ну ва ли ся:

– ог ляд від по від но го іс то рич но го пе рі о ду, в ме -
жах яко го про хо ди ла ді яль ність мит ця (кла си цизм,
ро ман тизм);

– оцін ка твор чо го до роб ку ком по зи то ра у кон тек с ті
епо хи (Й.||Гайдн, Л.||ван||Бет хо вен, Р.||Шу ман);

– ви зна чен ня ро лі ви ко ну ва но го тво ру у твор чій
спад щи ні ком по зи то ра та у кон тек с ті роз вит ку цьо го
жан ру чи сти льо во го на прям ку;

– іс то рія жан ру (сим фо нія);
– до клад ний ана ліз фор ми з ха рак те рис ти кою ос нов -

но го те ма тиз му тво ру (Сим фо нія №2 D||dur Й.||Гай д на,
Уро чис та увер тю ра «1912||рік» П.||Чай ков сь ко го, Сим фо -
нія №1 B||dur Р.||Шу ма на);

– іс то рія на пи сан ня му зич но го тво ру, йо го сце ніч на
чи кон цер т на до ля;

– пе ре каз ліб ре то опе ри чи ба ле ту, фраг мент яко го
ви ко ну єть ся у кон цер ті («Кав казь кий по ло не ний»
Ц.||Кюї, «Зо ло то Рей ну», «Валь кі рія», «Зіг ф рід», «Су тін ки
бо гів» Р.||Ваг не ра, «Сні гу ронь ка» М.||Рим сь ко го- Кор са -
ко ва, «Мінь йо на» А.||То ма);

– лі те ра тур на про гра ма («Ба ба Яга», «Кі кі мо ра»
А.||Ля до ва);

– по е тич ний текст во каль но го тво ру||– ро ман су,
опер ної сце ни (сце на з опе ри «Дуб ров сь кий» Е.||На прав ни -
ка, «Се ре на да Со лов’я» з ко міч ної опе ри «За ба ва Пу тя тиш -
на» М.||Іва но ва);

– лі те ра тур на ос но ва му зич но го тво ру: «Бо жес т вен -
на ко ме дія» А.||Дан те («Фран чес ка да Рі мі ні» П.||Чай ков -
сь ко го), «Де мон» М.||Лер мон то ва (од ной мен на сим фо -
ніч на по е ма Е.||На прав ни ка).

В ана лі тич них ек с кур сах ав тор не ли ше стис ло опи -
сує роз ви ток те ма тиз му (обов’яз ко во вка зу ю чи, які са ме
ін с тру мен ти ви ко ну ють ту чи ін шу те му), а й ха рак те ри -
зує особ ли вос ті гар мо ніч ної мо ви й ін с тру мен ту ван ня,
ана лі зує фор му тво ру, опе ру ю чи всім ар се на лом му зи ко -
знав чої тер мі но ло гії. Вод но час про гра ми при ваб лю ють
не нав’яз ли вою по е тич ніс тю ви кла ду ма те рі а лу (без над то
пря мо лі ній них тлу ма чень) із за сто су ван ням лі те ра тур них
асо ці а цій. Ін шо мов ні по е тич ні тво ри, на прик лад, вірш
«Dan se Ma cab re» Ан рі Ка за лі са||– епіг раф до «Тан цю
смер ті» Ка мі ла Сен- Сан са, по дає у влас но му пе ре кла ді (з
фран цузь кої). Ши ро кий спектр ви ко ри ста них при на гід но
іс то рич них да них, влуч них мис тець ких па ра ле лей, ці ка вих
фак тів з бі о гра фії мит ців, а та кож ва го мість фі ло соф сь ких

161||Ба ляс ний Кос тян тин Олек -
сан д ро вич (1860–1917)||– дій с -
ний стат сь кий рад ник. За кін чив
Пол тав сь ку вій сь ко ву гім на зію і
ка дет сь кий кор пус. Служ бо ву
кар’єру здо бу вав у Пре об ра жен -

сь ко му пол ку. Уп ро довж жит тя
був са мар сь ким, пол тав сь ким,
ор лов сь ким гу бер на то ром. З
1906||ро ку пра цю вав у Мі ніс тер -
с т ві внут ріш ніх справ. По мер у
се бе на да чі, в с. Ниж ніх Мли -
нах на Пол тав щи ні.

162||Тре гу бов Вік тор Пав ло вич
(1842–?) ос ві ту і ви хо ван ня
здо був у дру гій Хар ків сь кій гім -
на зії та на юри дич но му фа куль -
те ті Хар ків сь ко го уні вер си те ту.
У Пол та ві пра цю вав ми ро вим
суд дею, а та кож Пол тав сь ким
місь ким го ло вою, був стат сь -
ким рад ни ком. Удос то є ний
зван ня по чес но го гро ма дя ни на
Пол та ви. За рі шен ням місь кої
ду ми з на го ди 35-річ чя ді яль -
нос ті В.||Тре гу бо ва у міс ті бу ла
від кри та шко ла, на ут ри ман ня
якої ви ну ва тець по жер т ву вав
три ти ся чі кар бо ван ців, та кож
на йо го честь на зва на од на із
ву лиць Пол та ви.
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ви снов ків свід чать про не а би я ку еру до ва ність Д.||Ах ша ру -
мо ва, а спра вед ли вість кри тич них за у ва жень||– про ви со кі
кри те рії в оцін ці мис тець ких явищ.

Ах ша ру мов сь кі про гра ми за свід чу ють про гре сив ність
по гля дів кри ти ка й му зи ко знав ця. Він спи рав ся на
здо бут ки ро сій сь кої му зич ної кри ти ки, зок ре ма пра ці
О.||Сє ро ва, В.||Ста со ва. Ко жен му зич ний твір Д.||Ах ша ру -
мов на ма гав ся роз гля да ти у ши ро ко му іс то рич но му й
мис тець ко му кон тек с ті, не об ме жу ю чись ли ше опи сом
му зич но го те ма тиз му. Цін ни ми і пі зна валь ни ми для пуб -
лі ки бу ли й ек с кур си в іс то рію пев но го жан ру, і ви ва же -
ні оцін ки му зич них тво рів, особ ли во су час них ком по зи -
то рів. Про по ну ю чи сво їм слу ха чам най кра щі зраз ки
за ру біж ної му зи ки, Д.||Ах ша ру мов від с то ю вав ху дож ню
зна чи мість кла сич ної спад щи ни. На га да є мо, що на ме жі
сто літь, у пе рі од бур х ли во го роз вит ку різ но ма ніт них но віт -
ніх мис тець ких те чій, час то під да ва ла ся сум ні ву цін ність
кла си ки. За лу ча ю чи до сво їх кон цер тів тво ри су час них
ро сій сь ких та ук ра їн сь ких ав то рів, Ах ша ру мов до во див
їх ню ви со ку ху дож ню вар тість, ста вив в один ряд з уже
ви зна ни ми сві то ви ми ше дев ра ми. Крас но мов ним при -
кла дом є ви ко нан ня у Кре мен чу ці 1901||ро ку під йо го
ору дою «Ук ра їн сь кої сим фо нії» то ді ще ні ко му не ві до -
мо го ком по зи то ра Ми хай ла Ко ла чев сь ко го163. У по яс ню -
валь ній про гра мі Д.||Ах ша ру мов про ро че оці нив тво ри
ком по зи то ра як та кі, що свід чать «про без за пе реч ний
та лант ав то ра», а ана лі зу ю чи сим фо нію мит ця, від зна -
чав йо го ви со кий ком по зи тор сь кий про фе сі о на лізм:
«У роз роб ці по міт на зрі ла тех ні ка <…> ор кес т ру ван ня
шля хет не і про зо ре <…> У по даль шій роз роб ці ба га то
жит тя, ру ху, вог ню; особ ли во доб ре зву чить ка нон між
пер ши ми скрип ка ми та ві о лон че ля ми і фу га то».

Най ці ка ві ші ано та ції пе рі о дич но дру ку ва ли ся на сто -
рін ках Ро сій сь кої му зич ної га зе ти. Уже пі сля пер ших
двох ро ків кон цер т них ви сту пів Ах ша ру мов дій шов ви -
снов ку про не об хід ність ви дан ня по яс ню валь них про -
грам ок ре мою збір кою. Її ук ла дан ням ми тець зай няв -
ся під час літ ніх ва ка цій, і вже до по чат ку но во го
1901–1902||се зо ну час ти на пра ці, при свя че на ком по зи то -
рам пе рі о ду ран ньо го кла си циз му (від Ра мо, Ба ха, Ген де -
ля до Бет хо ве на), бу ла за вер ше на. Від гу ки про хід ви ко -
нан ня ці єї ро бо ти пуб лі ку ва ли ся на шпаль тах пе рі о ди ки.
У 1905||ро ці свої на мі ри що до ви дан ня пов но го зі бран ня
про грам під на звою «200 сим фо ни чес ких кон цер тов и
крат кий раз бор со чи не ний быв ших и но вых ком по зи то -
ров» він ви клав у лис ті- кло по тан ні до Ху дож ньої ра ди Пе -
тер бур зь кої кон сер ва то рії, із на мі ром от ри ма ти суб си дію

163||Ко ла чев сь кий (Ка ла чев сь -
кий) Ми хай ло Ми ко лай о вич
(1851–1907) – ук ра їн сь кий ком -
по зи тор, пі а ніст, куль тур но-
громадський ді яч. Твор ча і
суспільна ді яль ність про хо ди ла
у Кре мен чу ці, де митець жив із
1855 р. Ви хо ва нець Лей п цизь кої
кон сер ва то рії. Ав тор чис лен них
му зич них тво рів. У твор чос ті
ши ро ко за сто со ву вав ук ра їн сь кі
на род но- пі сен ні ін то на ції.
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від ІРМТ. За до ру чен ням Ху дож ньої ра ди офі цій ну ре цен -
зію на цю пра цю на пи са ли про фе со ри кон сер ва то рії
О.||Гла зу нов і Л.||Сак кет ті. О.||Гла зу нов, який, за за по ві том
М.||Бі ля є ва, на той час був та кож у скла ді ди рек ції «Опі -
кун сь кої ра ди для за о хо чен ня ро сій сь ких ком по зи то рів і
му зи кан тів» (ра зом із М.||Рим сь ким- Кор са ко вим і А.||Ля -
до вим), від зна чив ряд по зи тив них рис пра ці Д.||Ах ша ру -
мо ва: «вмін ня во ло ді ти пе ром, праг нен ня до но ва тор с т ва»,
а та кож за зна чив, що пол тав сь кий ми тець «пер ший за вів
у се бе у про він ції про гра ми з нот ни ми при кла да ми, які
дав но вже бу ли по ши ре ні за кор до ном, ви пе ре див ши тим
са мим Пе тер бур зь ке від ді лен ня ІРМТ». Вод но час ре цен -
зент кон с та ту вав низ ку не до лі ків, які сто су ва ли ся пе ре -
важ но по ми лок у нот них при кла дах. Ана ліз му зич них
тво рів у по яс ню валь них про гра мах теж не зав ж ди влаш то -
ву вав О.||Гла зу но ва, ос кіль ки, на йо го дум ку, ав тор на ма -
гав ся «пе ре да ти чи та чу- слу ха че ві влас не суб’єк тив не тлу -
ма чен ня тво ру з ху дож ньо- ес те тич но го бо ку». Кри тик
ви сло вив та кож сум ні ви з при во ду до ціль нос ті над то
до клад них ха рак те рис тик ви ко ну ва них тво рів і де я кої
ка те го рич нос ті в їх оцін ці. Він вва жав, що слу ха чі ма ють
пра во на са мо стій ні ви снов ки що до про слу ха них тво рів.
За у ва жи мо, що та кі дум ки Гла зу нов ви слов лю вав, спи -
ра ю чись на влас ний до свід кон цер т ної ді яль нос ті, а він
мав спра ву з більш обі зна ною сто лич ною пуб лі кою та
сту ден та ми- му зи кан та ми. Ах ша ру мов же ви сту пав пе ред
пуб лі кою про він цій ною, й ос нов ну ме ту сво їх кон цер тів
ба чив у ви ко нан ні про світ ниць ких за вдань, то му й да вав
у по яс ню валь них про гра мах до клад ні ха рак те рис ти ки
зміс ту тво рів. Дру ко ва ні по яс ню валь ні про гра ми знач но
по ліп шу ва ли сприй нят тя слу хаць кою ау ди то рі єю різ но -
ма ніт но го за жан ра ми і сти льо ви ми на прям ка ми ор кес -
т ро во го ре пер ту а ру.

Як ба чи мо, ді яль ність Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ
роз гор та ла ся у рус лі за галь но єв ро пей сь ких тра ди цій
ос ві ти та ви ко нав с т ва. У ре зуль та ті ро бо ти то ва рис т ва
сут тє во ак ти ві зу вав ся про світ ниць кий рух, який ґрун ту -
вав ся на про па ган ді по пу ляр них єв ро пей сь ких і ро сій сь -
ких тво рів, по жва ви ло ся кон цер т не й гас т роль не жит -
тя у ре гі о ні. За вдя ки сис те ма тич ним ви сту пам
сим фо ніч но го ор кес т ру ІРМТ по сту по во й не у хиль но
зрос тав куль тур ний рі вень на се лен ня як Пол та ви, так і
гу бер нії за га лом. По яс ню валь ні про гра ми, за по чат ко ва -
ні Д. Ах ша ру мо вим, ви ко ну ва ли важ ли ву про світ ниць ку
фун к цію і спри я ли під ви щен ню му зич ної гра мот нос ті
пуб лі ки. 
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Контрольні питання
1. Які по дії в ре гі о ні спри я ли організації міс це во го від ді -

лен ня ІРМТ?
2. Оха рак те ри зуй те пе ре ду мо ви зас ну ван ня Пол тав -

сько го від ді лен ня ІРМТ.
3. Наз віть іні ці а то рів зас ну ван ня Пол тав сько го від -

ді лен ня ІРМТ.
4. Оха рак те ри зуй те склад Пол тав ської спіл ки лю би те -

лів сим фо ніч ної му зи ки.
5. Роз крий те ме ту і зміст пуб лі ка цій по яс ню валь них

прог рам сим фо ніч них кон цер тів Д. Ах ша ру мо ва.
6. Які пе рі о дич ні ви дан ня вис віт лю ва ли ді яль ність

ор кес тру Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ?
7. Наз віть ос нов ні нап рям ки му зич но- прос віт ниць кої

ді яль нос ті Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ.

Лекція 2.5. Новаторська діяльність
симфонічного оркестру Дмитра Ахшарумова

План
1. Твор чі за са ди ді яль нос ті сим фо ніч но го ор кес тру

Дмит ра Ах ша ру мо ва.
2. Гас троль на прак ти ка сим фо ніч но го ор кес тру

Дмит ра Ах ша ру мо ва.
3. Но ва торс тво у кон цер тній ді яль нос ті сим фо ніч но го

ор кес тру Дмит ра Ах ша ру мо ва.

Особ ли вий вне сок у спра ву про па ган ди і роз вит -
ку му зич но го мис тец т ва на Пол тав щи ні та да ле ко за її
ме жа ми зро бив ор кестр Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ,
ке ро ва ний Дмит ром Ах ша ру мо вим.

Прем’єр ний ви ступ ко лек ти ву, що від був ся 28||січ ня
1898||ро ку, ви кли кав схва лен ня пол тав сь кої пуб лі ки. Це
сти му лю ва ло від крит тя міс це во го від ді лен ня ІРМТ, при
яко му ко лек тив на був офі цій но го ста ту су.

До йо го скла ду ввій ш ли як ді я чі ка мер ної спіл ки, так
і но ві про фе сій ні му зи кан ти- ви ко нав ці, що спри я ло роз -
ши рен ню ху дож ніх і ви ко нав сь ких мож ли вос тей ор кес т -
ру. Ви знач на роль в ор га ні за ції ор кес т ро вої спра ви на ле -
жа ла го лов но му ди ри ген то ві, та ла но ви то му му зи кан то ві
й об да ро ва но му ор га ні за то ро ві Дмит ру Во ло ди ми ро ви чу
Ах ша ру мо ву. Він із пер ших днів зу мів як най к ра ще
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ор га ні зу ва ти ро бо ту ор кес т ран тів, що за без пе чи ло ста біль -
не фун к ці о ну ван ня ор кес т ру і пе ре тво ри ло йо го на один
із най ак тив ні ших ко лек ти вів ко лиш ньої ім пе рії. 

Ор кестр здій с нив ряд гас т роль них по їз док по Ук ра ї ні
та за кор до ном, дав ве ли чез ну кіль кість кон цер тів різ но ма -
ніт них тво рів. У цьо му пла ні ли ше ор кестр Санк т-Пе тер -
бур зь ко го від ді лен ня ІРМТ і Пол тав сь кий сим фо ніч ний
ор кестр від по ві да ли ви мо гам що до про фе сій но го рів ня
по стій но ді ю чо го мис тець ко го ко лек ти ву.

Сво є рід ною куль мі на ці єю пер шо го ро ку ді яль нос ті
ор кес т ру ІРМТ ста ло ус піш не за вер шен ня се зо ну трі ум -
фаль ним ви ко нан ням «Ге ро їч ної сим фо нії» Л.||ван||Бет -
хо ве на, що ма ло ши ро кий ре зо нанс на сто рін ках «Пол -
тав ских гу берн ских ве до мос тей»: «Ми по вин ні при ві та ти
на ше Пол тав сь ке від ді лен ня з тим за слу же ним ус пі хом
<…> і ве ли ким ху дож нім про гре сом, який во но ви я ви ло
ми ну ло го се зо ну. Рід ко ко ли про він цій не від ді лен ня так
ус піш но мог ло роз по ча ти свою ді яль ність. Цим вар то
пи ша ти ся. Від зна чи мо та кож ве ли ку під трим ку з бо ку
міс це вої спіль но ти й особ ли ву за ці кав ле ність ді яль ніс тю
мо ло до го від ді лен ня і ви ко нан ням се рйоз ної му зи ки».

Вда ло ор га ні зо ва ні, ре пер ту ар но зміс тов ні ви сту пи
ор кес т ру по сту по во за вой о ву ва ли все біль шу при хиль -
ність і ви знан ня міс це вої пуб лі ки. Пер ші ви сту пи ор кес -
т ру Д.||В.||Ах ша ру мо ва не прой ш ли повз ува гу кри ти ків
не ли ше міс це вих, а й цен т раль них пе рі о дич них ви дань:
«Кон цер ти ви кли ка ють ви со ку за ці кав ле ність місь кої
гро мад сь кос ті і ба га то в чо му спри я ють її ху дож ньо му
роз вит ку. <…> Рі вень ви сту пів да ле ко не ама тор сь кий, а
се рйоз ний, ху дож ній,||– про гра ма під си лу се рйоз но му
му зич но му то ва рис т ву»||– по ві дом ля ла «Рус ская му зы -
каль ная га зе та».

Ре пер ту ар пер ших кон цер тів ор кес т ру мав чіт ку
ака де міч ну спря мо ва ність і скла дав ся із сим фо ніч них та
ор кес т ро вих тво рів за хід но єв ро пей сь ких і ро сій сь ких
ком по зи то рів- кла си ків: Л.||ван||Бет хо ве на, Г.||Бер лі о -
за, Й.||Гай д на, К.||Глю ка, К.||Ве бе ра, Ф.||Мен дель со на,
В.||А.||Мо цар та, Ф.||Шу бер та, Р.||Шу ма на, П.||Чай ков сь ко -
го, О.||Бо ро ді на, М.||Глін ки, О.||Дар го миж сь ко го,
М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва, А.||Ру бін ш тей на, Е.||На прав -
ни ка та ін. Згід но з ос нов ни ми за вдан ня ми ІРМТ,
за галь ною ви ко нав сь кою тен ден ці єю цьо го пе рі о ду бу ла
ши ро ка про па ган да тво рів ро сій сь ких ком по зи то рів.
Чіль не міс це у ре пер ту а рі ко лек ти ву по сі да ли тво ри
ро сій сь ких ком по зи то рів но во го по ко лін ня: сим фо нії
П.||Хво щин сь ко го; «Ал жир сь кі фан та зії», «По кло нін ня
пас ту хів», «Іл ля Му ро мець» С.||Юфе ро ва; «Ди кі гу си»
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В.||Се ні ло ва; дві сим фо нії і дві сим фо ніч ні по е ми
П.||Шен ка й ін ші тво ри.

По ряд із ви ко нан ням тво рів ро сій сь ких ком по зи то -
рів, ор кестр ви сту пав ак тив ним про па ган дис том твор -
чос ті ук ра їн сь ких мит ців, час то був пер шим їх ви ко нав -
цем. На сто рін ках «РМГ» зна хо ди мо по зи тив ний від гук
про ви ко нан ня ор кес т ром сим фо ніч ної сю ї ти «Елев зин -
сь кі міс те рії» І.||І.||Ра чин сь ко го (Пол та ва, 1913). З ве ли -
ким ус пі хом зву ча ла в ор кес т рі сим фо нія d-moll В.||І.||Со -
каль сь ко го (1901).

Слід за зна чи ти, що ви со ко ор га ні зо ва ний і про фе сій -
но дос ко на лий ор кестр Ах ша ру мо ва був чу до вою ви ко -
нав сь кою ба зою і мож ли віс тю вті лен ня твор чих за ду мів,
що сут тє во сти му лю ва ло мис тець кі по шу ки ба га тьох
ком по зи то рів ре гі о ну. У зв’яз ку з цим ді яль ність ря ду
пол тав сь ких му зи кан тів бу ла пред с тав ле на ши ро ким
жан ро вим спек т ром – від ін с тру мен таль них мі ні а тюр до
круп них цик ліч них тво рів. Упер ше у ви ко нан ні ор кес т ру
про зву ча ли: сим фо ніч на фан та зія «Ме те ли ки», «Pa pil -
lons». О.||Не ме ров сь ко го (1900); сим фо ніч на пре лю дія
«Un po co di Sa in t-Sa ёns», «Кон цер т на увер тю ра» (b-moll)
Л.||Лі сов сь ко го; «Ук ра їн сь ка сю ї та» Вол.||Ого лев ця
(1918); «Еле гія для струн но го ор кес т ру», «Сю ї та», «Ме ну ет»,
«Бур леск», «Ва рі а ції на те му Лек ле ра», «Fan ta sia lu gub re»,
«An dan te ele gi a co» Д.||Ах ша ру мо ва. У сти ліс ти ці му зич них
тво рів пол тав сь ких ком по зи то рів но во го по ко лін ня вда -
ло по єд ну ва ли ся кра щі тра ди ції пі сен но го сим фо ніз му,
за по чат ко ва но го кла си ка ми ук ра їн сь кої му зи ки М.||Ли -
сен ком та М.||Ко ла чев сь ким. Тра ди ції пі сен но го сим фо -
ніз му вті ле ні в «Ук ра їн сь кій увер тю рі» і «Дум ці» для
струн них Л.||Лі сов сь ко го; «Ук ра їн сь кій сю ї ті» Вол. Ого -
лев ця; «Сю ї ті на ук ра їн сь кі те ми у сти лі ста ро вин ної му -
зи ки» Д.||Ах ша ру мо ва. По ка зо во, що іме на пол тав сь ких
ком по зи то рів ба чи мо се ред ав то рів од но час тин них і цик -
ліч них сим фо ніч них тво рів, у яких ак тив но ви ко рис то ву -
ють ся на род ні ме ло дії. На прик лад, Л.||Лі сов сь кий зга дує,
що в «Ук ра їн сь кій увер тю рі» для го лов ної пар тії «Ан дан -
те» ви ко рис тав «тем ку, ус лы шан ную <…> в ле су за го ро -
дом», а для по біч ної||– ме ло дію доб ре ві до мої піс ні-
 ро ман су «Ві ють віт ри». Впли вом піз ньо го єв ро пей сь ко го
ро ман тиз му і ро сій сь кої му зи ки ХІХ||сто літ тя (твор чість
О.||Бо ро ді на, М.||Рим сь ко го- Кор са ко ва, П.||Чай ков сь ко -
го, О.||Гла зу но ва) по зна че ні «Fan ta sia lu gub re», «Ва рі а ції
на те му Лек лек ра» Д.||Ах ша ру мо ва, дві кон цер т ні увер тю -
ри та скер цо «На вес ні» Л.||Лі сов сь ко го.

До ре пер ту а ру ор кес т ру не вхо ди ли тво ри най су час ні -
ших ав то рів (С.||Рах ма ні но ва, О.||Скря бі на, М.||Че реп ні на

ЛЕКЦІЯ 2.5. НОВАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ 

113



та ін.), бо вва жа ли ся склад ни ми для про він цій ної пуб лі -
ки. Пре ва лю ван ня му зи ки кла сич но го сти лю і від сут ність
у про гра мах від вер то но ва тор сь ких ком по зи цій зу мов лю -
ва ли ся, на сам пе ред, про світ ниць ки ми за вдан ня ми ор кес -
т ру (по сту по ве фор му ван ня му зич них сма ків ши ро ких
слу хаць ких кіл), ви рі шу ва ти які, на дум ку Д.||Ах ша ру мо -
ва, на ле жа ло тра ди цій но му му зич но му ре пер ту а ру.

Ре зо нанс ді яль нос ті ор кес т ру був до сить ши ро ким,
ко лек тив швид ко здо був ви знан ня чис лен них ша ну валь -
ни ків. Сис те ма тич ні ви сту пи ко лек ти ву спри я ли під -
ви щен ню за галь но куль тур но го рів ня пуб лі ки, що, сво єї
чер ги, за без пе чу ва ло сприй нят тя і ро зу мін ня тво рів за га -
лом різ них сти льо вих на прям ків. На слід ком ак тив ної
про па ган дист сь кої ді яль нос ті ор кес т ру ста ло ви ник нен ня
мис тець ких спі лок ама тор сь ко го чи на пі ва ма тор сь ко го
ха рак те ру. Так, ві до мо про за сну ван ня 1900||ро ку в Кре -
мен чу ці Спіл ки лю би те лів сим фо ніч ної му зи ки, ді яль -
ність якої бу ла рег ла мен то ва на влас ним ста ту том. У
1915||ро ці у се лі Го жу ли ство ре но ама тор сь кий му зич ний
гур ток, яким, на про хан ня йо го учас ни ків, ке ру вав
Д.||Ах ша ру мов. Усі ля ко під три му ю чи іні ці а ти ву сіль сь ких
лю би те лів сим фо ніч ної му зи ки, ми тець до по ма гав му зи -
кан там про фе сій ни ми по ра да ми, за без пе чу вав не об хід -
ною нот ною лі те ра ту рою, кло по тав ся пе ред Го лов ною
ди рек ці єю ІРМТ про ма те рі аль ну під трим ку гур т ків ців у
при дба ні му зич них ін с тру мен тів.

З пер ших ро ків сво го іс ну ван ня у скла ді міс це во го
від ді лен ня ІРМТ сим фо ніч ний ор кестр Ах ша ру мо ва за -
лу ча єть ся до ак тив ної кон цер т ної ді яль нос ті. За шіс т над -
цять ро ків ко лек тив улаш ту вав 434||ви сту пи, з них –
392||сим фо ніч ні кон цер ти і 42||ка мер ні зі бран ня ли ше у
са мій Пол та ві, а та кож 300||гас т роль них кон цер тів.

Кіль кість гас т роль них по їз док, здій с не них сим фо ніч -
ним ор кес т ром, вра жа ю ча. Але ще більш вра жа ю чим є
пе ре лік тих міст, де гас т ро лю вав ко лек тив. Па но ра ма
гас т роль ної ді яль нос ті охоп лю ва ла як ті міс та, які ма ли
свої від ді лен ня ІРМТ і пе рі о дич но влаш ту ва ли сим фо -
ніч ні зі бран ня (Віль на, Оде са, Ми ко ла їв, Санк т-Пе тер -
бург, Рос тов- на- До ну, Са ра тов, Там бов, Хар ків, Хер сон),
так і ті, що не ма ли від ді лень (Лі ба ва і Юр’єв). У Во ро -
не жі, Ка те ри нос ла ві, Ор лі, Пен зі, Сім фе ро по лі, Ту лі, не -
зва жа ю чи на за сну ван ня влас них від ді лень ІРМТ, сим -
фо ніч ні кон цер ти не влаш то ву ва ли ся, то му при їзд
ор кес т ру Д.||Ах ша ру мо ва був для міс це вих жи те лів справ -
ж нім свя том. Особ ли во ви дат ною мис тець кою по ді єю
ста ли кон цер ти ко лек ти ву у тих со ро ка п’яти міс теч ках,
де сим фо ніч на му зи ка зву ча ла впер ше: Алек сан д рія,
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Алек сан д рівськ, Бах мут, Бер дянськ, Боб руйськ, Брес т-
Ли товськ, Бє жець кий за вод, Бєл го род, Бє лос ток, Ві -
тебськ, Во ло ди мир, Го мель, Грод но, Двінськ, Єлець,
Єли са вет град, Ка лиш, Ка лу га, Ков но, Коз лов, Кос тян -
ти но град, Кре мен чук, Курськ, Кіль ці, Лодзь, Ло зо ва,
Луб ни, Люб лін, Ма рі у поль, Ме лі то поль, Мінськ, Мир -
го род, Мо ги льов, Но ва Алек сан д рія, Ні жин, Пав ло град,
Пи ря тин, При лу ки, Псков, Смо ленськ, Сос но ви ці, Су ми,
Сід лець, Хо рол, Юзо ве.

От же, ді яль ність Пол тав сь ко го сим фо ніч но го ор кес т ру
ви я ви ла ся ви знач ною, на сам пе ред, що до по ши рен ня у
про він ції се рйоз ної му зи ки. Ус піх її за без пе чу ва ла ви нят -
ко ва ці ле с пря мо ва ність ке рів ни ка ко лек ти ву, йо го не втом -
ний ен ту зі азм і ба жан ня від да но слу жи ти мис тец т ву. «Як
по тріб на те пер Ро сії му зи ка!||– чи та є мо у що ден ни ку
Д.||Ах ша ру мо ва.||– І чо му в усіх ве ли ких цен т рах її
так ба га то, на віть над то ба га то, а бід на на ша про він ція, де
жи вуть та кі ж лю ди, спро мож ні від чу ва ти й пе ре жи ва ти
силь ні по чут тя і по тре бу ють цьо го бла го род но го нар ко зу,
який хоч на мить від во лі ка ти ме від по всяк ден но го жит -
тя,||– не ма ють зов сім ні чо го?! Це жах ли во! На вко ло ні чо -
го здо ро во го, чим би мог ла на со лод жу ва ти ся ін те лі ген ція
і уч нів сь ка мо лодь».

По при те, що влаш ту ван ня ве ли ких тур не у про він -
ції бу ло пов’яза не з ве ли чез ни ми труд но ща ми ор га ні за -
цій но го і по бу то во го ха рак те ру, ко лек тив Д.||Ах ша ру мо -
ва на по лег ли во ре а лі зо ву вав свою про світ ниць ку мі сію.
Най біль ше до шку ля ли по бу то ві не га раз ди і не при сто со -
ва ність при мі щень, у яких до во ди ло ся ви сту па ти ор кес -
т ран там. Про це ди ри гент ба га то пи сав у сво їх що ден ни -
ках, які вів під час гас т ро лей: «У Кос тян ти но гра ді
до во ди ло ся ви сту па ти у за лі На род ної ау ди то рії. Че рез
не ймо вір ну спе ку і за ду ху стрій ін с тру мен тів під ви щив ся
на чверть то ну. Як що до цьо го до да ти ще тьмя не ос віт -
лен ня ес т ра ди га со ви ми лам па ми, одер жи мо пов ну кар -
ти ну кос тян ти но град сь ко го кон цер ту. <…> При мі щен ня
На род ної ау ди то рії в Лу ган сь ку на га ду ва ло кар ти ну з го -
го лів сь ких ча сів: на за нед ба но му по двір’ї бро ди ли сви ні,
ку ри, гу си». Не кра щі за ли че ка ли гас т ро ле рів у Ка те ри -
нос ла ві, Єли са вет гра ді, Рос то ві- на- До ну, Кре мен чу ці,
Кур сь ку, Во ро не жі, Ор лі, Ту лі, Бах му ті... Не о біз на на
про він цій на ау ди то рія до сить сво є рід но сприй ма ла се -
рйоз ну сим фо ніч ну му зи ку. «По- ди тя чо му на їв на ме лі -
то поль сь ка пуб лі ка, яка жод но го ра зу не чу ла сим фо ніч -
ної му зи ки, з не при хо ва ним за хоп лен ням вслу ха ла ся у
зву чан ня сим фо ніч но го ор кес т ру. Під час ви ко нан ня у
Мир го ро ді увер тю ри “1812||рік” П.||Чай ков сь ко го, по чув ши
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ін то на ції Мар се льє зи, слу ха чі збуд же но і з ост ра хом пе -
ре гля да ли ся, по хи ту ю чи го ло ва ми, а ко ли за д зво ни ли
дзво ни і по туж но за зву ча ла мо лит ва “Спа си, Гос по ди”||–
за галь не за хоп лен ня ово ло ді ло ау ди то рі єю».

Кон цер ти Пол тав сь ко го сим фо ніч но го ор кес т ру у
більш ци ві лі зо ва них гу берн сь ких міс тах зав ж ди охо че
сприй ма ли ся слу ха ча ми, і від бу ва ли ся у пе ре пов не них
за лах. Про це ді зна є мо ся із по ві дом лен ня то го час них га -
зет «Юж ный край», «Кур ская быль», «Но вое вре мя»,
«Во ро неж ский те ле граф», «Ка луж ский ку рьер» та ін.

«На хо рах, за ко ло на ми, на стіль цях у про хо ді все бу -
ло за пов не но. Зал Дво рян сь ко го Зі бран ня не зав ж ди спо -
сте рі гав у сво їх сті нах та ку кіль кість пуб лі ки,||– пи шуть
во ро нізь кі ко рес пон ден ти.||– Знач ний ма те рі аль ний
ус піх кон цер ту свід чить про ту по пу ляр ність, яку має
Ах ша ру мов у му зич но му сві ті, і нам, во ро неж цям, до во -
дить ся ли ше шко ду ва ти, що са ме Пол та ва, а не на ше
міс то, має та ко го яс к ра во го пред с тав ни ка сво го ху дож -
ньо го жит тя».

«Учо раш ній кон церт,||– по ві дом ля ла од на з одесь ких
га зет,||– ос та точ но пе ре ко нав нас, що Ах ша ру мов||– “ве -
ли ка лю ди на”, не ли ше май с тер, а й ху дож ник у сво їй
сфе рі. Він во ло діє ди во виж ною спро мож ніс тю все на -
 елек т ри зу ва ти, всьо му да ва ти жит тя і тем пе ра мент. У
ньо го жи ве все||– і зал гля да чів, і ор кестр, який весь час
пе ре тво рю єть ся на один чут ли вий в ру ках сво го ди ри ген -
та ор га нізм».

«Ус піх Д.||В.||Ах ша ру мо ва се ред на шої пуб лі ки пе ре вер -
шив усі на ші очі ку ван ня,||– чи та є мо у хар ків сь кій га зе ті
про пер ший ви ступ ор кес т ру.||– Увесь ве чір не вщу ха ли
ова ції на честь та ла но ви то го ди ри ген та. Кож на п’єса
по кри ва ла ся оп лес ка ми. Цей не пе ре вер ше ний ус піх ста но -
вить для ар тис та особ ли ву цін ність, то му що ні ким і ні чим
не був за про гра мо ва ний». Зго дом ре цен зент хар ків -
сь кої га зе ти «Юж ный край» (Дон- ді єз||– В.||Со каль сь кий)
на зве ди ри ген та Д.||Ах ша ру мо ва «од ним із най ви дат ні ших
у про він ції му зич них ді я чів».

Ви со ку оцін ку ви сту пам ор кес т ру да ва ли і сто лич ні
ви дан ня, від зна ча ю чи без до ган ність у під го тов ці му зич -
них про грам, чу до вий ор кес т ро вий ан самбль, ори гі наль -
ність трак ту ван ня му зич них тво рів, про фе сі о на лізм та
яс к ра ву твор чу ін ди ві ду аль ність ди ри ген та, «яко му без у -
мов но на да на честь сі я ти доб ре, віч не на без меж них
прос то рах на шої бать ків щи ни», – пи са ло ся у пре сі.

Та ка од нос тай ність в оцін ці пол тав сь ко го сим фо ніч но -
го ор кес т ру бу ла не ви пад ко вою. Во на свід чи ла про те, що
ви нят ко ва енер гій ність і му зич ний та лант Д.||Ах ша ру мо ва,
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а та кож іні ці а ти ва учас ни ків ор кес т ру, здо бу ли за слу же не
ви знан ня на Пол тав щи ні і за ме жа ми ре гі о ну. Про світ -
ниць ка ді яль ність ко лек ти ву, спря мо ва на на про па ган ду
най кра щих зраз ків кла сич ної му зи ки, ві ді гра ла ви знач ну
роль у фор му ван ні мис тець ких упо до бань і му зич них сма -
ків пуб лі ки не ли ше Пол тав щи ни, а й ба га тьох най від да -
ле ні ших ку точ ків Ро сій сь кої ім пе рії.

Три ва лий час ді яль ність Д.||Ах ша ру мо ва бу ла чи не
най го лов ні шою у про па ган ді і пре зен та ції твор чос ті ро сій -
сь ких ком по зи то рів за кор до ном. Про ус піх гас т ро лей, що
від бу ли ся в Бер лі ні у 1908–1909||ро ках, свід чать ре цен зії
ба га тьох за ру біж них га зет. «Ве лич на прос то та, не ви му ше -
ність і внут ріш ня міць у зву чан ні ор кес т ру, ке ро ва но го
Д.||Ах ша ру мо вим, бу ла спря мо ва на на ви тлу ма чен ня су ті і
зміс ту му зич но го тво ру, ви гід но про ти сто я ла за хід ній знер -
во ва нос ті і над мір ній роз ку тос ті,||– по ві дом ля ла «Ber li ner
Ze i tung am Mit tag».||– У ди ри гент сь кій ма не рі Ах ша ру мо -
ва від чу ва єть ся си ла і прав да. По сту по во, нас тир ли во і без -
жаль но ви до бу ва ю чи з ор кес т ру не об хід ні йо му зву ко ві
фар би <…> у ви ко нан ні фан та зії “Фран чес ка да Рі мі ні”
над зви чай но яс к ра во і ви пук ло зма льо вує нам та кі вра жа -
ю чі кар ти ни пек ла, які ми впер ше мог ли по чу ти ли ше у
за хоп лю ю чо му ви ко нан ні цьо го ко лек ти ву».

Над зви чай но ак тив на гас т роль но- кон цер т на ді яль -
ність, яку по слі дов но здій с ню вав ор кестр Пол тав сь ко го
від ді лен ня ІРМТ, спри я ла прак тич ній ре а лі за ції ідеї
Д.||Ах ша ру мо ва що до ство рен ня в Ро сії пер шо го пе ре сув -
но го сим фо ніч но го ор кес т ру.

Ана лі зу ва ти ро бо ту ор кес т ру не мож ли во без ура ху -
ван ня тіс них зв’яз ків із ді яль ніс тю Му зич них кла сів і
Му зич но го учи ли ща Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ, що
ви ко ну ва ли роль уч нів сь ко го ко лек ти ву||– сво є рід ної
твор чої ла бо ра то рії з під го тов ці мо ло дих про фе сій них
му зи кан тів. Вод но час ці об с та ви ни не за ва жа ли ко лек ти -
ву ут ри му ва ти на леж ний про фе сій ний рі вень, роз ши рю -
ва ти ге о гра фію сво їх по їз док. Так, гра фік гас т ро лей сьо -
мо го кон цер т но го тур не (1911) прос то вра жає сво єю
ди на мі кою, ад же ор кестр про во див кон цер ти май же що -
дня, і що ра зу в ін шо му міс ті:

28||лю то го||– Пол та ва;
1||бе рез ня||– Хар ків;
2||бе рез ня||– Курськ;
3||бе рез ня||– Орел;
4||бе рез ня||– Ту ла;
5||бе рез ня||– Ка лу га;
6||бе рез ня||– Смо ленськ;
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7||бе рез ня||– Двінськ;
8||бе рез ня||– Псков;
9||бе рез ня||– Юфе ров;
10||і 11||бе рез ня||– Пе тер бург;
13||бе рез ня||– Сід лець;
14||бе рез ня||– Лодзь ;
15||бе рез ня||– Ра дом;
16||бе рез ня||– Кіль ці;
17||бе рез ня||– Сос но ви ці;
18||бе рез ня||– Люб лін;
19||бе рез ня||– Вар ша ва;
20||бе рез ня||– Бі ло сток;
21||бе рез ня||– Ков но;
22||бе рез ня||– Лі ба ва;
23||бе рез ня||– Мі тав;
25||бе рез ня||– Мінськ;
26||бе рез ня||– Ві тебськ;
27||бе рез ня||– Мо ги льов;
28||бе рез ня||– Боб руйськ;
29||бе рез ня||– Го мель;
30||бе рез ня||– Ром ни;
31||бе рез ня||– Кре мен чук;
1||квіт ня||– Єли са вет град.

Ос но ву ор кес т ру (26||ви ко нав ців) ста но ви ли не
за про ше ні на один се зон, як ра ні ше, му зи кан ти (хоч і
про фе сі о на ли), а са ме уч ні Пол тав сь ко го му зич но го учи -
ли ща. Ре тель но пі ді бра ний му зич ний ре пер ту ар із тво рів
Ж.||Б.||Люл лі, Г.||Ф.||Ген де ля, Й.||С.||Ба ха, В.||Ф.||Ба ха,
Ж.||Ф.||Ра мо, Х.||В.||Глю ка, Й.||Гай д на, В.||А.||Мо цар та та
Л.||ван||Бет хо ве на сут тє во до пов ню ва ли вступ ні лек ції ві до -
мо го му зи ко знав ця М.||Фін дей зе на. Ви со кий про фе сі о -
на лізм ор кес т ру був схва ле ний кри ти ка ми: «На цей раз
п.||Ах ша ру мов з’явив ся на чо лі до сить скром них ор кес т ро -
вих сил, і до во дить ся ди ву ва ти ся тим пре крас ним ху дож -
нім на слід кам, які до сяг нув та ла но ви тий ди ри гент у
ви ко нан ні та кої від по ві даль ної і різ но бар в ної про гра ми».

Ві сім над цять сим фо ніч них кон цер тів що зи ми, а та кож
оди над цять гас т роль них по до ро жей||– та кою ак тив ніс тю
ха рак те ри зу ва ла ся ді яль ність сим фо ніч но го ор кес т ру.

Про фе сій ний рі вень ко лек ти ву не впин но зрос тав,
ос кіль ки міг за без пе чу ва ти своє фун к ці о ну ван ня за ра ху -
нок внут ріш ньо го по тен ці а лу, а са ме||– ви хо ван ня мо ло -
дих му зи кан тів- ви ко нав ців.

Роз ви ток кон цер т но- гас т роль ної ді яль нос ті Пол тав -
сь ко го від ді лен ня ІРМТ сти му лю ва ла та кож участь у
сим фо ніч них зі бран нях за про ше них му зи кан тів. Се ред
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них ві до мі пі а ніс ти А.||Арен сь кий, Г.||Бер гер, Є.||Ром б ро.
На тре тьо му сим фо ніч но му зі бран ні (1901) ви сту пав Ми -
ко ла Ли сен ко, у ви ко нан ні яко го про зву чав фор те пі ан -
ний кон церт Л.||ван||Бет хо ве на (Es- dur); скри па лі:
М.||Бер г сон і Є.||Бір ман; спі ва ки: А.||Па до ва ні, О.||Се ме -
но ва- Рун ге, А.||Дє вєт; ві о лон че ліс ти: В.||Ало їз, Є.||Кол ні -
бо гоць кий, А.||Шварц; ар фіс ти: Р.||Бра бант і Є.||Ша хов сь -
ка- Бра бант. Най ак тив ні ши ми учас ни ка ми Пол тав сь ких
сим фо ніч них зі брань із чис ла пол тав сь ких му зи кан тів
бу ли пі а ніс ти Н.||Го лов ня, К.||Зай це ва, М.||Она це вич,
Л.||Лі сов сь кий; скри паль М.||Во лин сь кий; спі ва ки Р.||Та -
ман ті і В.||Гроз до ва- Ді ков сь ка.

Ак тив на му зич но- про світ ниць ка ді яль ність, яку
на по лег ли во здій с ню вав ор кестр Д.||Ах ша ру мо ва, ма ла
ма те рі аль ну під трим ку з бо ку го ло ви Ім пе ра тор сь ко го
ро сій сь ко го му зич но го то ва рис т ва прин це си Оле ни
Ге ор гі їв ни Сак сен- Аль тен бург сь кої і гер цо га Ми хай ла
Ге ор гій о ви ча Мак лен бург- Стре лиць ко го. Як на слі док,
ор кес т ру Д.||Ах ша ру мо ва чи не впер ше в Ро сії бу ли на да -
ні піль ги на про їзд за ліз нич ним тран с пор том у пе рі од
гас т ро лей. Зро зу мі ло, що ус піх Пол тав сь ко го від ді лен ня
ІРМТ ба га то у чо му за ле жав і від ор га ні зо ва нос ті, яку
з пер ших днів за сну ван ня пол тав сь ко го від ді лен ня за без -
пе чу ва ли її ди рек то ри Д.||Ах ша ру мов і Н.||Го лов ня. Не ви -
чер п на іні ці а ти ва і са мо від да не став лен ня до спра ви
ке рів ни ків ус та но ви не од но ра зо во здо бу ва ла по зи тив ну
оцін ку з бо ку ви щої ад мі ніс т ра ції. Так, за ре зуль та та ми
де ся ти ро ків ді яль нос ті від ді лен ня Дмит ро Ах ша ру мов164

і На дія Го лов ня бу ли об ра ні йо го по чес ни ми чле на ми, а
та кож от ри ма ли ряд уря до вих на го род: ор де ни свя то го
Ста ніс ла ва й Ан ни ІІ сту пе ня (Ах ша ру мов) і зо ло ті ме да -
лі на Ан нен сь кій і Олек сан д рів сь кій стріч ках та сріб ну
ме даль на Во ло ди мир сь кій стріч ці (Го лов ня).

Та ким чи ном, но ва тор с т во сим фо ніч но го ор кес т ру
Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ під ке рів ниц т вом Д. Ах ша -
ру мо ва по ля га ло у:

– над зви чай но ши ро кій ге о гра фії гас т роль но- кон  цер т -
  ної ді яль нос ті;

– по туж ній ди на мі ці кон цер т них ви сту пів;
– опа ну ван ні ши ро ко го спек т ру за хід но єв ро пей сь кої

і ро сій сь кої му зич ної лі те ра ту ри;
– за лу чен ні до ре пер ту а ру і про па гу ван ні тво рів ук ра їн -

сь ких, на сам пе ред міс це вих ком по зи то рів (М.||Ко ла чев сь -
ко го, О.||Не ме ров сь ко го, Вол.||Ого лев ця, Л.||Лі сов сь ко го,
Д. Ах ша ру мо ва), біль шість з яких ви ко ну ва ла ся впер ше;

– по пу ля ри за ції ук ра їн сь кої му зи ки в чис лен них
міс тах Ро сії та за кор до ном.

164||За ра дян сь ко го ча су офі -
цій ним при во дом для пе ре гля ду
за слуг мит ця у спра ві куль ту ри, а
по тім – і за слан ня, ста ли зви -
ну ва чен ня у фі нан со вих злов -
жи ван нях. Про те оче вид но, що
справ ж ньою при чи ною ре пре сій
слід вва жа ти ро дин ні зв’яз ки
Д.||Ах ша ру мо ва з цар сь кою сім’єю,
що у ра дян сь кі ча си вва жа ло ся
зло чи ном. За од ні єю з вер сій, він
є не за кон но на род же ним си ном
ро сій сь ко го ца ря Олек сан д ра||ІІ.

По даль шу до лю Д.||Ах ша ру мо -
ва мож на вва жа ти тра гіч ною.
1917||ро ку він зму ше ний був за -
ли ши ти спра ву сво го жит тя і ви -
ї ха ти до Фе о до сії, де до 1924||ро -
ку ке ру вав ка мер ним ор кес т ром у
міс це вій шко лі. По тім два ро ки
пра цю вав ди ри ген том ор кес т ром
у Са ду від по чин ку на Нев сь ко му
про спек ті у Пе тер бур зі, три ро ки
жив у Во ро не жі, а то ді||– в Аш -
ха ба ді, де 1929||ро ку бу ло від кри -
то му зич не учи ли ще. До 70-літ -
ньо го юві лею Д.||Ах ша ру мо ва
пе да го гіч на ра да учи ли ща ви сту -
пи ла із кло по тан ням про при сво -
єн ня мит цю по чес но го зван ня
на род но го ар тис та Тур к мен сь кої
РСР. Про те зван ня мит цю не
при сво ї ли. Не здій с ни ли ся та кож
і йо го пла ни що до по вер нен ня в
Ук ра ї ну і ви кла дан ня у Ки їв сь кій
кон сер ва то рії. 1937||ро ку Д.||Ах -
ша ру мов був за а реш то ва ний, а
на ступ но го||– йо го не ста ло.
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Контрольні питання
1. Яке суспільне зна чен ня ма ла ді яль ність ор кес тру Д. Ах -

ша ру мо ва?
2. Про а на лі зуй те від гу ки у пе рі о ди ці на вис ту пи сим фо -

ніч но го ор кес тру.
3. Оха рак те ри зуй те ре пер ту ар пер ших кон цер тів

ор кес тру.
4. Які зав дан ня вирішував Д. Ах ша ру мов, здій сню ю чи

щорічну гас троль но- кон цер тну прак ти ку, зокрема, у про -
він ції?

5. Висвітліть ге ог ра фію й ди на мі ку гас троль них вис ту -
пів сим фо ніч но го ор кес тру.

6. Наз віть ві до мих музикантів – учас ни ків сим фо -
ніч них зіб рань Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ.

7. У чо му но ва торс тво кон цер тної ді яль нос ті сим фо -
ніч но го ор кес тру?

Лекція 2.6. Діяльність Музичних класів 
і Музичного училища Полтавського
відділення ІРМТ

План
1. Оз на ки про фе сі о на лі за ції му зич ної ос ві ти у ре гі о ні.
2.||Ді яль ність му зич них кла сів і му зич но го учи ли ща

Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ.

По каз ни ком ви со ко го рів ня роз вит ку пев но го ре гі о -
ну зав ж ди ви сту пає на яв ність на сам пе ред роз га лу же ної
ме ре жі про фе сій них ін с ти ту цій, які пред с тав ля ють різ но -
ма ніт ні сфе ри куль ту ри і мис тец т ва. Куль мі на ці єю цьо го
роз вит ку мож на вва жа ти за сну ван ня спе ці а лі зо ва них
на вчаль них за кла дів, особ ли во – ви що го ти пу. На
Пол тав щи ні про цес про фе сі о на лі за ції у му зич ній сфе рі
за га лом від по ві дав ал го рит му ін с ти ту цій но го ста нов лен -
ня в Єв ро пі й про хо див та кі ета пи:

– ак ти ві за ція му зич но го ви ко нав с т ва (як міс це во го,
так і гас т роль но го) та зро стан ня ес те тич но го роз вит ку
на се лен ня і йо го ху дож ніх за пи тів;

– за сну ван ня мис тець ких то ва риств і спі лок, він цем
яких бу ло від ді лен ня ІРМТ;

– роз ви ток му зич ної ос ві ти у за галь но ос віт ніх і при -
ват них мис тець ких за кла дах, вер ши ною яких ста ло від -
крит тя му зич них кла сів Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ.
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Ста нов лен ня інф ра с трук ту ри му зич но го жит тя на
Пол тав щи ні кін ця ХІХ – по чат ку ХХ сто літ тя мож на
про сте жи ти за що ден ни ка ми А. Габ ри ло ви ча, у яких
по да но об шир ну ін фор ма цію про на яв ність мис тець ких
осе ред ків у куль тур ній, ос віт ній, вій сь ко вій, ду хов ній
сфе рах ре гі о ну, а та кож – про ок ре мих му зич них ді я чів
(див. До да ток 5).

Ус пі хи пер шо го ро ку ді яль нос ті Пол тав сь ко го від ді -
лен ня ІРМТ да ли під ста ви йо го ор га ні за то рам для від -
крит тя му зич них кла сів. Але сут тє вою пе ре шко дою у цій
спра ві був гос т рий де фі цит фі нан су ван ня. Ос кіль ки пол -
тав сь ка ди рек ція зму ше на бу ла пок ла да ла ся на влас ні
си ли, по до ла ти всі труд но щі вда ло ся за ра ху нок ство рен -
ня у ме жах гу бер нії спе ці аль но го фон ду, до яко го над хо -
ди ли доб ро віль ні внес ки від ор га ні за цій та при ват них
осіб. Уже на при кін ці 1900||ро ку за вдя ки щед рим над ход -
жен ням від міс це во го Зе мель но го бан ку, Спіл ки вза єм -
но го кре ди ту і По ві то вої зем сь кої уп ра ви кіль кість по -
жер т ву вань ста но ви ла 2120||кар бо ван ців 47||ко пій ок, до
якої до да ло ся ще близь ко 500||крб. ка со во го збо ру від
сим фо ніч них кон цер тів від ді лен ня ІРМТ.

Від по ві даль ність за ор га ні за цію і за без пе чен ня на -
вчаль но го про це су зо се ре ди ла ся в ру ках го лов них ди рек -
то рів Пол тав сь ко го ІРМТ. За вдя ки на по лег ли вим ста -
ран ням Д. Ах ша ру мо ва і Н. Го лов ні бу ло знай де но
при мі щен ня і не об хід не ус тат ку ван ня для на вчаль но го
за кла ду, на ла год же но лис ту ван ня із Го лов ною ди рек ці єю
що до при дбан ня на вчаль них про грам і ме то дич но го за -
без пе чен ня. Ви рі шу ва ли ся та кож кад ро ві пи тан ня: до
ро бо ти у кла сах ор га ні за то ри на ма га ли ся за лу чи ти ква лі -
фі ко ва них ви кла да чів.

Офі цій не від крит тя Му зич них кла сів Пол тав сь ко го
від ді лен ня ІРМТ від бу ло ся 8 ве рес ня 1902||ро ку під
уро чис те ви ко нан ня сим фо ніч ним ор кес т ром увер тю -
ри Л.||Бет хо ве на «На ос вя чен ня до му». Ди рек то ром
став Д. Ах ша ру мов.

За клад мав три від ді лен ня: фор те пі ан не, во каль не
й ор кес т ро ве із кла са ми гри на скрип ці, ві о лон че лі,
кон т ра ба сі, де рев’яних (флей та, го бой, клар нет, фа гот)
і мід них ду хо вих ін с тру мен тах. Те о ре тич на під го тов ка
май бут ніх му зи кан тів здій с ню ва ла ся у кла сах те о рії
му зи ки і соль фед жіо.

З пер шо го ро ку ді яль нос ті й на да лі на вчаль ний про -
цес за без пе чу ва ли ви со ко ква лі фі ко ва ні му зи кан ти- спе ці -
а ліс ти, біль шість із яких ма ла му зич ну ос ві ту єв ро пей сь -
ко го рів ня. Так, у чис лі пер ших пра ців ни ків був ві до мий
сво го ча су пі а ніст і ком по зи тор, про фе сор Бер лін сь кої
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кон сер ва то рії (учень Ф.||Ліс та і К.||Рей не ке) Гус тав Бер -
гер; ви пус к ни ця Мос ков сь кої кон сер ва то рії зі зван ням
«віль но го ху дож ни ка» пі а ніс т ка На та лія Па риж сь ка; ви -
хо ван ка Дрез ден сь кої кон сер ва то рії по кла су фор те пі а но
Н.||Ніль сь ка- Ап те кар; ви пус к ник Вар шав сь кої кон сер ва -
то рії пі а ніст Р.||Ро зен фельд; ви пус к ни ця Мос ков сь кої
кон сер ва то рії М.||Хиж ня ко ва- Чер нох віс то ва, а та кож
чи ма ло міс це вих му зи кан тів||– ак тив них учас ни ків сим -
фо ніч них зі брань міс це во го від ді лен ня ІРМТ. Се ред най -
більш та ла но ви тих пе да го гів||– ви кла дач те о рії му зи ки і
соль фед жіо В.||Гер ке; скри па лі М.||Во лин сь кий, Є.||Ей з лер
і К.||Ва ніш; ві о лон че ліс ти С.||Брод сь кий і С.||Кляч ко;
кон т ра ба сис ти О.||Гоф ман і Л.||Тор го вець кий; во ка ліст
В.||Ша няв сь кий; ви кла да чі гри на ду хо вих ін с тру мен тах
З.||Во лин сь кий (клар нет і флей та); М.||Не дєль че (го бой);
І.||Алек сан д рі ні й В.||Мар ти нов (фа гот).

Про від ну роль для за без пе чен ня у му зич них кла сах
на леж но го рів ня ви кла дан ня ві ді грав їх ди рек тор. Ма ю -
чи ба га тий ви ко нав сь кий до свід та ґрун тов ну про фе сій -
ну ос ві ту, він осо бис то ін с пек ту вав ви кла дан ня всіх
му зич них дис цип лін, сам чи тав му зич но- те о ре тич ні
пред ме ти та вів клас ан сам б лю, був та кож не змін ним ке -
рів ни ком уч нів сь ко го сим фо ніч но го ор кес т ру.

Ши ро кий спектр му зич них дис цип лін у Пол тав сь ких
му зич них кла сах, а та кож про фе сій ний склад ви кла да чів
не ли ше пов ніс тю від по ві да ли ос віт нім ви мо гам му зич -
них учи лищ, а й на віть де що пе ре ви щу ва ли їх. При мі -
ром, у шир шо му об ся зі ви кла да ли ся ор кес т ро ві дис -
цип лі ни, іс ну вав роз по діл на мід ні й де рев’яні ду хо ві
ін с тру мен ти. Про те че рез від сут ність за галь но ос віт ніх
дис цип лін ви пус к ни ки кла сів одер жу ва ли дип ло ми
до маш ніх учи те лів му зи ки, без пра ва ви кла да ти у дер жав -
них на вчаль них за кла дах, а та кож ви сту па ти со ліс та ми.
Праг ну чи ви рі ши ти цю проб ле му, ке рів ни ки Пол тав сь -
ко го від ді лен ня ІРМТ уже на при кін ці дру го го ро ку ро бо -
ти кла сів на роз гляд Го лов ної ди рек ції по да ли про хан ня
про їх ре ор га ні за цію в му зич не учи ли ще. Не менш важ -
ли вим сти му лом у спра ві як най ш вид шої ре ор га ні за ції
му зич них кла сів став стрім кий роз ви ток гас т роль но- кон -
цер т ної ді яль нос ті ор кес т ру Пол тав сь ко го ІРМТ, який
по тре бу вав під го тов ки не об хід ної кіль кос ті ква лі фі ко ва -
них ор кес т ро вих ви ко нав ців.

1 ве рес ня 1904||ро ку став днем від крит тя Пол тав сь -
ко го му зич но го учи ли ща. З ці єї на го ди йо го ви кла да чі
й уч ні на ді сла ли по ві дом лен ня на ім’я Ве ли ко го Кня зя
Кос тян ти на Кос тян ти но ви ча165, на що у від по відь от ри -
ма ли вро чис те при ві тан ня: «Щи ро ві таю Вас, ди рек цію,

165||«Сьо год ні від кри то Пол тав -
сь ке му зич не учи ли ще. Ди рек ція,
ви кла да чі й уч ні воз но сять мо -
лит ви за здо ров’я і бла го ден с т віє
Ав гус тій шої по кро ви тель ни ці,
го ло ви му зич но го то ва рис т ва
Ве ли кої Кня ги ні Олек сан д ри
Йо си пів ни і Ва шої Ім пе ра тор -
сь кої Ви со кос ті».
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ви кла да чів та уч нів із від крит тям Пол тав сь ко го му зич -
но го учи ли ща від іме ні ма тін ки і сво го. Дя кую, що не
за бу ли, і ба жаю но вій ор га ні за ції всі ля ких га раз дів».

У но во му на вчаль но му ро ці за клад по чав пра цю ва ти
з онов ле ним пе да го гіч ним скла дом за но ви ми на вчаль -
ни ми про гра ма ми. Кіль кість за лу че них до ро бо ти пра -
ців ни ків свід чить про мас ш таб ність ді яль нос ті му зич но -
го учи ли ща (див. До да ток||1).

Дба ю чи про ви ко нав сь кий рі вень сим фо ніч но го
ор кес т ру Пол тав сь ко го ІРМТ, Ах ша ру мов за про по ну вав
влас ну про гра му під го тов ки від по від них кад рів в учи ли -
щі. У лис ті від 6||трав ня 1908||ро ку до го лов но го ди рек то -
ра ІРМТ ви сту пив з ар гу мен то ва ною про по зи ці єю внес -
ти ко рек ти ви у на вчаль ні про гра ми. За суд жу ю чи ти по ву
для му зич них учи лищ тих ча сів зо рі єн то ва ність на вчан -
ня на під го тов ку на сам пе ред му зи кан тів- со ліс тів, Ах ша -
ру мов по ру шив пи тан ня про ре ор га ні за цію кла сів ан сам -
б лю й ор кес т ру для за без пе чен ня ор кес т ро вих ко лек ти вів
ква лі фі ко ва ни ми му зи кан та ми. Для цьо го він роз ро бив
про ект кур су ор кес т ро вих кла сів, за по зи чив ши до свід
Празь кої кон сер ва то рії. І не ли ше за про по ну вав струн ку
сис те му ор га ні за ції ро бо ти кла сів ор кес т ру й ан сам б лю,
а й роз ро бив фі нан со вий кош то рис що річ них ви трат на
ут ри ман ня Пол тав сь ко го му зич но го учи ли ща вза га лі й
без кош тов них ор кес т ро вих кла сів зок ре ма.

Про ект Д.||Ах ша ру мо ва був під три ма ний Го лов ною
ди рек ці єю ІРМТ і вже на ступ но го, 1908/1909 на вчаль но -
го ро ку, був за про вад же ний у на вчаль ну прак ти ку: у
Пол тав сь ко му му зич но му учи ли щі від кри ва ють ся без -
кош тов ні кла си гри на ор кес т ро вих ін с тру мен тах. На бір
здій с ню ва ла ква лі фі ко ва на ко мі сія, яка ре тель но роз по -
ді ля ла уч нів за фа хом, звер та ю чи особ ли ву ува гу не
ли ше на му зич ні здіб нос ті, а й на фі зі о ло гіч ну бу до ву
му зич но го апа ра та май бут ньо го му зи кан та, – що ма ло
сут тє ве зна чен ня у під бо рі му зич но го ін с тру мен та. Крім
то го, ко жен учень на да лі ста вав йо го влас ни ком, а вар -
тість зо бов’язу вав ся ви пла ти ти впро довж шес ти ро ків
гріш ми, за роб ле ни ми під час літ ніх се зо нів. На бір в
ор кес т ро ві кла си здій с ню вав ся раз на три ро ки кіль кіс -
тю пов но го ком п лек ту ор кес т ро во го ко лек ти ву, а са ме||–
7||осіб. За галь ний тер мін на вчан ня ста но вив 7 ро ків.
Пер ші 3 ро ки уч ні вчи ли ся во ло ді ти об ра ним ін с тру мен -
том під час ін ди ві ду аль них за нять, а на ступ ні 4 ро ки зай -
ма ли ся в ор кес т ро во му кла сі. Ор га ні за ція ді яль нос ті кла -
сів бу ла ре тель но про ду ма ною. Плин нос ті уч нів сь ко го
скла ду пе ре шкод жа ла уго да між бать ка ми і ди рек ці єю за -
кла ду, за умо ва ми якої уч ні не ма ли пра ва пе ре ри ва ти
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на вчан ня без по важ них при чин. Га ран том цьо го бу ла
гро шо ва за ста ва від бать ків роз мі ром двіс ті кар бо ван ців,
яку по вер та ли пі сля за вер шен ня пов но го кур су на вчан ня
(про ор га ні за цію нав чаль но го про це су в му зич но му учи ли щі
та пра ви ла для уч нів – див. До да ток 4).

Пре ва лю ван ня у пе да го гіч но му ре пер ту а рі ви со ко ху -
дож ніх зраз ків сві то вої му зич ної кла си ки за без пе чу ва ла
ус піх сим фо ніч но го ор кес т ру за кла ду в кон цер т но- гас т -
роль ній ді яль нос ті. Про до сить ви со кий рі вень ор кес т ро -
вої спра ви свід чить і від крит тя на ба зі Пол тав сь ко го
му зич но го учи ли ща ок ре мо го кла су вій сь ко во го ін с тру -
мен ту ван ня, ви пус к ни ки яко го одер жу ва ли дип лом вій -
сь ко во го ка пель мей с те ра. За зна чи мо, що у Пол тав сь ко -
му му зич но му учи ли щі чи не впер ше се ред на вчаль них
за кла дів сис те ми ІРМТ у 1911||ро ці бу ло від кри то клас
гри на удар них ін с тру мен тах.

Ба га то зу силь у під го тов ці мо ло дих му зи кан тів до кла -
да ла і На дія Ми ко ла їв на Го лов ня. Та ла но ви та пі а ніс т ка і
до свід че ний пе да гог з пер ших ро ків ро бо ти му зич них
кла сів за ві ду ва ла мо лод шим від ді лен ням ан сам б лю, а
зго дом, у 1906–1907||ро ках, ви кла да ла гру на фор те пі а но
в уже ре фор мо ва но му му зич но му учи ли щі.

В ар хі ві за кла ду збе рег ли ся нав чаль ні прог ра ми з му -
зич них дис цип лін. Їх ана ліз до зво ляє склас ти уяв лен ня
про стан ме то дич но го за без пе чен ня на вчаль но го про це -
су, рі вень про фе сій ної під го тов ки май бут ніх му зи кан тів
різ но го фа хо во го спря му ван ня (див. До да ток 3).

Як і в сто лич них му зич них учи ли щах, весь про цес
на вчан ня по ді ляв ся на три ета пи: мо лод ший, се ред ній та
стар ший кур си. Мо лод шо му кур со ві пе ре ду вав під го тов -
чий, до яко го прий ма ли уч нів в усі кла си, крім соль но го
спі ву. Пред с тав ле ні у про гра мі ви ко нав сь ких кла сів
(фор те пі а но, скрип ка, ду хо ві ін с тру мен ти, соль ний спів)
ви мо ги що до кож но го з цих ета пів де мон с т ру ють по сту -
по ве уск лад нен ня тех ніч них і ху дож ніх за вдань, роз ши -
рен ня ко ла ком по зи то рів, му зич них жан рів. У кла сі фор -
те пі а но (під го тов чий курс) на вчан ня роз по чи на єть ся з
опа ну ван ня по пу ляр них на той час шкіл гри на фор те пі -
а но Гюн те на, Ле- Куп пе, Дам ша, Бей є ра. Тех ніч на під го -
тов ка уч нів ба зу ва ла ся на ви вчен ні гам, етю дів, різ -
но ма ніт них вправ. У про гра мі пред с тав ле ні тво ри
ком по зи то рів пе ре важ но пе ре до вої на той час ні мець кої
пі а ніс тич ної шко ли. Вод но час по ряд із ком по зи ці я ми ві -
до мо го ні мець ко го пі а ніс та і пе да го га Кар ла Рей не ке
(лег кі «со на ти ни в об ся зі п’яти паль ців») є й етю ди та
ін с трук тив ні п’єси ро сій сь ко го пі а ніс та- пе да го га, ви кла -
да ча Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії Кар ла Лют ша. Уч ням
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на ступ них ета пів||– мо лод шо го, се ред ньо го та стар шо го
кур сів||– про по ну ють ся та кож етю ди К.||Чер ні, К.||Леш -
гор на, І.||Мо ше ле са, Т.||Кул ла ка, І.||Кра ме ра.

Звер ні мо ува гу на за про по но ва ні у про гра мі іме на:
май же всі ав то ри ін с трук тив них тво рів (етю дів та вправ)
бу ли вод но час і твор ця ми влас них ме то дик ви кла дан ня,
ма ли ба га тий пе да го гіч ний і ви ко нав сь кий до свід, ви хо -
ва ли ці лу пле я ду уч нів, які здо бу ли все світ нє ви знан ня у
кон цер т но- ви ко нав сь кій, пе да го гіч ній та на у ко вій сфе -
рах. На прик лад, Карл Рей не ке, яко го су час ни ки вва жа -
ли не пе ре вер ше ним ін тер пре та то ром В.||А.||Мо цар та, со рок
два ро ки (1860–1902) пра цю вав у Лей п цизь кій кон сер ва -
то рії166. Не зва жа ю чи на де що стри ма не став лен ня кри ти ки
до твор чо го до роб ку Рей не ке- ком по зи то ра, йо го му зи ка
для ді тей та юнац т ва зав ж ди одер жу ва ла схваль ні від гу ки і
на дов го увій ш ла до на вчаль но го ре пер ту а ру. Се ред йо го
уч нів||– М.||Ли сен ко та М.||Ко ла чев сь кий.

Не менш ві до мим був ав тор по пу ляр них ок тав них
етю дів Те о дор Кул лак. Він за снов ник у Бер лі ні двох на -
вчаль них за кла дів – так зва ної Кон сер ва то рії Штер на та
«Но вої му зич ної ака де мії» (Ака де мії Кул ла ка). Най ви -
дат ні ши ми йо го уч ня ми є Ф. К.||Шар вен ка (Franz Xaver
Sharwenka), А.||Грюн фельд, М.||Мош ков сь кий.

Близь ко пів сто літ тя пра цю вав як ви кла дач фор те пі -
ан ної гри у Ко ро лів сь ко му ін с ти ту ті цер ков ної му зи ки в
Бер лі ні Карл Аль берт Леш горн (рос.: Лёш хорн). Про
по пу ляр ність йо го праць з фор те пі ан ної лі те ра ту ри
свід чить їх не од но ра зо ве пе ре ви дан ня.

Між на род ну сла ву пе да го га- пі а ніс та, ди ри ген та й
ком по зи то ра мав пал кий про па ган дист твор чос ті Л.||Бет -
хо ве на Іг нац Мо ше лес. Су час ни ки вва жа ли йо го справ -
ж нім про фе сі о на лом, «ко ро лем пі а ніс тів» та за снов ни -
ком но вої ви ко нав сь кої шко ли. Ос нов ні по ло жен ня йо го
ме то ди ки ви кла де ні у під руч ни ку167. Етю ди І.||Мо ше ле са
три ва лий час ста но ви ли ос но ву тех ніч ної час ти ни уч нів -
сь ких про грам, зву ча ли з кон цер т ної ес т ра ди у ви ко нан -
ні най кра щих пі а ніс тів. Се ред йо го уч нів – Е.||Гріг
та М.||Ли сен ко, які у сво їх спо га дах за хоп ле но від гу ку ва -
ли ся про ме то ди ви кла дан ня ле ген дар но го про фе со ра
Лей п цизь кої кон сер ва то рії.

До на шо го ча су не втра ти ли сво єї пе да го гіч ної цін -
нос ті етю ди й ін с трук тив ні п’єси Іо ган на Бап тис та Кра -
ме ра (1771–1858). Ху дож ньо дос ко на лі тво ри мит ця від -
зна ча ють ся і вда лим ви рі шен ням тех ніч них проб лем168.

За снов ни ком од ні єї з най ви знач ні ших пі а ніс тич них
шкіл був ав с т рій сь кий пі а ніс т-пе да гог та ком по зи тор
Карл Чер ні. Йо го чис лен ні етю ди і впра ви, об’єд на ні у

166||Са ме К.||Рей не ке впер ше
пі сля за снов ни ка кон сер ва то рії
Ф.||Мен дель со на по сів по са ду
Stu dі en dі rec tor’а, яка до то го пів -
сто літ тя бу ла ва кан т ною. Пі сля
ви хо ду у від став ку жи те лі Лей п -
ци га на зва ли йо го най по чес ні -
шою осо бою міс та. Свід чен ням
йо го ви знан ня як ком по зи то ра
бу ли уро чис тос ті з на го ди ві сім -
де ся ти річ чя мит ця: у за лі Ге ван д -
ха у за влаш то ва но кон церт з йо го
тво рів, у те ат рі йшла од на з йо го
опер, а лей п цизь кі му зи кан ти-
  а ма то ри ор га ні зу ва ли кон церт
пря мо на пло щі бі ля бу дин ку,
де він жив.

167||Met ho de des met hod de
pі a no.||– Pa ris, 1840||(ра зом із
Ф.||Ж.||Фе ті сом).

168||На дов го увій ш ла до пе да го -
гіч но го ре пер ту а ру п’яти час тин на
«Große praktische Pianoforte-Schulle»
(1815). Кра мер був та кож од ним
із за снов ни ків Лон дон сь ко го
фі лар мо ній но го то ва рис т ва та
ви дав ниц т ва «Cra mer||& K», яке
іс нує і до ни ні.
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збір ни ки та шко ли169, є справ ж нім сис те ма тич ним кур -
сом гри на фор те пі а но, ті єю тех ніч ною ба зою, на якій
ви хо ву ють ся му зи кан ти уже близь ко двох сто літь. Се ред
уч нів К.||Чер ні||– Ф.||Ліст, С.||Таль берг, Т.||Кул лак, Т.||Ле -
ше тиць кий.

Ок рім су то ін с трук тив них ком по зи цій, у про гра мі
про по ну ють ся тво ри ви дат них ком по зи то рів ми ну ло го та
су час нос ті: дво- та три го ло сі ін вен ції і фу ги Й.С.||Ба ха,
ва рі а ції Г.Ф.||Ген де ля, со на ти ав с т рій сь ких кла си ків,
К.М.||Ве бе ра, Ф.||Шу бер та, кон цер ти (з ор кес т ром)
Л.||ван Бет хо ве на, Р.||Шу ма на, Ф.||Шо пе на, А.||Ру бін -
 штей на, рап со дії та етю ди Ліс та, етю ди Шо пе на.

Тво ри, за зна че ні у про гра мі по над сто літ ньої дав нос ті,
й до сі з ус пі хом ви ко рис то ву ють ся у су час ній фор те пі ан -
ній пе да го гі ці: ні їх ня ху дож ня цін ність, ні ме то дич на
до ціль ність ні у ко го не ви кли ка ють сум ні вів.

Ви мо ги до під сум ко вих іс пи тів свід чать про го тов -
ність пі а ніс тів ви рі шу ва ти будь- я кі тех ніч ні за вдан ня, а
та кож умін ня ви ко ну ва ти тво ри різ но го сти льо во го спря му -
ван ня: «У п’єсах ма ють бу ти тво ри кла сич но го, ро ман тич -
но го і вір ту оз но го на прям ків».

По діб ни ми ви мо га ми ха рак те ри зу єть ся і про гра ма
во каль но го кла су. Тут пе ред ба че но за сво єн ня не об хід них
на ви чок з ура ху ван ням особ ли вос тей по ста нов ки і фор -
му ван ня спі ваць ко го го ло су. На мо лод ших і се ред ніх
кур сах го лов на ува га при ді ля ла ся ос но вам во каль но го
мис тец т ва: ово ло дін ню пра виль ним зву ко ут во рен ням,
роз вит ку спі ваць ко го ди хан ня, до сяг нен ню од но рід нос ті
зву чан ня у різ них ре гіс т рах, ви ко нан ню штри хів, фі лі ру -
ван ню зву ків. На стар ших кур сах во каль на під го тов ка зо -
се ред жу ва ла ся на від пра цю ван ні без до ган ної ін то на ції,
дик ції, вправ нос ті в па са жах та у ви ко нан ні ме ліз мів,
во ло дін ні тем б раль ніс тю як за со бом ху дож ньої ви раз нос ті.
Ви со кі ху дож ні ви мо ги до стар шо кур с ни ків зу мов лю ва -
ли ся під го тов кою ви хо ван ців до учас ті в опер но му кла сі
кон сер ва то рії та орі єн та ці єю на опер ний спів. Ве ли ка
ува га при ді ля ла ся тех ніч ній під го тов ці||– рит міч ним
впра вам, га мам, во ка лі зам на пев ний вид тех ніч них труд -
но щів. З ці єю ме тою ви ко рис то ву ва ли ся ме то дич ні сис -
те ми про від них спі ва ків і пе да го гів- во ка ліс тів Єв ро пи,
пе ре важ но по пу ляр ної на той час іта лій сь кої шко ли:
Дж.||Кон ко не170, Бор до ньї171, Ві ар до- Гар сія172, Мар ке зі173.
Спектр за про по но ва них у на вчаль ній про гра мі тво рів до -
сить ши ро кий і яки мись спе ці аль ни ми ви мо га ми не об -
ме же ний: ро ман си, арії, ан сам б лі, опер ні сце ни ро сій -
сь ких та за ру біж них ком по зи то рів. Знач на ува га

169||Йо го «Die Kunst des Vort -
rags der älteren und neue ren
Klavierkompositionen» (1846)
міс тить ряд цін них ме то дич -
них вка зі вок та по рад з пи тань
ви ко нан ня ста ро вин них та су -
час них фор те пі ан них тво рів.

170||Кон ко не Джу зеп пе Па о ло
Джо а кі но (1801–1861)||– іта лій -

сь кий пе да гог і ком по зи тор. Три -
ва лий час жив у Па ри жі, де на -
вчав спі ву та грі на фор те пі а но;
ві до мий як ав тор чис лен них вправ,
соль фед жіо для спі ва ків.

171||Бор до ньї Джо ван ні Мар ко
(1789–1857)||– іта лій сь кий спі вак
і пе да гог. На по чат ку ХІХ||сто літ тя
ви кла дав во кал у Па ризь кій кон -
сер ва то рії. Ви хо вав ряд ви дат них
спі ва ків, се ред яких Дж.||Ма ріо,
Г.||Зон таг. Бор до ньї є ав то ром ря -
ду на вчаль них по сіб ни ків з во -
каль но го мис тец т ва, зок ре ма най -
більш ві до мої пра ці «Ме тод
на вчан ня во каль но му мис тец т ву»
(«Met ho de de chant», Pa ris, s.||a.).

172||Ві ар до-  Гар сія По лі на
(1821–1910)||– ви дат на спі вач ка,
во каль ний пе да гог і ком по зи тор.
Ба га то кон цер ту ва ла у те ат рах
Єв ро пи, та кож у Санк т-Пе тер -
бур зі. У 70-х||ро ках ХІХ||сто літ -
тя ви кла да ла спів у Па ризь кій
кон сер ва то рії. Се ред її уч нів:
Д.||Ар то, М.||Брандт, А.||Стер лінг,
А.||Ор ге ні, Б.||Б’ян кі. Во каль ні і
пе да го гіч ні прин ци пи спі вач ки
сут тє во впли ну ли на роз ви ток
су час ної шко ли спі ву.

173||Мар ке зі Саль ва то ре (1822–
1908)||– іта лій сь кий спі вак і ком -
по зи тор. У різ ні ро ки ви кла дав
у кон сер ва то рі ях Від ня, Кель на,
Па ри жа. Ав тор сво го ча су до сить
ві до мої «Шко ли спі ву» («Vo cal
met hod»), ря ду книг з во каль но го
мис тец т ва, збір ни ків вправ, во -
ка лі зів.
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при ді ля ла ся та кож роз вит ку ху дож ніх та ес те тич них сма -
ків уч нів.

У про гра мах по кла су скрип ки теж ура хо ву ва ли ся як
тра ди цій ні, ап ро бо ва ні ча сом ме то дич ні сис те ми, так і
до сяг нен ня су час ної скрип ко вої пе да го гі ки. Се ред ав то -
рів на вчаль них праць – ро сій сь кий скри паль та пе да гог
із со лід ною ос ві тою (Лей п цизь ка кон сер ва то рія у Ф.||Да -
ві да, М.||Га уп т ма на, Е.||Ф.||Ріх те ра, К.||Брен де ля), ав тор
еле мен тар них шкіл гри на скрип ці та ві о лон че лі Єв ген
Кар ло вич Аль б рехт (1842–1894); най ви знач ні ший пред -
с тав ник ні мець кої скрип ко вої шко ли ХІХ||сто літ тя, ком -
по зи тор і пе да гог, но ва тор у сфе рі скрип ко во го ви ко нав -
с т ва, ав тор ан то ло гії «Ви щої шко ли скрип ко вої гри»
Фер ди нанд Да від (1810–1873)17; за снов ник бель гій ської
скрип ко вої шко ли, один із най ви дат ні ших вір ту о зів
ХІХ||сто літ тя, ком по зи тор, пе да гог, про фе сор Брюс сель -
сь кої і Па ризь кої кон сер ва то рій Шарль Бе ріо (1802–
1870)175; фран цузь кий скри паль, ком по зи тор, ко лиш ній
учень, по тім ви кла дач Па ризь кої кон сер ва то рії, ав тор
чис лен них ін с трук тив них тво рів для скрип ки Шарль
Дан к ла (1917–1907); іта лій сь кий скри паль і ком по зи тор,
ви дат ний вір ту оз сво го ча су (по пе ред ник Н.||Па га ні ні),
ав тор од ні єї з пер ших скрип ко вих шкіл Джо ван ні Бат тіс -
та Ві от ті (1755–1824)176; ав с т рій сь кий скри паль і пе да гог,
про фе сор Ві ден сь кої кон сер ва то рії, ав тор біль ше п’ят де -
ся ти ін с трук тив них тво рів для скрип ки, які до сі є ви зна -
ни ми кла сич ни ми зраз ка ми пе да го гіч ної лі те ра ту ри,
Якоб Донт (1815–1888). Се ред ав то рів за про по но ва них у
про гра мі тво рів є й чесь кий скри паль і пе да гог, який
три ва лий час ви кла дав у кон сер ва то рі ях Хар ко ва (1874)
та Ки є ва ((1875–1892), на пи сав ряд ін с трук тив но- ме то -
дич них праць Ота кар Шев чик (1852–1934)177.

Про гра му по кла су ду хо вих інс тру мен тів пред с тав ля -
ли менш ві до мі на сьо год ні ме то дич ні пра ці По па (флей -
та), Гін ке (го бой), Кіт цек ра (клар нет), Гум бер га (вал тор -
на), Фран ца і Тюр не ра (тру ба, тром бон). Най ві до мі шою
бу ла шко ла гри на фа го ті фран цузь ко го клар не тис та, фа -
го тис та і ком по зи то ра Є.||Оці (фр.: Ozi) «Met ho de de Bas -
son» (Pa ris, 1803). Ав тор ме то дич ної пра ці три ва лий час
пра цю вав про фе со ром Па ризь кої кон сер ва то рії||– за кла -
ду, який на пер шо му ета пі сво го іс ну ван ня був справ ж -
нім осе ред ком роз вит ку мис тец т ва ду хо во го ви ко нав с т ва.

У про гра мі з еле мен тар ної те о рії му зи ки охоп ле но
весь ком п лекс по нять із ці єї дис цип лі ни – за ви нят ком
акор дів, які у ті ча си ви вча ли ся у кур сі гар мо нії. Ви кла -
дан ня еле мен тар ної те о рії му зи ки тіс но пов’язу ва ло ся із
соль фед жіо, про що спе ці аль но за зна ча єть ся у про гра мі.

174||Ді яль ність про фе со ра Лей -
п цизь кої кон сер ва то рії Ф.||Да ві да
як ви ко нав ця і пе да го га за ли ши -
ла гли бо кий слід в іс то рії скрип -
ко во го ви ко нав с т ва, а йо го пра ця
«Die ho he Schu le des Vi o lin spils»
(Le іp zіg, 1867–1872, пе ре ви да на
1903||ро ку) ма ла ве ли чез не зна -
чен ня для ут вер д жен ня но во го
ви ко нав сь ко го сти лю, онов лен ня
ре пер ту а ру та фор му ван ні но вих
ме то дич них за сад у скрип ко вій
пе да го гі ці. Са ме Ф.||Да ві до ві
зо бов’яза ні сво їм від род жен ням
за бу ті скрип ко ві тво ри І.||С.||Ба ха,
А.||Ко рел лі, Дж.||Тар ті ні й ін ших
ком по зи то рів ХVІ І– ХVІ ІІ||сто -
літь. Ви ко нан ням цих ше дев рів
ми тець по ла мав тра ди ції кон цер т -
 них про грам, зо рі єн то ва них, зде -
біль шо го, на вір ту оз ні по пу рі
й фан та зії на по пу ляр ні те ми з
опер. Ф.||Да від був чу до вим ін тер -
пре та то ром тво рів Ф.||Мен дель -
со на. Уч ня ми йо го бу ли ви дат ні
скри па лі сво го ча су Й.||Ва зи лев сь -
кий, Й.||Іо а хім, А.||Віль гель мі.

175||Йо го «Скрип ко ву шко лу»
(«Méthode de violon», 1858) вва -
жа ють од ні єю з най важ ли ві ших
ме то дич них праць, де уза галь не -
но по пе ред ній пе да го гіч ний
до свід, ви зна че но шля хи по даль -
шо го роз вит ку скрип ко вої пе да -
го гі ки, роз роб ле но ме то ди ку
ін ди ві ду аль но го на вчан ня та за -
сво єн ня ап лі ка тур них прий о мів.
Се ред уч нів Ш.||Бе ріо||– А.||Вйо -
тан, Ф.||Прюм, Е.||Со ре.

176||Дж.||Б.||Ві от ті спра вив ве ли -
чез ний вплив на фор му ван ня
скрип ко вої шко ли Па ризь кої кон -
сер ва то рії (П.||Ро де, М.||П.||Ба йо,
Р.||Крей цер).

177||Йо го ім’я при сво є но Празь -
кій кон сер ва то рії.
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Во но тлу ма чить ся як дис цип лі на, де на прак ти ці за кріп -
лю ють ся всі те о ре тич ні знан ня з кур су те о рії му зи ки.
По ка зо во, що ав то ром під руч ни ка із соль фед жіо об ра но
ук ра їн сь ко го му зи ко знав ця, до свід че но го пе да го га, сво -
го ча су ві до мо го му зи кан та- те о ре ти ка і ди ри ген та
А.||Ф.||Каз би рю ка178, який три ва лий час (1876–1885) ви -
кла дав му зич но- те о ре тич ні пред ме ти у Ки їв сь ко му учи -
ли щі ІРМТ. Оче вид но, й еле мен тар на те о рія му зи ки та -
кож ви вча ла ся за ме то ди кою цьо го са мо го ав то ра. Йо го
під руч ник «По пу ляр ное из ло же ние ос нов ных на чал эле -
мен тар ной те о рии му зы ки, при спо соб лен ное к са мо о бу -
че нию» (Ки їв, 1884) по над пів сто літ тя ви три му вав кон -
ку рен цію і ви про бу ван ня ча сом, про що свід чать йо го
пе ре ви дан ня у 1927 і на віть у 1930||ро ках, ко ли вже бу ло
ви да но чи ма ло від по від них на вчаль но- ме то дич них праць
як ук ра їн сь ких, так і ро сій сь ких ав то рів. Ав тор стис ло й
до ступ но по дає ос нов ні те о ре тич ні пра ви ла з еле мен тар -
ної те о рії му зи ки, охоп лює ши ро ке ко ло нор ма тив -
них ві до мос тей з ці єї на вчаль ної дис цип лі ни. Пра ця
ха рак те ри зу єть ся до клад ним об ґ рун ту ван ням і точ ним
ви зна чен ням ос нов них по нять і тер мі нів, чис лен ни -
ми іс то рич ни ми ек с кур са ми, за лу чен ням да них ін ших
ви дів мис тецтв. Пра ця має вступ ний роз діл, який ба зу єть -
ся на за галь но мис тець ких та іс то рич них за са дах.

Курс гар мо нії теж був тіс но пов’яза ний із соль фед жіо.
На вчаль на про гра ма з гар мо нії ціл ком від по ві дає су час -
ним ви мо гам що до цьо го пред ме ту й охоп лює всі не об -
хід ні те ми.

У кур сі так зва ної ен цик ло пе дії179 уч ням про по ну ва ло -
ся ви вчен ня кон т ра пун к ту, форм му зич них тво рів, ін с -
тру мен ту ван ня й іс то рії му зи ки. Ви мо ги що до знань із
кон тра пун кту свід чать про орі єн та цію ук ла да чів про гра -
ми на ні мець ку му зич но- те о ре тич ну шко лу (яка на той
час бу ла най прог ре сив ні шою), і пе ре ду сім на на вчаль но-
 ме то дич ні пра ці те о ре ти ка, пе да го га і ком по зи то ра Ерн -
с та Фрід рі ха Ріх те ра (1808–1879)180. Особ ли во цін ни ми є
йо го під руч ни ки з кон т ра пун к ту (про сто го й по двій но го)
та фу ги181.

З іс то рії му зи ки уч ням за про по но ва но пра ці ні мець -
ко го те о ре ти ка, кри ти ка і пе да го га Ар рея Дом ме ра
(1828–1905) та ро сій сь ко го му зи ко знав ця, про фе со ра
Санк т-Пе тер бур зь кої кон сер ва то рії Лі ве рія Сак кет ті
(1852–1916). Обид ва під руч ни ки ство ре ні на ос но ві ви -
вчен ня чис лен них іс то рич них і те о ре тич них до слід жень
по пе ред ни ків і су час ни ків з ви ко ри стан ням цін них до ку -
мен таль них ма те рі а лів. І А.||Дом мер182, і Л.||Сак кет ті183

особ ли ву ува гу при ді ля ли до клад но му ви світ лен ню іс то рії

178||Каз би рюк Анд рій Фе до ро -
вич (1849–1885) – ук ра їн сь кий
пе да гог, ком по зи тор і ди ри гент.
На вчав ся у Пе тер бур зь кій кон -
сер ва то рії. Ок рім ви кла даць кої
ді яль нос ті в Ки їв сь ко му му зич -
но му учи ли щі, ди ри гу вав сим фо -
ніч ни ми кон цер та ми Ки їв сь ко го
від ді лен ня ІРМТ (із 1877). Йо -
го під руч ник – «145||соль фед жио
для од но го го ло са» (Ки їв, 1887).

179||Ен цик ло пе ді єю у ті ча си
на зи ва ли цикл обов’яз ко вих му -
зич но- те о ре тич них пред ме тів, які
чи та ли ся му зи кан там ви ко нав сь -
ких фа куль те тів.

180||Цей уче ний, ви кла дач Лей -
п цизь кої кон сер ва то рії, став твор -
цем ті єї сис те ми му зич но- те о ре -
тич них дис цип лін, яка до на шо го
ча су збе рег ла свою ак ту аль ність і
ле жить в ос но ві те о ре тич ної під -
го тов ки му зи кан тів різ но го фа хо -
во го спря му ван ня. Пе ру лей п -
цизь ко го про фе со ра на ле жать
під руч ни ки прак тич но з усіх те о -
ре тич них пред ме тів. Пра ці ба га -
то ра зо во пе ре ви да ва ли ся різ ни ми
мо ва ми, до 20-х||ро ків ХХ||сто літ -
тя не зни ка ли зі сто рі нок на -
вчаль них про грам спе ці а лі зо ва -
них му зич них ос віт ніх за кла дів.

181||У них від об ра же но но вий
по гляд на проб ле ми му зич но- те о -
ре тич ної ос ві ти. Ріх тер сут тє во
оно вив ме то дич ні за са ди ви кла -
дан ня цих пред ме тів: йо го вчен ня
про кон т ра пункт ба зу єть ся на но -
вій для йо го ча су гар мо ніч ній (а
не тра ди цій но ін тер валь ній, ти по -
вій для ге не рал- ба со вої прак ти ки)
ос но ві. У під руч ни ку з фу ги ав тор
праг не оз най о ми ти сво їх ви хо -
ван ців не ли ше із кла сич ни ми
зраз ка ми епо хи Й.||С.||Ба ха та
Г.||Ф.||Ген де ля, а й із ком по зи -
цій ни ми за са да ми ро ман ти ків||–
Ф.||Мен дель со на та Р.||Шу ма на.

182||Йо го пра ця «Han dbuch der
Mu sіk ges chіc hte» (Le ip zig, 1868)
у пе ре кла ді ро сій сь кою мо вою
А.||Же ля буж сь кої і з до дат ком
«Очер ка ис то рии му зы ки в Рос -
сии» ви кла да ча Пе тер бур зь кої
кон сер ва то рії З.||Ду ро ва ви да на у
Мос к ві 1884||ро ку під на звою
«Ру ко вод с т во к изу че нию ис то -
рии му зы ки».
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на сам пе ред дав ньої му зи ки, сто сов но ж су час но го му зич -
но го мис тец т ва зай ма ли обе реж ні шу по зи цію.

На особ ли ву ува гу у про гра мі за слу го вує дво річ ний
курс дра ми, ви кла дан ня якої не бу ло влас ти ве ос віт нім
за кла дам сис те ми ІРМТ. На га да є мо, що цей фа куль тет
був ли ше у Шко лі Ли сен ка, яка вва жа єть ся пер шим в
Ук ра ї ні на ці о наль но зо рі єн то ва ним му зич ним на вчаль -
ним за кла дом. Піз ні ше цей пред мет ус пад ку вав ство ре -
ний на ба зі Шко ли Ки їв сь кий му зич но- дра ма тич ний ін -
с ти тут, де теж від сто ю ва ли ся на ці о наль ні прі о ри те ти184.
За про гра мою, пер ший рік ви вчен ня пред ме ту при свя че -
ний су то прак тич ним на вич кам (де кла ма ції, сце ніч ній
грі, сце ніч ній мо ві, а та кож мі мі ці й жес ту). У про гра мі
дру го го ро ку за про по но ва но ви вчен ня іс то рії куль ту ри,
мис тец т ва і те ат ру. Здо бу ті за пер ший рік прак тич ні
на вич ки сту ден ти ре а лі зо ву ва ли під час по ста но вок
спек так лів, які та кож пе ред ба ча ли ся про гра мою дру го -
го ро ку на вчан ня.

У му зич но му учи ли щі по ча ли ді я ти і кла си за галь но -
ос віт ньої під го тов ки||– так зва ні «на у ко ві кла си». Їх на -
вчаль на про гра ма за га лом від по ві да ла про гра мі пер ших
чо ти рьох кла сів гім на зії й охоп лю ва ла ві сім пред ме тів:
За кон Бо жий, ро сій сь ка мо ва, ариф ме ти ка, фран цузь ка і
ні мець ка мо ви, ге о гра фія, іс то рія (ро сій сь ка і за галь на),
чис то пи сан ня. Се ред ви кла да чів за галь но ос віт ніх дис -
цип лін бу ли та ла но ви ті пол тав сь кі пе да го ги, куль тур ні і
гро мад сь кі ді я чі Вік тор Ко ва лев сь кий, Во ло ди мир Ще -
по тьєв, Ми ко ла Фі ал ков сь кий.

З кож ним ро ком по пу ляр ність му зич но го за кла ду
зрос та ла, про що свід чить іс тот не збіль шен ня кіль кос ті
уч нів: від 124 на мо мент від крит тя му зич них кла сів
(1902) і до 670 у 1915||ро ці (див. До да ток 2 табл. 1).

Як і в ін ших ос віт ніх за кла дах ІРМТ, най по пу ляр ні -
ши ми у Пол тав сь ко му му зич но му учи ли щі бу ли кла си
гри на фор те пі а но і соль но го спі ву. У від сот ко во му від -
но шен ні кіль кість уч нів цих кла сів про тя гом усьо го пе -
рі о ду ді яль нос ті за кла ду зрос та ла від 30% до 60% (фор те -
пі а но) і від 3% до 36% (спі ву) (див. До да ток 2 табл. 2).

По пу ляр ність му зич но го учи ли ща спри я ла збіль шен -
ню кіль кос ті здіб них уч нів і за лу чен ня до на вчаль но го
про це су ква лі фі ко ва них ви кла да чів||– ви пус к ни ків
ро сій сь ких і за ру біж них кон сер ва то рій, які у сво їй ді яль -
нос ті по слу го ву ва ли ся но ви ми ме то да ми ви кла дан ня.
Зро стан ня про фе сій ної під го тов ки ви хо ван ців, їх за га лом
ви со кий ви ко нав сь кий рі вень до зво ля ли влаш то ву -
ва ти різ но ма ніт ні за ре пер ту а ром та ви ко нав сь ким скла -
дом му зич ні ве чо ри. Що ро ку уч ні му зич но го учи ли ща

183||«Очерк все об щей ис то -
рии му зы ки» (Санк т-Пе тер бург,
1883) Л.||Сак кет ті||– од на із пер -
ших у ро сій сь ко му му зи ко знав с т -
ві спроб на у ко во го уза галь нен ня
все світ ньої іс то рії му зи ки.

184||Са ме у цьо му за кла ді впер ше
в ос віт ній прак ти ці бу ли впро вад -
же ні но ві дис цип лі ни з ук ра їн сь -
кою мо вою ви кла дан ня||– му зич -
на ет ног ра фія й іс то рія ук ра їн сь кої
му зич ної куль ту ри,||– а до пе да го -
гіч но го ре пер ту а ру за лу че но тво ри
ук ра їн сь ких ав то рів.

ЛЕКЦІЯ 2.6. ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗИЧНИХ КЛАСІВ І МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА 

129



здій с ню ва ли від чо ти рьох до де ся ти пуб ліч них ви сту пів.
Ос нов ни ми учас ни ка ми хо ро во го ко лек ти ву бу ли сту -
ден ти кла сів соль но го спі ву, кіль кість яких до по чат ку
1910/1911||нав чаль но го ро ку зрос ла май же вдві чі (див.
До да ток 2 табл. 2).

Ве ли ку ро бо ту у на прям ку роз ши рен ня твор чих мож -
ли вос тей ви хо ван ців му зич но го учи ли ща про во див та ла -
но ви тий пе да гог і му зи кант, ви кла дач соль но го спі ву Фе -
дір Ле виць кий. У 1907||ро ці він ор га ні зу вав сту дент сь ку
опер ну сту дію, ко лек тив якої три ва лий час пра цю вав як
ок ре ма гас т роль на тру па. Пер шою по ста нов кою сту дій -
ців бу ла дво ак т на опе ра Це за ря Кюї «Син Ман да ри на».
Ус піх спек так лю спо ну кав ар тис тів до ро бо ти над склад -
ні шим сце ніч ним тво ром||– опе рою «Вер тер» фран цузь -
ко го ком по зи то ра, пред с тав ни ка жан ру лі рич ної опе ри
Жю ля Мас сне.

Ді яль ність опер ної сту дії Пол тав сь ко го му зич но го
учи ли ща під ке рів ниц т вом Ф.||Ле виць ко го ма ла не а би я ку
по пу ляр ність і за сті на ми на вчаль но го за кла ду. Під го ту -
вав ши до сить ці ка ву і зміс тов ну про гра му, ко лек тив
не од но ра зо во здій с ню вав ре гу ляр ні ви сту пи пе ред пуб лі -
кою у пе рі од різ д вя них та літ ніх ва ка цій, а та кож дав низ -
ку кон цер тів у ря ді не ве ли ких міст і се лищ. Про тя гом
ли ше од но го се зо ну (1908–1909) ви ко нав ці влаш ту ва ли
двад цять чо ти ри спек так лі, які прой ш ли з ве ли чез ним
ус пі хом. До про гра ми ви сту пів увій ш ла опе ра Ж.||Мас сне
«Вер тер», урив ки з опер «Ру сал ка» О.||Дар го миж сь ко го,
«Єв ге ній Онє гін» П.||Чай ков сь ко го, «Бал- мас ка рад»
Дж.||Вер ді, а та кож низ ка ін с це ні зо ва них ро ман сів
А.||Арен сь ко го, М.||Му сорг сь ко го і В.||Пас ха ло ва. З ці єю
про гра мою уч ні му зич но го учи ли ща ви сту па ли 1908||ро -
ку пе ред слу ха ча ми Ло зо вої||(28, 29||груд ня), а на ступ но -
го 1909-го – Ро мен (1, 2||січ ня), Кос тян ти но гра да (23,
24||трав ня), Па ню ті но го (31–32 трав ня), Пав ло гра да (2,
3, 5, 6||чер в ня), Си нель ни ко во го (7 чер в ня), Слов’янсь ка
(13||чер в ня); Кра ма тор сь ка (15, 16, 20||чер в ня), Кос тян ти -
нів ки (19||чер в ня). По сту по ве зро стан ня про фе сі о наль ної
май с тер нос ті учас ни ків опер но го ко лек ти ву до зво ли ло
іс тот но роз ши ри ти ре пер ту ар, вклю чив ши до ньо го
фраг мен ти з опер «Фа уст» Ш.||Гу но і «Де мон» А.||Ру бін -
ш тей на.

Різ но біч на ви ко нав сь ка і ши ро ка гас т роль но- кон цер -
т на ді яль ність цьо го опер но го ко лек ти ву за сво ї ми твор -
чи ми мож ли вос тя ми та ре пер ту ар ни ми упо до бан ня ми
ма ла чіт ку про фе сій ну спря мо ва ність і роз ви ва лась у рус -
лі му зич но- про світ ниць ких тра ди цій Пол тав сь ко го
ІРМТ.
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Але п’ят над ця ти літ ній пе рі од ро бо ти му зич но го учи -
ли ща не був ста біль ним. Низ ка не га тив них об’єк тив них
і суб’єк тив них фак то рів галь му ва ли роз ви ток йо го куль -
тур но- про світ ниць кої й ос віт ньої ді яль нос ті. За гос т рен -
ня по лі тич них по дій 1905–1906||ро ків, на слід ки яких пе -
ре жи ва ла вся кра ї на під час ро сій сь ко- я пон сь кої вій ни,
не га тив но по зна чи ло ся на ро бо ті за кла ду. За зна че ні при -
чи ни, а та кож пе ред час на смерть го ло ви ди рек ції Пол -
тав сь ко го ІРМТ Ми ко ли Ле ту нов сь ко го (з іні ці а ти ви
яко го бу ло роз по ча те бу дів ниц т во при мі щен ня му зич но -
го учи ли ща) не до зво ли ли сво є час но за вер ши ти спра ву,
тож ро бо та най важ ли ві шо го у ре гі о ні му зич но- ос віт ньо -
го за кла ду бу ла по збав ле на на леж них умов іс ну ван ня.
Ли ше на пе ре дод ні но во го на вчаль но го ро ку за вдя ки ве -
ли кій уря до вій суб си дії бу дів ниц т во му зич но го учи ли -
ща бу ло за вер ше но, і свій ос тан ній кон цер т ний се зон
(1915–1916) Пол тав сь ке від ді лен ня ІРМТ роз по ча ло у
но во му при мі щен ні яс к ра вою про гра мою із тво рів ро сій -
сь ких ком по зи то рів: М.||Глін ки (увер тю ра до опе ри «Рус -
лан і Люд ми ла» й «Ара гон сь ка хо та»), П.||Чай ков сь ко го
(«Увер тю ра 1912||рік»), А.||Ру бін ш тей на («Ге ро їч на фан -
та зія» і ба лет на сю ї та з опе ри «Фе ра мос»), М.||Му сорг сь -
ко го («Сві та нок на Мос к ві- рі ці»).

Ді яль ність му зич них за кла дів при Пол тав сь ко му
ІРМТ здо бу ла ви со ке ви знан ня й під трим ку ши ро ких
верств гро мад сь кос ті та ви со ко по важ них осіб||– чле нів
ім пе ра тор сь кої ро ди ни. Ус пі ха ми від ді лен ня ІРМТ зав ж -
ди ці ка вив ся Ве ли кий Князь Кос тян тин Кос тян ти но вич:
на да вав ма те рі аль ну до по мо гу у спра ві від крит тя му зич них
кла сів; у 1902, 1904 і 1906 ро ках осо бис то від ві дав Пол та ву
для пе ре вір ки ро бо ти му зич них кла сів; оз най о мив ся з умо -
ва ми про ве ден ня му зич них за нять, рів нем ме то дич но го
за без пе чен ня і му зич ної під го тов ки ви хо ван ців.

Ме то до ло гіч на ба за й рі вень ви кла дан ня у на вчаль но -
му за кла ді не ли ше від по ві да ли ос віт нім ви мо гам му зич -
них учи лищ, а й на віть пе ре ви щу ва ли їх. Це да ло під ста -
ви у 1917||ро ці по ру ши ти пи тан ня про ре ор га ні за цію
учи ли ща у кон сер ва то рію. Про те ре во лю цій ні по дії і на -
ступ ний во єн но- по лі тич ний ха ос у кра ї ні не дав ре а лі зу -
ва ти ся цим на мі рам...

Як ба чи мо, за вдя ки ді яль нос ті му зич них кла сі і
му зич но го учи ли ща бу ло ви рі ше не од не з най важ ли ві -
ших за вдань що до фор му ван ня і роз вит ку про фе сій ної
му зич ної ос ві ти у ре гі о ні. 

Ана ліз на вчаль них про грам з му зич них дис цип лін
ви ко нав сь ко го і му зич но- те о ре тич но го цик лів дає під -
ста ви ствер д жу ва ти про орі єн та цію ді яль нос ті му зич но го

ЛЕКЦІЯ 2.6. ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗИЧНИХ КЛАСІВ І МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА 
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учи ли ща Пол тав сь ко го від ді лен ня ІРМТ на про фе сій ні
стан дар ти ана ло гіч них на сам пе ред єв ро пей сь ких ос віт -
ніх ус та нов. 

Ор га ні за цій ні но ва ції ди рек то ра учи ли ща Д.||Ах ша ру -
мо ва до зво ли ли не ли ше під ви щи ти рі вень під го тов ки
уч нів усіх від ді лень, а й ви рі ши ти ін ші проб ле ми: змен -
ши ти плин ність уч нів сь ко го скла ду; сут тє во збіль ши ти
фі нан со ві над ход жен ня (мож ли вість на вча ти ся без кош -
тов но ді тям із не за мож них сі мей); на віть від кри ти ок ре -
мий клас вій сь ко во го ін с тру мен ту ван ня. Ви со кий рі вень
ви кла дан ня за без пе чу вав ся за лу чен ням до ро бо ти ква лі -
фі ко ва них ви кла да чів із му зич ною ос ві тою єв ро пей сь ко -
го рів ня та ви пус к ни ків ро сій сь ких кон сер ва то рій. Уч нів -
сь кий ор кестр і опер на сту дія бу ли не об хід ною для
май бут ніх му зи кан тів- ар тис тів шко лою прак ти ки, ви ко -
ну ва ли важ ли ві про світ ниць кі фун к ції. Їх ак тив на гас т -
роль но- кон цер т на ді яль ність спри я ла оз най ом лен ню на -
се лен ня ре гі о ну з тво ра ми сві то вої му зич ної лі те ра ту ри
та кож ук ра їн сь ких ком по зи то рів, у то му чис лі й міс це вих
ав то рів.

Контрольні питання
1. Наз віть ета пи про фе сі о на лі за ції му зич ної ос ві ти

на Пол тав щи ні.
2. Скіль ки від ді лень ма ли Му зич ні кла си Пол тав сько го

ІРМТ на по чат ку сво го зас ну ван ня?
3. Оха рак те ри зуй те вик ла даць кий склад Му зич них

кла сів Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ.
4. Роз крий те ді яль ність опер ної сту дії Пол тав сько го

му зич но го учи ли ща під ке рів ниц твом Ф.||Ле виць ко го.
5. У яко му ро ці бу ло від кри те Пол тав ське му зич не

учи ли ще ІРМТ?
6. Оха рак те ри зуй те прог рам ні ви мо ги до під сум ко вих

іс пи тів Му зич но го учи ли ща ІРМТ.
7. Оха рак те ри зуй те зміст нав чаль них прог рам з

фор те пі а но.
8. Оха рак те ри зуй те зміст нав чаль них прог рам з те о рії

та іс то рії му зи ки.
9. Яки ми бу ли ре ор га ні за цій ні за хо ди ке рів ни ків Пол тав -

сько го від ді лен ня ІРМТ?

МОДУЛЬ ||. СТАНОВЛЕННЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ
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ПІС ЛЯ МО ВА

Ста нов лен ня му зич ної куль ту ри на Пол тав щи ні уп -
ро довж її іс то рич но го роз вит ку від бу ва ло ся у тра ди цій них
для Ук ра ї ни фор мах і жан рах му зи ку ван ня. Про фе сі о на -
лі за ція ос нов них мис тець ких сфер, їх по туж ний інс ти ту -
цій ний пос туп бу ли зу мов ле ні, з од но го бо ку, євро пей -
ською орі єн та ці єю мис тец тва й ос ві ти, а з ін шо го –
куль тур ним про буд жен ням у ХІХ – на по чат ку ХХ сто -
літ тя, що ви я ви ло яск ра ву на ці о наль ну до мі нан ту в роз -
вит ку ба га тьох сфер куль ту ри та мис тец тва ре гі о ну.

Ак ти ві за ція со ці о куль тур но го жит тя краю (1800–1830)
роз по ча ла ся у пе рі од прав лін ської ді яль нос ті на Пол тав -
щи ні ге не рал-  гу бер на то рів Ма ло ро сії кня зів О.||Б.||Ку ра кі -
на і М.||Г.||Реп ні на-  Вол кон сько го. Цей час ха рак те ри -
зу вав ся по си лен ням впли ву в сус пільс тві міс це во го
ук ра їн сько го дво рянс тва, ва го ми ми до сяг нен ня ми в еко -
но мі ці (роз роб ка но віт ніх тех но ло гій ви роб ниц тва, удос ко -
на лен ня ме то дів гос по да рю ван ня, ор га ні за ція но вих під -
при ємств, ви ко рис тан ня у різ них сфе рах ви роб ниц тва
дос ві ду ні мець ких ко ло ніс тів) і куль ту рі (ста нов лен ня ар хі -
тек ту ри і са до во- пар ко во го мис тец тва, роз ви ток му зич но -
го ви ко навс тва, теат раль ної спра ви й ос ві ти).

У ІІ по ло ви ні ХІХ сто літ тя со ці о куль тур не жит тя
Пол тав щи ни охо пи ла хви ля на род ниць ко го і гро ма дів -
сько го ру хів. Бу ли ор га ні зо ва ні ос віт ні гур тки і пер ші на
те ри то рії Ук ра ї ни не діль ні шко ли, ви ни ка ли ук ра їн ські
про фе сій ні те ат ри, влаш то ву ва ли ся на род ні чи тан ня,
від кри ва ли ся пуб ліч ні біб лі о те ки, по ши рю ва лась ук ра ї -
но мов на лі те ра ту ра для на ро ду, по ча ло ся зби ран ня і вив -
чен ня фоль кло ру, ко лек ці о ну ван ня ста ро жит нос тей.

Куль мі на цій ний роз ви ток ре гі о ну, який при па дає на
за вер шаль ний етап на ці о наль но-  куль тур но го від род жен -
ня (ме жа ХІХ||–ХХ||сто літь), ха рак те ри зу вав ся фор му -
ван ням куль тур ної елі ти Пол тав щи ни, ак тив ним роз вит -
ком ба га тьох га лу зей на уки, ос ві ти і мис тец тва. Са ме у той
час ак ти ві зу єть ся вив чен ня іс то ри ко-  куль тур ної спад щи -
ни краю, роз ви ва єть ся кра єз нав чий рух.

Най більш по туж ною лан кою куль тур но го про це су
ста ла ді яль ність Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ, яке,
пос лу го ву ю чись прог ре сив ни ми му зич но-  ос віт ні ми і
прос віт ниць ки ми зав дан ня ми епо хи, під три му ва ло і за -
без пе чу ва ло про фе сій ний роз ви ток ос нов них му зич них
сфер ре гі о ну (му зич но го ви ко навс тва, му зич ної ос ві ти та
гас троль но-  кон цер тно го жит тя).
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Ак тив на ви ко нав ська ді яль ність ке ро ва но го Д.||В.||Ах -
ша ру мо вим сим фо ніч но го ор кес тру Пол тав сько го від ді -
лен ня ІРМТ ста ла пер шою вда лою спро бою у спра ві
попу ля ри за ції ака де міч ної сим фо ніч ної му зи ки се ред
ши ро ких верств на се лен ня пе ри фе рії на те ри то рії всі єї
ко лиш ньої ім пе рії і на віть за її ме жа ми. Но ва тор ськи ми
ри са ми ре пер ту ар но го прин ци пу ко лек ти ву бу ло за по -
чат ку ван ня тра ди ції пуб лі ка ції по яс ню валь них прог ра м
до кон цер тних вис ту пів ко лек ти ву, а та кож ви ко нан ня
тво рів ук ра їн ських, особ ли во, – ком по зи то рів ре гі о ну.

Із зас ну ван ням му зич них кла сів, – а зго дом на їх ній
ба зі й му зич но го учи ли ща Пол тав сько го від ді лен ня ІРМТ,
– у ре гі о ні бу ло ство ре не міц не під ґрун тя для по даль шо -
го роз вит ку му зич ної інф рас трук ту ри краю у ХХ сто літ ті.
За без пе че ний ква лі фі ко ва ни ми му зи кан та ми-  пе да го га ми
ви со кий рі вень вик ла дан ня му зич них дис цип лін, ві доб ра -
же ний у нав чаль них прог ра мах зак ла ду, доз во лив Пол тав -
сько му му зич но му учи ли щу наб ли зи ти ся до ста ту су сто -
лич них кон сер ва то рій. Про фе сій ний рі вень уч нів ських
мис тець ких ко лек ти вів (опер ної сту дії й ор кес тру) був
таким ви со ким, що на їх ній ос но ві ста ло мож ли вим зас -
ну ван ня 1919||ро ку Пол тав сько го опер но го те ат ру.

Куль ту ра Пол тав щи ни||– не від’єм на скла до ва са мо -
дос тат ньої і са мо бут ньої ду хов ної спад щи ни ук ра їн сько го
на ро ду. На те ре ні ре гі о ну сфор му ва ли ся за галь но на ці о -
наль ні ри си ук ра їн сько го мен та лі те ту, са ме мит ці-  пол тав -
ці ви я ви ли ся ре фор ма то ра ми і фун да то ра ми лі те ра тур ної
(І.||П.||Кот ля рев ський) і му зич ної (М.||В.||Ли сен ко) мов. 

Але ж ви дат ні здо бут ки Пол тав щи ни – зас лу га ми -
ну ло го, ре зуль тат са мо від да ної пра ці на ших по пе ред ни -
ків. Сьо год ні за ма ло ли ше пи ша ти ся цим ми ну лим, пре -
зен ту ва ти ко лиш ні куль тур ні над бан ня краю май же як
влас ні, ар гу мен ту ю чи та ку по зи цію при чет ніс тю до Пол -
тав щи ни. 

Тому одним із найважливіших завдань сучасників
має стати всебічне дослідження і докладне вивчення
історико-культурної спадщини Полтавщини для віднов-
лення культуротворчих процесів і мистецьких традицій
не лише в межах одного регіону, а й України загалом.
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ДО ДА ТОК 1.

Список викладачів Полтавського музичного училища ІРМТ

І. Клас гри на фортепіано:
1. Густав Бергер (1902–1908, 1912–1915);
2. Парижська Н. (1902–1903);
3. Розенфельд Р. (1902–1903);
4. Герке В. (1903–1904);
5. Нільська-Аптекар Н. (903–1904);
6. Косова І. (1904–1905);
7. Гофман А. (1905–1910);
8. Огранович М. (1904–1909);
9. Головня Н. (1906–1907);
10. Нейфельд-Копецька В. (1910–1913);
11. Весельський Ф. (1908–1910);
12. Корта В. (1909–1910);
13. Берковська М. (1910–1915);
14. Кофман І. (1914–1915);
15. Хомович Є. (1914–1915).

ІІ. Клас співу соло:
1. Хижнякова-Чернохвістова М. (1902–1903);
2. Шанявський В. (1903–1904);
3. Левицький Ф. (1904–1913);
4. Гроздова-Діковська В. (1911–1912);
5. Роберт Таманті (1913–1915).

ІІІ. Клас гри на скрипці:
1. Ейзлер Є. (1902–1903);
2. Ваніш К. (І півріччя 1903–1904);
3. Волинський М. (ІІ півріччя 1903–1904);
4. Гегнер Я. (1904–1914);
5. Ручинський Р. (1913–1915);
6. Бірман Є. (з січня 1914).

ІV. Клас гри на альті:
1. Гольдштейн Я. (1914–1915).

V. Клас гри на віолончелі:
2. Бродський С. (1902–1903);
3. Крячко С. (1903 –1904);
4. Ямпольський М. (1905–1906);
5. Гегнер М. (1906–1907);
6. Шапкар С. (1907–1909);
7. Копецький К. (1909–1911);
8. Шварц О. (1912–1914);
9. Застрабський С. (1914–1915).

VІ. Клас гри на контрабасі:
1. Гофман О. (1902–1907);
2. Торговецький Л. (1903–1904 і 1911–1912);

138



3. Кшак С. (1907–1911);
4. Гласман Л. (1912–1913);
5. Мільнер І. (1913–1914);
6. Гольдштейн Я. (працював тимчасово на місці Мільнера).

VІІ. Клас гри на дерев’яних духових інструментах:
а) флейта і кларнет

1. Волинський З. (1902–1903);
2. Вантроба М. (1912–1915);
3. Волинський І. (1911–1915);

б) гобой
1. Недєльче М. (1902–1903);
2. Александрін І. (1903–1904);
3. Бейтман М. (1911–1912);
4. Зарицький Г. (1912–1915);

в) фагот
1. Мартинов В. (1902–1915);
2. Прімо Растеллі (1911–1915).

VІІІ. Клас гри на мідних духових інструментах:
1. Гофман О. (1902–1911);
2. Крюковський С. (1911–1915);
3. Балабанов М. (1912–1914);
4. Сергєєв Д. (1911–1912);
5. Єрофєєв О. (1912–1915);
6. Свердлов М. (1914–1915).

ІX. Клас військового інструментування:
1. Гофман О. (1905–1911);
2. Берольський С. (1908–1910);
3. Ажинський М. (1910–1913);
4. Єрофєєв О. (1912–1915).

X. Клас гри на арфі:
1. Тойман В. (1908–1909).

XІ. Клас теорії музики і сольфеджіо:
1. Бергер Г. (1902–1903, 1905–1908);
2. Герке В. (1903–1904);
3. Ахшарумов Д. (1904–1908);
4. Берольський С. (1908–1910);
5. Ажинський М. (1910–1913);
6. Єрофєєв О. (1913–1915).

XІІ. Клас історії музики:
1. Фіаковський М. (1906–1914).

XІІІ. Клас гри на ударних інструментах:
1. Сергєєв Д. (1911–1912);
2. Багліков К. (1912–1915).

ДОДАТКИ
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ДО ДА ТОК 2.

Таблиця 1.
Статистичні дані щодо кількості учнів у музичних класах 

і музичному училищі (1902—1915 навчальні роки)

Таблиця 2.
Динаміка розподілу кількості учнів різних спеціальностей 

1 З 1910/1911 навчального року – клас скрипки й альта.
2 Ідеться про учнів і слухачів із різних класів – загального підготовчого, спеціальної теорії, ударних інструментів тощо.
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ДО ДА ТОК 3.

Прог рам ма

В при го то ви тель ное от де ле ние, име ю ще е ся при клас сах каж до го спе ци аль но го
пред ме та, кро ме пе ния со ло, при ни ма ют ся ли ца бе зо вся кой му зы каль ной под го тов ки.

Класс фор те пи ан ной иг ры

1) Дет ские шко лы: Гюн те на или Ле- Куп пе, или Дам ша, или Бе йе ра и др.
2) Гам ма обе и ми ру ка ми до- ма жор в од ну ок та ву. Уп раж не ния для пя ти паль цев

А. Шмид та ор. 16.
3) Со на ти ны в объё ме пя ти паль цев Рей не ке и дру гих ав то ров той же труд нос ти.
4) Пер вая тет радь К. Лют ша, этю ды.

Млад ший курс.
1) Гам мы: до, соль, ре, фа и си ма жор и па рал лель ные им; ар пед жио в ос нов ном

по ло же нии.
2) 4-я тет радь: этю ды К. Лют ша или Бер ти ни ор. 100, или Дю вер нуа, при го тов -

ле ние к шко ле бег лос ти Чер ни.
3) Пье сы 2-й сте пе ни труд нос ти.
4) Все ма жор ные и ми нор ные гам мы. Все трез ву чия и хро ма ти чес кие гам мы; 1-я,

2-я часть Га но на.
5) 5-6-я тет ра ди этю дов К. Лют ша и 3-я тет радь шко лы бег лос ти Чер ни или Гел -

ле ра; этю ды ор. 46, или К. Леш гор на ор. 66.
6) Лёг кие со на ты Гай дна и Мо цар та.
7) Пье сы этой же труд нос ти.

Сред ний курс.
1) Все гам мы ма жор ные и ми нор ные в тер ци ях, сек стах, де ци мах в пря мом и

про ти во по лож ном дви же нии, сеп так кор ды и их об ра ще ния; 3-я часть Га но на.
2) 7-8-я тет ра ди этю дов Лют ша, или Чер ни ge la nig ke it, или 1-я тет радь Кра ме ра. 
3) 2-го лос ные ин вен ции Ба ха или ва ри а ции Ген де ля. Со на ты Мо цар та сред ней

труд нос ти и Гай дна.
4) Пье сы этой же труд нос ти.
5) Этю ды Кра ме ра 2-3-я тет ра ди, или Чер ни 1-2-я тет ра ди Fin ger fer tig ke it, или же

этю ды Гел ле ра ор. 16.
6) 3-го лос ные ин вен ции Ба ха; фран цуз ская и анг лий ская сю и ты Ба ха. Бо лее

труд ные со на ты Мо цар та или Гай дна. Лёг кие со на ты Бет хо ве на 1, 2, 4, 10.
7) Пье сы этой же труд нос ти.

ДОДАТКИ
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Стар ший курс.
1) Все гам мы в двой ных тер ци ях, ди а то ни чес кие и хро ма ти чес кие.
2) Этю ды Кра ме ра или Чер ни Fin ger fer tig ke it или Kle men ti Gra dus ab Par nas sum.

Этю ды в ок та вах Кул ла ка и Де рин га и трель ные этю ды Де рин га.
3) Хо ро шо тем пе ри ро ван ный кла вир Ба ха.
4) Пер вые три кон цер та Бет хо ве на, Мен дель со на, Ве бе раЮ Мо цар та и др.

ав то ров.
5) Пье сы той же труд нос ти.
6) Этю ды Мо ше ле са, Гин зель та, Шо пе на, Лис та.
7) Со на ты Ве бе ра, Шу бер та, Бет хо ве на
8) Рап со дии Лис та. Кон цер ты Шу ма на, Шо пе на (e- moll), Ру бин штей на и дру гих

той же труд нос ти.

Окон ча тель ный эк за мен.
1) Пол ное зна ние шко лы тех ни ки. Этю ды: трель ный и ок тав ный. Фу га Ба ха

(ХТК). Пер вая часть кон цер та с ор кес тром; пер вая часть ан сам бля; 2-3-я пье сы, ра зу -
чен ные са мос то я тель но.

При ме ча ние: в пье сах дол жны быть пре дос тав ле ны клас си чес кое, ро ман ти чес кое и
вир ту оз ное нап рав ле ния.

Класс пе ния со ло

Млад ший курс.
Пос та нов ка го ло са. Об ра зо ва ние зву ка, уп раж не ния на глас ные, пра виль ное по ня -

тие о ды ха нии и раз ви тии дос ти же ние од но род нос ти в зву ках раз лич ных ре гис тров;
пор та мен то, фи ли ро ва ние зву ков, рит ми чес кие уп раж не ния, гам мы, уп раж не ния Га уп т -
не ра. Во ка ли зы Con co ne, Bor dogny, Mar che si и др. Пе ние ро ман сов.

Сред ний курс.
Раз ви тие го ло са, гам мы, бег лость в пас са жах. Ук ра ше ния, ап под жи а ту ра, мор дент,

груп пет то, трель. Яс ность дик ции. Во ка ли зы: Ви ар до- Гар чия, Кон ко нэ, Мар ке зи, Бор -
до ни 36 упр. Ро ман сы и арии рус ских и за ру беж ных ком по зи то ров.

Стар ший курс.
Бе зуп реч ная ин то на ция, бег лость в пас са жах, трель, по ня тие о тем брах как вы ра -

же нии раз лич ных чувств. Дек ла ма ция. Арии. Ан сам бли и опер ные уп раж не ния.

ІV курс.

Опер ный класс.
Класс скри пич ной иг ры.

При го то ви тель ный класс.
1) Шко ла Альб рех та, 1-я часть.
2) Уп раж не ния Ген ке ля, 1-я часть.
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Млад ший курс.
Эле мен тар ный ме ха низм. Уп раж не ния Шев чи ка 1-я часть. Скри пич ные шко лы:

Ri es, Da wid, Be ri ot. Этю ды: Da wid ор. 39, 44. Ka i ser: ор. 20, 31 и 53. Dont : ор. 37, 38.
Ma zas, Vi ot ti - 50 ва ри а ций; Ak ko lay - кон церт. Уп раж не ния: Dan kla 1-я часть и Gen -
kel 2-я часть.

Сред ний курс.
Даль ней шее со вер шенс тво ва ние ме ха низ ма. Этю ды Ka u ser ор. 34 и 49, Kre ut zer.

Уп раж не ния: Шра дик 1, 2 и 3-я часть; Ген ке ля 2 и 3-я часть и Шев чи ка 2 и 3-я часть.
Кон цер ты: Kre ut zer (5, 7, 18, 19); Ro de - 4, 6, 7, 8. Vi ot ti - 22, 23, 24, 29. Be ri ot 1-10.
Ro de - 1-й. Da vid: Vor stu di en Zur "Ho hen Schu le des Vi o lin spi els".

Стар ший курс.
Все гам мы в двой ных но тах. В выс шем кур се про хо дят этю ды и пье сы боль шой

труд нос ти, и уча щи е ся зна ко мят ся с про из ве де ни я ми клас си чес кой и но вей шей ли те -
ра ту ры. Бах - 6 со нат для скрип ки so lo.

Спе ци аль ные клас сы иг ры на аль те (по скри пич ной прог рам ме); класс ви о лон че -
ли, класс кон тра ба са.

Клас сы ду хо вых инс тру мен тов.
1. Флей та. Шко ла Поп па.
2. Го бой. Шко ла Гин ке. На стар ших кур сах этю ды Рих те ра; Фан та зия До ни цет -

ти.
3. Клар нет. Шко ла Кит це ра; этю ды Ро зе; кон цер ти но Ве бе ра.
4. Фа гот. Шко ла Ozi. На стар ших кур сах - этю ды Кра камп.
5. Вал тор на. Шко ла Гум бер га.
6. Тру ба. В стар ших клас сах - 12 этю дов Гал лей, тран спор ти ров ка и чте ние с лис -

та. Ду э ты Шмид та.
7. Тром бон и ту ба. Шко ла Фри ца; этю ды Блю ма; шко ла Тюр не ра.
8. Удар ные инс тру мен ты в сред нем кур се (удар ные и боль шой ба ра бан).

Обя за тель ные пред ме ты:

Эле мен тар ная те о рия
Фор ма и раз де ле ние нот. Вза им ное от но ше ние зву ков (тон и по лу тон). Зна ки по -

вы ше ния и по ни же ния: ди ез, бе моль и бе кар. Ди а то ни чес кий и хро ма ти чес кий по лу -
тон. Эн гар мо низм. Кла ви а ту ра и её раз де ле ние на ок та вы. Клю чи. Тет ра хор ды и гре -
чес кие ла ды. Гам мы ди а то ни чес кие, хро ма ти чес кие, ма жор ные и ми нор ные
(на ту раль ные, гар мо ни чес кие и ме ло ди чес кие). По ря док по яв ле ния ди е зов и бе мо лей.
Хро ма ти чес кие гам мы и их пра во пи са ние в dur и moll. Ин тер ва лы на сту пе нях ма жор -
ной и ми нор ной гам мы. Об ра ще ние ин тер ва лов. Кон со нан сы и дис со нан сы. Раз ре ше -
ние дис со нан сных ин тер ва лов в пре де лах строя. Ритм - со раз ме рен ный и не со раз ме -
рен ный. Ак цент и счёт до лей в раз лич ных раз ме рах. Син ко пы. Ме лиз мы.
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І курс
Соль фед жио.

В свя зи с эле мен тар ной те о ри ей. Ру ко водс тво: Соль фед жио Каз би рю ка.

Гар мо ния.
Об зор трез ву чий: ма жор ные, ми нор ные, уве ли чен ные и умень шен ные. Об ра ще ние

трез ву чий. Пос тро е ние трез ву чий и их об ра ще ние на дан ной но те. Тес ное и ши ро кое
рас по ло же ние ак кор дов. Гар мо ни чес кое и ме ло ди чес кое по ло же ние. От но ше ние трез -
ву чий: квин то вое, тер цо вое и се кун дное. Гар мо ни чес кое и ме ло ди чес кое со е ди не ние
трез ву чий.

Уд во е ние то нов в трез ву чи ях и их об ра ще ния. Раз ре ше ние умень шен но го трез ву -
чия. Зап ре щён ные пос ле до ва тель нос ти. Сеп так кор ды, их об ра ще ния и раз ре ше ния.
Но нак корд. Ак кор ды с уве ли чен ной сек стой и квар той. Ка дан сы. Сек вен ции трез ву -
чий и сеп так кор дов. Гар мо ни за ция хо ра лов в стро гом сти ле.

ІІ курс

Соль фед жио.
В свя зи с пер вым кур сом гар мо нии. Ру ко водс тво: уп раж не ния в клю чах про фес со -

ра Сак ке ти.

Гар мо ния.
По ня тие о мо ду ля ции. Мо ду ля ция из ма жо ра в ми нор в строй пер вой сте пе ни

родс тва. Ме ло ди чес кая фи гу ра ция. Мо ду ля ция в строй вто рой сте пе ни и от да лён ной
сте пе ни родс тва. Ор ган ный пункт. Эн гар мо низм и вне зап ная мо ду ля ция. Эн гар мо -
низм умень шен но го сеп так кор да; ак кор дов с ув. сек стой и ув. трез ву чия. Лож ные пос -
ле до ва тель нос ти. Гар мо ни чес кая фи гу ра ция. Сво бод ная гар мо ни за ция хо ра ла. Мо ду -
ля ци он ные пре лю дии.

Класс эн цик ло пе дии.

Кон тра пункт.
Кон тра пункт стро го го сти ля. Двух го лос ный кон тра пункт: 1, 2, 3, 4, и 5 раз ря ды.

Трёх, че ты рёх и мно го го лос ный кон тра пункт. Кон тра пункт сво бод но го сти ля. Слож -
ный кон тра пункт. Двой ной кон тра пункт; ок та вы, де ци мы, и ду о де ци мы. Ими та ция,
фу га, ка нон.

Фор мы му зы каль ных про из ве де ний.
А. Об щая. 1. Эле мент: мо тив, фра за, ход, пред ло же ние, пе ри од, двух- ко лен ный

склад.
2. Выс шая: пес ни (с трио и без не го); ва ри а ции; рон до пя ти раз лич ных форм; со -

нат ное ал лег ро.
Б. Спе ци аль ная. 1. Инс тру мен таль ная: тан цы, пес ня без слов, фан та зия, рон до,

нок тюрн сю и та, со на та, квар тет, со на ти на, этюд, ва ри а ции, транс крип ция, сим фо ния
и про чее.
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2. Во каль ная: пес ня, ро манс, бал ла да, гимн, хо ро вая пес ня. Ре чи та тив, ари о зо,
ария, ду эт, тер цет, хор (опер ный ан самбль, во ка лиз, соль фед жио и пр.).

3. Сме шан ные: опе ра, кан та та, ора то рия.

Инс тру мен тов ка.
Те о ре ти чес ки:
1) Мед ные инс тру мен ты на ту раль ные: вал тор на, тру ба.
2) Хро ма ти чес кие мед ные инс тру мен ты: вен тиль ная вал тор на, вен тиль ная тру ба,

кор нет с пис то на ми, тром бон ку лис ный и вен тиль ный.
3) Де ре вян ные ду хо вые инс тру мен ты: флей та pic co lo, го бой, анг лий ский ро жок,

клар нет, ба со вый клар нет, фа гот, конт рфа гот.
4) Струн ные инс тру мен ты: скрип ка, альт, ви о лон чель, кон тра бас, ар фа.
5) Удар ные инс тру мен ты: ли тав ры, ма лый и боль шой ба ра ба ны, та рел ки, тре у -

голь ник, ко ло коль чик, там- там. Сос тав ор кес тра. Пар ти ту ра.

Ис то рия му зы ки.
Ру ко водс тва: а) Очерк все об щей ис то рии му зы ки проф. Сак ке ти. б) Ис то рия му -

зы ки Дом ме ра.

Прог рам ма дра ма ти чес ких кур сов.
(Срок обу че ния - 2 го да)

1-й год. Про ис хож де ние те ат ра и сце ни чес ко го ис кусс тва. Три эле мен та сце ни чес -
ко го ис кусс тва: дек ла ма ция, ми ми ка, жес ти ку ля ция. Дек ла ма ция сов ме ща ет в се бе: 1)
тех ни чес кие ус ло вия вы ра зи тель ной ре чи - вы ра бот ка ды ха ния, эле мен ты ре чи, вы ра -
бот ка го ло са; 2) ло ги чес кие ус ло вия вы ра зи тель ной ре чи: ак цент ре чи, ху до жес твен -
ное то ни ро ва ние. Вос про из ве де ние про зы сти хов, сцен из пьес. Оз на ком ле ние с эле -
мен тар ны ми при ё ма ми сце ни чес кой иг ры. Ми ми ка. Жес ти ку ля ция. Тем пе ра мент.

2-й год. Ис то рия ис кусств, ис то рия те ат ра, ис то рия рус ской куль ту ры. Об щие при -
ё мы при изу че нии ро лей. Раз ви тие наб лю да тель нос ти и фан та зии. Раз ра бот ка ти пов.
Ме ло ми ми ка. Грим. Кос тю ми ров ка. Плас ти ка. Пос та нов ка спек так лей.

На уч ные пред ме ты про хо дят по прог рам ме пер вых че ты рёх клас сов клас си чес ких
гим на зий без древ них язы ков, но с обя за тель ным обу че ни ем фран цуз ско му или не -
мец ко му язы ку.

Спи сок пред ме тов по об ще об ра зо ва тель ным дис цип ли нам
1-кл.: За кон Бо жий; рус ский язык; ариф ме ти ка; ге ог ра фия.
2-кл.: За кон Бо жий; рус ский язык; ариф ме ти ка; ге ог ра фия; не мец кий язык; фран -

цуз ский язык.
3-кл.: За кон Бо жий; рус ский язык; ариф ме ти ка; ге ог ра фия; ис то рия рус ская и все -

об щая; фран цуз ский и не мец кий язы ки.
4-кл.: За кон Бо жий; рус ский язык; ариф ме ти ка; ге ог ра фия; ис то рия рус ская и все -

об щая; фран цуз ский и не мец кий язы ки.
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ДО ДА ТОК 4.

ПА МЯТ НАЯ ПО ВЕ РОЧ НАЯ КНИЖ КА1

МУ ЗЫ КАЛЬ НО ГО УЧИ ЛИ ЩА ПОЛ ТАВ СКО ГО ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ
ИМ ПЕ РА ТОР СКО ГО РУС СКО ГО МУ ЗЫ КАЛЬ НО ГО ОБ ЩЕС ТВА

При ём уче ни ков про дол жа ет ся в те че ние все го учеб но го го да. Уча щи е ся при ни ма -
ют ся в Му зы каль ное Учи ли ще в ка чес тве уче ни ков и воль нос лу ша те лей.

Уче ни ка ми на зы ва ют ся ли ца, ко то рые по се ща ют клас сы всех оп ре де лён ных учеб -
ным пла ном пред ме тов.

Воль нос лу ша те ля ми пос ту па ют ли ца: 1) ко то рым пре дос тав ля ет ся по се щать или один
толь ко класс изб ран но го ими спе ци аль но го пред ме та, или, кро ме то го, ещё клас сы обя -
за тель ных пред ме тов, все или не ко то рые, по собс твен но му вы бо ру; 2) ко то рые по не дос -
тат ку му зы каль но го раз ви тия, или му зы каль ной, со раз мер но их воз рас ту, под го тов ке, не
мо гут быть при ня ты в му зы каль ное учи ли ще уче ни ка ми; 3) ко то рые по ка ким- ли бо при -
чи нам, как нап ри мер, по слу жеб ным обя зан нос тям, или за не вла де ни ем рус ским язы -
ком, не мо гут или не же ла ют по се щать вспо мо га тель ных клас сов; 4) уча щи е ся в дру гих
об ще об ра зо ва тель ных, как низ ших, так и сред них или выс ших учеб ных за ве де ни ях, и 5)
ли ца, сос то я щие на го су дарс твен ной, граж дан ской или во ен ной служ бе.

При ня тие воль нос лу ша те лей за ви сит от сог ла сия Ди рек то ра или пре по да ю ще го.
Изб ран ный воль нос лу ша те ля ми спе ци аль ный пред мет ста но вит ся обя за тель ным для
них во всём его объё ме. Воль нос лу ша те ли, не поль зу ясь во вре мя пре бы ва ния в учи -
ли ще пра ва ми, пре дос тав лен ны ми уче ни кам, мо гут, од на ко, по вы дер жа нии окон ча -
тель но го ис пы та ния из всех тре бу е мых прог рам мою ху до жес твен ных и на уч ных пред -
ме тов по лу чать ат тес та ты на оди на ко вом с уче ни ка ми ос но ва нии.

Примечание:
Воль нос лу ша те ли, за иск лю че ни ем лиц по и ме но ван ных в пун ктах 4 и 5 се го па раг ра -

фа, мо гут быть в на ча ле каж до го учеб но го го да, с раз ре ше ния Ди рек то ра и сог ла сия пре -
по да ю щих спе ци аль ный их пред мет, пе ре во ди мы в чис ло уче ни ков Му зы каль но го Учи ли ща,
для че го дол жны сдать ус та нов лен ные прог рам мою эк за ме ны.

Пла та за обу че ние ху до жес твен ным пред ме там: а) фор те пи а но, скрип ка и ви о лон -
чель – 80 р. в год до стар ше го кур са и 100 р. в год в стар шем кур се; б) пе ние со ло ком -
плек тные – 100 р. и свер хком плек тные – 150 р. в год; в) кон тра бас и ду хо вые инс тру -
мен ты – 50 р. в год; г) спе ци аль ный класс ком по зи ции – 120 р. в год;
во ен но- ка пель мей стер ский класс – 80 р. в год. Пла та за об ще об ра зо ва тель ные пред ме -
ты – 50 р. в год. С вновь пос ту па ю щих изы ма ет ся за эк за ме ны 3 р.

С экс тер нов изы ма ет ся пла та за эк за ме ны в сле ду ю щем раз ме ре: 
за эк за ме ны по ху до жес твен ным пред ме там в сред ний и стар ший курс – 25 руб.,

за эк за ме ны на ат тес тат пер вой сте пе ни или сви де тельс тво – 50 руб., за эк за ме ны по
на уч ным пред ме там – 10 руб.
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При ме ча ние:
Вне сён ная за обу че ние пла та ни в ко ем слу чае не воз вра ща ет ся об рат но.
Учеб ный курс на чи на ет ся с 1-го сен тяб ря и за кан чи ва ет ся, по ме ре сда чи эк за ме нов,

в те че ние мая ме ся ца.
В те че ние го да уст ра и ва ют ся му зы каль ные ве че ра для при у че ния уча щих ся к пуб лич -

но му ис пол не нию.
В те че ние учеб но го го да про ис хо дят по ве роч ные ис пы та ния, а в мае ме ся це про из во -

дят ся пе ре вод ные эк за ме ны.

ВРЕ МЯ ЗА НЯ ТИЙ.
Для боль ше го удобс тва уча щих ся клас сы раз де ля ют ся на ут рен ние и ве чер ние.

ПРЕД МЕ ТЫ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ:
а) спе ци аль ные пред ме ты:
иг ра на фор те пи а но;
иг ра на скрип ке;
иг ра на аль те;
иг ра на ви о лон че ли;
иг ра на кон тра ба се;
пе ние (so lo);
иг ра на всех де ре вян ных и мед ных ду хо вых инс тру мен тах.

КА ПЕЛЬ МЕЙ СТЕР СКИЙ КЛАСС.
б) Обя за тель ные пред ме ты: 
иг ра на фор те пи а но;
эле мен тар ная те о рия;
соль фед жио; гар мо ния;
му зы каль ная эн цик ло пе дия; сов мес тная иг ра clas se d’en sem ble);
хо ро вое пе ние;
тран спо ни ров ка; ис то рия му зы ки;
ор кес тро вая иг ра;
ита льян ский язык (для пев цов).

На уч ные пред ме ты, вхо дя щие в прог рам му Му зы каль но го Учи ли ща.
За кон Бо жий.
Рус ский язык.
Ариф ме ти ка.
Ис то рия.
Ге ог ра фия.
Фран цуз ский язык.
Не мец кий язык.
Чис то пи са ние.

ПРА ВИ ЛА ДЛЯ УЧА ЩИХ СЯ.
§ 1.

Каж дый пос ту пив ший в Му зы каль ное Учи ли ще по лу ча ет на каж дый учеб ный год
«Па мят ную и по ве роч ную книж ку», в ко то рой, кро ме рас пи са ния за ня тий, по ме ща -
ют ся и пра ви ла уча щих ся.
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§ 2.
Все уча щи е ся обя за ны под чи нят ся всем пос та нов ле ни ям и рас по ря же ни ям Ди рек -

то ра, Инс пек то ра и его по мощ ни ков.
§ 3.

Уча щим ся вме ня ет ся в обя зан ность по се щать все клас сы как спе ци аль ных, так и
обя за тель ных пред ме тов, в дни и ча сы, ко то рые им наз на че ны в па мят ной и по ве роч -
ной книж ке.

При ме ча ние:
Ос во бож де ние от по се ще ния клас сов обя за тель ных пред ме тов мо жет быть толь ко с

раз ре ше ния Ди рек то ра.
§ 4.

Все уча щи е ся, не ос во бож дён ные от по се ще ния обя за тель ных пред ме тов, дол жны
по се щать та ко вые и, в слу чае не по се ще ния в про дол же нии двух ме ся цев оз на чен ных
клас сов, бу дут иск лю че ны из оных; при чём ли ца, ос во бож дён ные или иск лю чён ные
за не по се ще ние или по дру гим при чи нам из клас сов обя за тель ных пред ме тов, дол жны
сдать в мае ме ся це на рав не со все ми уча щи ми ся эк за мен от се бя.

§ 5.
Уча ще му ся, ес ли он по ка ким- ли бо при чи нам не мо жет явить ся в учи ли ще, пос -

та нов ля ет ся в неп ре мен ную обя зан ность сво ев ре мен но пись мен но уве до мить о том
Инс пек то ра.

При ме ча ние:
О час той не яв ке ма ло лет них преж де все го уве дом ля ют ся их ро ди те ли, родс твен ни ки

или ли ца и ве домс тва, вно ся щие в Му зы каль ное Учи ли ще пла ту за со от ветс тву ю ще го ма -
ло лет не го.

§ 6.
Уча щи е ся, явив ши е ся поз же наз на чен но го вре ме ни для уро ка, в класс не до пус ка -

ют ся.
§ 7.

По ус мот ре нию Ди рек то ра Му зы каль но го учи ли ща все уче ни ки дол жны учас тво -
вать в му зы каль ных ве че рах. Не учас тво вав шие на ве че рах во вре мя учеб но го го да к
эк за ме нам не до пус ка ют ся.

§ 8.
Уча щим ся бе зус лов но вос пре ща ет ся учас тво вать где- ли бо в пуб лич ных соб ра ни ях

в ка чес тве ис пол ни те лей без осо бо го на то сог ла сия пре по да ю ще го со от ветс тву ю щий
пред мет и раз ре ше ния Ди рек то ра.

При ме ча ние. Уп рав ле ние му зы каль но го Учи ли ща наб лю да ет за по ве де ни ем и
дейс тви я ми уча щих ся толь ко в сте нах Му зы каль но го учи ли ща: вне оных его над зор за
уча щи ми ся – прек ра ща ет ся.

§ 9.
Уча щи е ся обя за ны яв лять ся на все наз на чен ные по рас пи са нию эк за ме ны; не

явив ши е ся обя за ны пись мен но за я вить о сво ей не яв ке Ди рек то ру с ука за ни ем ува жи -
тель ной на то при чи ны, или, в слу чае бо лез ни, пред ста вить док тор ское сви де тельс тво.
В та ком слу чае, по ус мот ре нию Ди рек то ра, уча щи е ся под вер га ют ся ис пы та нию в дру -
гое вре мя.

§ 10.
Уче ни кам и уче ни цам стар ших кур сов, спе ци аль но изу ча ю щим иг ру на фор те пи -

а но, вме ня ет ся в обя зан ность по наз на че нию Ди рек то ра за ни мать ся с уче ни ка ми и
уче ни ца ми обя за тель но го клас са фор те пи а но, под наб лю де ни ем Ди рек то ра или сво е -
го пре по да ва те ля.
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§ 11.
Объяв ле ния обо всех пос та нов ле ни ях и рас по ря же ни ях, ка са ю щих ся уча щих ся,

вы ве ши ва ют ся на осо бо наз на чен ной для се го дос ке.
§ 12.

Уча щи е ся обя за ны пре дъя вить па мят ную книж ку гг. пре по да ю щим тех клас сов, в
ко то рых они за пи са ны. Без этой книж ки ник то не име ет пра ва по се щать клас сы.

§ 13.
Сия книж ка дол жна быть пре дъяв ля е ма во вся кое вре мя, по тре бо ва нию Ди рек то -

ра. Инс пек то ра и его по мощ ни ков, и пе ре да ва е ма Инс пек то ру к 28-му чис лу каж до го
учеб но го ме ся ца.

§ 14.
Уча щи е ся, сос то я щие под по пе чи тельс твом ро ди те лей или дру гих лиц, обя за ны

пре дъяв лять им сию книж ку для под пи си в на ча ле каж до го ме ся ца, и по ка зать её за -
тем Инс пек то ру в про дол же ние двух днев но го сро ка.

§ 15.
Уча щи е ся обя за ны точ но впи сы вать на пос лед них стра ни цах сей книж ки, в гра фу

со от ветс тву ю ще го ме ся ца, все пье сы и этю ды, вы у чен ные ими в клас се сво е го спе ци -
аль но го пред ме та.

§ 16.
Каж дый уча щий ся обя зан из ве щать Инс пек то ра о мес те сво е го жи тельс тва, а рав -

но и о каж дой пе ре ме не его. 
§ 17.

Уча щие обя за ны ос но ва тель но оз на ко мить ся с со дер жа ни ем сей книж ки, и точ но
ру ко водс тво вать ся из ло жен ны ми в ней пра ви ла ми и, в слу чае ка ких- ли бо сом не ний
или не до ра зу ме ний, об ра щать ся за ра зъяс не ни ем оных к Инс пек то ру или его по мощ -
ни кам.

§ 18.
Нас то я щие пра ви ла рав но обя за тель ны для всех уча щих ся без раз ли чия по ла, воз -

рас та и зва ния.

ЗНА ЧЕ НИЕ БАЛ ЛОВ.
1 – сла бо;
2 – пос редс твен но;
2,5 – не впол не дос та точ но;
3 – дос та точ но;
3,5 – весь ма дос та точ но;
4 – хо ро шо;
4,5 – очень хо ро шо;
5 – от лич но.
При ме ча ние:
При окон ча тель ном вы во де, каж дый не пол ный балл счи та ет ся бли жай шим низ шим

бал лом: напр. 3,5=3; 4,5=4.

ДОДАТКИ

149



ДО ДА ТОК 5.

МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ КА ЛЕН ДАРЬ. 
А. ГАБ РИ ЛО ВИЧ1

1897 год

Пол та ва
Кон цер тные за лы: Чи нов ни чье го клу ба (око ло 600 чел., пл. 25% с ва ло во го сбо ра);

Зим ний те атр Па на сен ко (800 че ло век, 100 р.).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Об щес тво цер ков но го хо ро во го пе ния,

дир. Г.И. Мар  ке вич;
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ф.И. Ба зи ле вич, Е.И. Бер наль ская, Н.И. Вон сов ский,

С.В. Гре ко вич, М. Груд ниц кая, Е.А. Зай це ва, Л.К. Ка ла тин ская, Е.А. Кал ли во да, Ю.П.
Ка щен ко, М.Г. Ко ля ди на, Г. Кос тен ко, Ю.В. Ко шев ская, М.Н. Ог ра но вич, М.К. Рех -
лин, Е.И. Улы бы ше ва И.И. Эр бен; скрип ка – Д.В. Ах ша ру мов, Г.Г. Эйз лер, Н.И. Мо -
ро зов, А.С. Ян ке ле  вич; ви о лон чель – Н.И. Вон сов ский, Р.В. Шюп пель; пе ние – Л.А.
Ли ма ро ва, Е.И. Реп чан ская.

Ка пель мей сте ры: Г. Гоф ман (Елец кий полк), Н.Ф. Кли  мен тов (2-я ар тил ле рист ская
бри га да), Г. Но вак (Ор лов ский полк).

Ре ген ты: Л.П. Ко ва лен ко (гим на зист ский хор), Г. Ор лов ский (Ре  аль ное учи ли ще),
И.Н. Ри зен ко (Ка дет ский кор пус).

Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин Т.В. Кал ли во да.
Ак ком па ни а тор – Е.А. Зай це ва.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли  во да (по ве рен ный – И.Н. Гле бов),

инс тру мен ты и но ты.
Пи а нист для тан цев: Н. Фе до ро ва.
Нас трой щик: А.А. За рец кий.

Кре мен чуг
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор око ло 600 р.); зал "Вик то рия"

(сбор 600–900 р., пла та 45 руб лей с ро я ля и ос ве ще ния).
Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные клас сы М.С. Зло та рев ской

(Хер сон ская, 22), В.Д. Оль шев ский.
Учи те ля му зы ки: Ба у эр, Зо ло та рев ская, Жи вот ков ский, Клей мзер, Оль шев ский,

Пу ков ский, Си лен чук, Со ко лов ский, Стан ке вич, Тем ки на.
Ка пель мей сте ры: Лев ша ков (во ен ный), Со ко лов (баль  ный).
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель цов.
Му зы каль ные тор ги: Г.С. Стрель цов, инс тру мен ты и но ты (Ека те ри нин ская ули ца,
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дом Пет ро ва), Д.Д. Клейф, инс тру мен ты и но ты (Ека-  те ри нин ская ули ца, собс твен -
ный дом).

Нас трой щи ки: Ва си лен ко, Гор жев ский, Ум нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Л.П. Ко ва лен ко, И.А. Мо ра чев ский, И.Н. Ри зен ко.
Ре аль ное учи ли ще – И.Н. Ри зен ко.
Ду хов ная се ми на рия – И. Н. Ри зен ко.

Кре мен чуг
Жен ская гим на зия – В.Д. Оль шев ский, А. А. Пу ков ский.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

При лу ки
Гим на зия – Т.П. Тро я нов ский.

1898 год

Пол та ва
Кон цер тные за лы: Вто ро го пол тав ско го об щес твен но го соб ра ния (око ло 600 чел.,

пла та 25% с ва ло во го сбо ра).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Об щес тво цер ков но го хо ро во го пе ния,

ди рек тор Г.И. Мар ке вич.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ф.И. Ба зи ле вич, Е.И. Бер наль ская, Н.И. Вон сов ский,

С.В. Гре ко вич, М. Груд ниц кая, Е.А. Зай це ва, Л.К. Ка ла тин ская, Е.А. Кал ли во да, Ю.П.
Ка щен ко, М.Г. Ко ля ди на, Г. Кос тен ко, Ю.В. Ко шев ская, М.Н. Ог ра но вич, М.К. Рех -
лин, И.И. Эр бен; скрип ка: Д.В. Ах ша ру мов, Г. Кли мен тов, Н.И. Мо ро зов, Л.С. Плот -
ни ков, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель – Н.И. Вон сов ский; пе ние – Л.А. Ли ма ро ва, П.М.
Саль ко, Л.Н. Трой ниц кая.

Ка пель мей сте ры: Г. Гоф ман (Елец кий полк), Лук. Ст. Плот ни ков (36-Й пе хот ный
ор лов ский полк и об ществ. кл.).

Ре ген ты: Л.П. Ко ва лен ко (гим на зист ский хор), отец Ми ха ил Ор да (Ар хи е рей ский
хор), Г. Ор лов ский (Ре аль ное учи ли ще), И.Н. Ри зен ко (Ка дет ский кор пус), И.Ф. Ру -
са нов (Сре тен ская цер ковь).

Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин Т.В. Кал ли во да.
Ак ком па ни а тор: Е.А. Зай це ва.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (по ве рен ный И.Н. Гле бов),

инс тру мен ты и но ты.
Пи а нист для тан цев: Ц.И. Баш ны.
Нас трой щик: А.А. За рец кий.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Л.П. Ко ва лен ко, И.А. Мо ра чев ский, Л.С. Плот ни ков, И.Н. Ри зен-  ко.
Ре аль ное учи ли ще – И.Н. Ри зен ко.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
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Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

При лу ки
Гим на зия – А.Б. Ба ум гар тен.

1899 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Вто ро го пол тав ско го об щес твен но го соб ра ния (око ло 600 чел.,

пла та 25% с ва ло во го сбо ра).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Об щес тво цер ков но го хо ро во го пе ния,

ди рек тор Г.И. Мар ке вич. 
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ф.И. Ба зи ле вич, Е.И. Бер наль ская, Н.И. Вон сов ский,

С.В. Гре ко вич, М. Груд ниц кая, Е.А. Зай це ва, Л.К. Ка ла тин ская, Е.А. Кал ли во да, Ю.П.
Ка щен ко, М.Г. Ко ля ди на, Г. Кос тен ко, Ю.В. Ко шев ская, М.Н. Ог ра но вич, М.К. Рех -
лин, И.И. Эр бен; скрип ка: Д.В. Ах ша ру мов, Г. Кли мен тов, Н.И. Мо ро зов, Л.С. Плот -
ни ков, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель – Н.И. Вон сов ский; пе ние – Л.А. Ли ма ро ва, П.М.
Саль ко, Л.Н. Трой ниц кая.

Ка пель мей сте ры: Г. Гоф ман (Елец кий полк), Лук. Ст. Плот ни ков (36-й пе хот ный
Ор лов ский полк и об ществ. кл.).

Ре ген ты: Л.П. Ко ва лен ко (гим на зист ский хор), отец Ми ха ил Ор да (Ар хи е рей ский
хор), Г. Ор лов ский (Ре аль ное учи ли ще), И.Н. Ри зен ко (Ка дет ский кор пус), И.Ф. Ру -
са нов (Сре тен ская цер ковь).

Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин Т.В. Кал ли во да.
Ак ком па ни а тор: Е.А. Зай це ва.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (по ве рен ный И.Н. Гле бов),

инс тру мен ты и но ты.
Пи а нист для тан цев: Ц.И. Баш ны.
Нас трой щик: А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (58 648 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор око ло 600 р.); "Вик то рия" (сбор

600–900 р. пл. 45 с ро я ля и ос ве ще ния); Ком мер ческо го соб ра ния (пла та по сог ла ше -
нию).

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные клас сы М.С. Зло та рев ской. 
Учи те ля му зы ки – Ба у эр, Вол тон, Зо ло та рев ская, Жи вотков ский, Ко ре ниц кая, Пу -

ков ский, Си лен чук, Со ко лов ский, Стан ке вич, Тем ки на, Четыр кин.
Ка пель мей сте ры: Лев ша ков (во ен ный), Д.Р. Че тыр кин (35-й Брян ский полк), Со -

ко лов (баль ный).
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель цов.
Му зы каль ная тор гов ля: Г.С. Стрель цов, инс тру  мен ты и но ты (Ека те ри нин ская ули -

ца, дом Пет ро ва, см. объявл.).
Нас трой щи ки – Ва си лен ко, Гор жев ский, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Л.П. Ко ва лен ко, И.Н. Ри зен ко.
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Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – Г.П. При мен ко, Д.Р. Че тыр кин.
Жен ская гим на зия – Зиль бер берг.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

При лу ки
Гим на зия – Т.П. Тро я нов ский.

1900 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Вто ро го пол тав ско го об щес твен но го соб ра ния (око ло 600 чел.,

пла та 25% с ва ло во го сбо ра).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: 
1. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич, ут вер жде ны Ми нис терс твом внут  рен них

дел, ди рек тор Л.Л. Ли сов ский; пре по да ва те ли: Л. Ли сов ский (фп-но, ком по зи ция, те о -
рия, соль фед жио, ис то рия му зы ки), С.О. Гре ко вич, Ю.Н. Ко шев ская (фп.), И.И. Вон -
сов ский (ви о лон чель, скрип ка), И.Н. Ри зен ко (хо ро вое пе ние), М.И. Титов (пе ние со ло).

2. Об щес тво цер ков но го хо ро во го пе ния, дир. Г. И. Мар ке вич.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Е.И. Бер наль ская, Н.И. Вон сов ский, С.В. Гре ко вич, М.

Груд ниц кая, Е.А. Зай це ва, Л.К. Ка ла тин ская, Е.А. Кал ли во да, Ю.П. Ка щен ко, М.Г.
Ко ля ди на, Г. Кос тен ко, Ю.В. Ко шев ская, М.Н. Огра но вич, М.К. Рех лин, И.И. Эр бен;
скрип ка: Д.В. Ах ша ру мов, Г. Кли ментов, Н.И. Мо ро зов, Л.С. Плот ни ков, А.С. Ян ке -
ле вич; ви о лон чель – Н.И. Вон сов ский; пе ние – Л.А. Ли ма ро ва, П.М. Саль ко, Л.Н.
Трой ниц кая.

Ка пель мей сте ры: Г. Гоф ман (Елец кий полк), Лук. Ст. Плот ни ков (36-й пе хот ный
Ор лов ский полк и об ществ. кл.).

Ре ген ты: Л.П. Ко ва лен ко (гим на зист ский хор), отец Ми ха ил Ор да (Ар хи е рей ский
хор), Г. Ор лов ский (Ре аль ное учи ли ще), И.Н. Ри зен ко (Ка дет ский кор пус), И.Ф. Ру -
са нов (Сре тен ская цер ковь)

Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин Т.В. Кал ли во да.
Ак ком па ни а тор: Е.А. Зай це ва.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (по ве рен ный И.Н. Гле бов),

инс тру мен ты и но ты.
Пи а нист для тан цев: Ц.И. Баш ны.
Нас трой щик: А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (58648 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор око ло 600 р., пла та по 50 р. с ос -

ве ще ния и ро я ля); “Вик то рия” (сбор 600–900 р. пла та 45 р. с ро я ля и ос ве ще ния).
Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные клас сы М.С. Зло та рев ской.
Учи те ля му зы ки: Ба у эр, Вол тон, До ли нов- Шпин длов ский, Зиль бер берг, Зо ло та рев -

ская, Жи вот ков ский, Крас ниц кая, Пу ковский, Си лен чук, Со ко лов ский, Стан ко вич,
Тем ки на, Че тыр кин.
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Ка пель мей сте ры: Лев ша ков (во ен ный), Со ко лов (бальный).
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрельцов.
Му зы каль ные тор ги: Д. Клейф, Г.С. Стрель цов, инс тру мен ты и но ты (Ека те ри нин -

ская ули ца, дом Пет ро ва).
Нас трой щи ки: Ва си лен ко, Гор жев ский, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Л.П. Ко ва лен ко, И.Н. Ри зен ко.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – Г.П. При мен ко.
Жен ская гим на зия – Зиль бер берг.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

При лу ки
Гим на зия – Т.П. Тро я нов ский.

1901 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Вто ро го пол тав ско го об щес твен но го соб ра ния (око ло 600 чел.,

пла та 25% с ва ло во го сбо ра).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния:
1. Пол тав ское от де ле ние ИР МО, пред се да тель К.А. Ба ляс ный, ди ри жер Д.В. Ах -

ша ру мов. От де ле ние уст ра и ва ет 10 сим фо ни чес ких соб ра ний в год.
2. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич, ут вер жде ны Ми нис терс твом внутрен них

дел (Но во-  Пол тав ская, дом Арен штей на). Ди рек тор Л.Л. Ли сов ский, пре пода ва те ли:
Л. Ли сов ский (фп-но, ком по зи ция, те о рия, соль фед жио, ис то рия му зы ки), С.О. Гре ко -
вич, Ю.Н. Ко шев ская (фп.), В.С. Ли сов ская (фп.); А.C. Ян ке ле вич, С.Л. Брод ский (ви -
о лон чель), И.Н. Ризен ко (хо ро вое пе ние).

3. Об щес тво цер ков но го хо ро во го пе ния, дир. Г.И. Мар ке вич.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Е.И. Бер на лев ская, Н.И. Вон сов ский, С.В. Гре ко вич,

Е.А. Зай це ва, Л.К. Ка ла тин ская, Е.А. Кал ли во да, Ю.П. Ка щен ко, М.Г. Ко ля ди на, Н.К.
Кос тен ко, Ю.В. Ко шев ская, Л.Л. Ли сов ский, М.Н. Ог ра но вич, Е.Д. Пя так, М.К. Рех -
лин, И.И. Эр бен; скрип ка: Н.И. Мо ро зов, А.С. Ян ке ле вич, Е.Г. Эйз лер; ви о лон чель –
Н.И. Вон сов ский; пе ние – Л.Н. Дам ри на, П.М. Саль ко, Л.Н. Трой ниц кая.

Ре ген ты: Г. Ор лов ский (Ре аль ное учи ли ще), А.C. Плот ни ков (Архи е рей ский хор),
И.Н. Ри зен ко (Ка дет ский кор пус), И.Ф. Ру са нов (Сре тен ская церковь), В.В. Юрьев
(Вос кре сен ская цер ковь).

Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин Т.В. Кал ли во да.
Ак ком па ни а тор: Е.А. Зай це ва, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя так.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (по ве рен ный И.Н. Гле бов),

инс тру мен ты и но ты; ко мис си о не ры Пол тав ско го от деле ния ИР МО.
Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
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Нас трой щик: А.А. За рец кий.
Кре мен чуг (58648 жи те лей)

Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор око ло 600 р., пла та по 60 р. с ос -
ве ще ния и ро я ля); "Вик то рия" (сбор 600–900 р., пла та по сог ла ше нию).

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные клас сы М.С. Зло та рев ской.
Учи те ля му зы ки: Ба у эр, Вой тон, Зиль бер берг, Зо ло та ревская, Крас ниц кая, Си лен -

чук, Со ко лов ский, Стан ко вич, Тем ки на (фп-но), До ли нов- Шпин дов ский (пе ние), Са -
мусь (ду хо вые инс тру мен ты).

Ка пель мей сте ры: Со ко лов (баль ный).
Уст ро и те ли кон цер тов: Г.С. Стрель цов.
Му зы каль ные тор ги: Г.С. Стрель цов, инс тру мен ты и но ты (Ека те ри нин ская ули ца,

дом Пет ро ва).
Нас трой щи ки: Ва си лен ко, Гор жев ский, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – И.Н. Ри зен ко, И.И. Смир нов.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – О.C. Бров ко, Н.И. Вон сов ский, Е.А. Зай це ва, Л.К.

Ка ла тин ская, Ю.Н. Ко шев ская, Л.Л. Ли сов ский, М.Д. Она це вич, Г.Г. Эйз лер.
Кре мен чуг

Ре аль ное учи ли ще – Г. П. При мен ко.
Жен ская гим на зия – Зиль бер берг.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

При лу ки
Гим на зия – Т. П. Тро я нов ский.

Во ен ные ка пель мей сте ры
Кре мен чуг

Се вер ный полк – Г. Лев ша ков (стар ший).
Брян ский полк – Г. Лев ша ков (млад ший).
Ар тил ле ристск. зап. – Б.Г.Са мусь.

Пол та ва
Елец кий полк – Г. Гоф ман.
36-й пе хот ный Ор лов ский полк – Л. С. Плот ни ков.

1903 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н. Го го ля (1028 че ловек, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий

те ат ром В. М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го общес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра); Гу берн ской земской уп ра вы.

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: 1. Пол тав ское от де ле ние ИР МО, пред се -
да тель Е.Е. Бразоль, по мощ ник пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов.
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2. Му зы каль но- дра ма ти чес кий кру жок, пред се да тель Е.Е. Бра золь, зав. хо ром Г.И.
Мар ке вич.

От де ле ние уст ра и ва ет 10 сим фо ни чес ких соб ра ний в год, име ет собс твен ный сим -
фо ни чес кий ор кестр под уп рав ле ни ем Д.В. Ах ша ру мо ва.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч режде ния:
1. Му зы каль ные клас сы Пол тав ско го от де ле ния ИР МО, ди ри жер Д.В. Ах шару мов.

Пре по да ва те ли: фп-но, гар мо ния – Г. Бер гер; эле мен тар ная те о рия, соль фед жио, хо ро -
вое пе ние – Н.Н. Па риж ская, Р.Л. Ро зен фельд; пе ние – Ю.А. Ре дер; скрип ка – Д. Ах -
ша ру мов, Е.Г. Ейз лер; де ре вян ные ду хо вые – З.О. Во лын ский; мед ные ду хо вые – О.А.
Гоф ман.

2. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич (Дво рян ская, дом Кон драц ко го).
Учи те ля му зы ки: фп-но – С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Ю.Н. Ко шев ская, В.С. Ли -

сов ская, Л.Л. Ли сов ский, П.И. Мо ро зов, А.Н. Париж ская, Е.Д. Пя так, А.М. Рен чан -
ская, Ю.Ф. Ста сю ко ва; скрип ка – И.С. Во ро нель, А.С. Ян ке ле вич, Е.Г. Эйз лер; ви о -
лон чель – Н.И. Вон сов ский, С.И. Брод ский; пе ние – О.И. Вак кер, Н. Ри зен ко,
Хиж няко ва-  Чер нох вис то ва; те о рия – Л.Л. Ли сов ский, Ф.П. По па дич.

Ре ген ты: Г. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор); И.Ф. Ру са нов (хор Сре тен ской цер кви), В.В.
Юрьев (Вос кре сен ская цер ковь).

Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин наслед ни цы Т.В. Кал ли во да, Б.
Мар ке вич.

Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя так.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли вода (по ве рен ный И.Н. Гле бов) инс -

тру мен ты и но ты; Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).
Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (58648 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор около 600 р., пла та по 60 р. с ро -

я ля и элек тро ос ве ще ния); Ком мер чес ко го клу ба (пла та по сог ла ше нию); "Вик то рия"
(сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию).

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но: Ба у эр, Бром берг, Брук, Гугель, Зем лин ская, Зо ло та рев ская,

Ком па не ец, Крас ниц кая, Лед ни ко ва, Я.И. Ро зенфельд (Алек сан дрий ская ули ца, дом
Пен ку са), Со ко лов ский, Стан квич, Тем ки на; скрип ка – Жи во тов ский; пе ние – До ли -
нов- Шпин дов ский; ду хо вые инс тру мен ты – П.И. Вла ди ми ров (Ма ри инская ули ца,
дом Мас ло ва), Са мусь; вал тор на – И.И. Ро зен фельд (Алек сан дрий ская ули ца, дом
Пен ку са); тимп. – М. Си мон (Алек сан дрий ская ули ца, дом Пен ку са).

Ка пель мей сте ры: Га ре лик (бальн.); Лев ша ков.
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрельцов.
Му зы каль ные тор ги: Д. Клейф (Ека те ри нин ская улица, собс твен ный дом), Г.С.

Стрель цов, инс тру мен ты  и библ. но ты (Ека те ри нин ская ули ца, дом Пет ро ва).
Нас трой щи ки: Ва си лен ко, Гор жев ский, Мак си мен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – П.И. Смир нов.
Ре аль ное учи ли ще – П.А. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще А.О. Ба йе ра – Я.Н. Ура лов.
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Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Кре мен чуг

Ре аль ное учи ли ще и же лез но до рож ное тех ни чес кое учи ли ще – П.И. Вла ди миров.
Тех ни чес кое учи ли ще – Г. Чер но га уз.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

При лу ки
Гим на зия – Т. П. Тро я нов ский.

Во ен ные ка пель мей сте ры
Кре мен чуг

Се вер ный полк – Г. Лев ша ков (стар ший);
Брян ский полк – Г. Лев ша ков (млад ший);
Ар тил ле ристск. зап. – Б.Г.Са мусь.

Пол та ва
Елец кий полк – Г. Гоф ман.
36-й пе хот ный Ор лов ский полк – П.К. Ни ко ла ев-  Кос ты шев 

1904 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н. Го го ля (1029 че ловек, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий

те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го об щес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра); Гу берн ской зем ской уп ра вы.

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: 1. Пол тав ское от де ле ние ИР МО, пред се -
да тель – Г. Ли  ту нов ский, по мощ ник пред се да те ля – Д.В. Ах ша ру мов.

2. Му зы каль но- дра ма ти чес кий кру жок, пред се да тель – Е.Е. Бра золь, хор мейстер
– Г.И. Мар ке вич.

3. Хо ро вое об щес тво при му зы каль ных клас сах Ф. Ба зи ле вич, ди ри жер – Я.П. Ор -
лов ский.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж-  де ния:
1. Му зы каль ные клас сы Пол тав ско го от де ле ния ИР МО. Пре по да ва те ли: фп-но,

гар мо ния – Г. Бер гер, Г. Гер ке; пе ние – Г. Хиж ня-  ко ва; скрип ка – Д. Ах ша ру мов, Г.
Ва ниш; ви о лон чель – Г. Клач ко; ду хо вые – О.А. Гоф ман.

2. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич (Дво рян ская, дом Кон драц ко го). Учи те ля
му зы ки: фп-но – С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Ю.Н. Ко шев ская, В.С. Ли сов ская, Л.Л.
Ли сов ский, Е.Д. Пя ток; скрип ка – И.С. Во ро нель, Н. Голь дберг, А.С. Ян ке ле вич, Е.Г.
Эйз лер; ви о лон чель – С.Л. Брод ский; пе ние – Ф.Н. По па дич, Хиж ня ко ва-  Чер нох вис -
то ва; те о рия – Л.Л. Ли сов ский, Ф.П. По па дич.

Ре ген ты: Г. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор); И.Ф. Ру са нов (хор Сре тен ской цер кви), В.В.
Юрьев (Вос кре сен ская цер ковь).

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (Муж ская гим на зия, фп-но).
Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин наслед ни цы Т.В. Кал ли во да; Б.

Мар ке вич (инс тру мен ты). 
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток.
Му зы каль ная тор гов ля: нас лед ни ца Т.В. Кал ли вода (по ве рен ный И.Н. Гле бов),
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инс тру мен ты и но ты.
Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (58648 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор око ло 600 р., пла та по 50 р. с ос -

ве ще ния и ро я ля); зал "Вик то рия" (сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию); На род ной ау -
ди то рии (400 че ло век, пла та по сог ла ше нию).

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ба у эр, Баф, Брош берг, Гугель, Из ве ко ва, Ком па не ец,

Крас ниц кая, Лед ник, Со ко лов ский, Тем ки на; скрип ка – Жи во тов ский, М.Р. Лед ник;
пе ние – До ли нов- Шпин дов ский; ман до ли на и ду хо вые инс тру мен ты – П.И. Вла ди ми -
ров (Пок ров ская ули ца, дом Кух но ва); ду хо вые инс тру мен ты – Са мусь.

Ка пель мей сте ры: Бу га чев ский (баль ный), П.И. Вла ди ми ров.
Уст ро и те ли кон цер тов: Д. Д. Клейф, Г.С. Стрельцов.
Му зы каль ные тор ги: Д. Клейф (Ека те ри нин ская улица, собс твен ный дом); Г.С.

Стрель цов, инс тру мен ты и биб ли о теч ные но ты (Ека те  ри нин ская ули ца, дом Пет ро ва).
Нас трой щи ки: Ва си лен ко, Гор жев ский, Мак си мен ко, Чле нов.

1905 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н. Го го ля (1028 че ловек, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий

те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го общес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра); Гу берн ской зем ской уп ра вы.

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: 1. Пол тав ское от де ле ние ИР МО, пред се -
да тель – Д.В. Ах ша ру мов. От де ле ние име ет собс твен ный сим фо ни чес кий ор кестр под
уп рав ле ни  ем Д.В. Ах ша ру мо ва.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: 1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО. Пре пода -
ва те ли: фп-но – Бер гер (гар мо ния), Г. Гер ке; пе ние – Г. Хиж ня ко ва; скрип ка – Д.В.
Ах ша ру мов, Г. Ва ниш; ви о лон чель: Г. Клач ко; ду хо вые – О.А. Гоф ман.

2. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич (Дво рян ская, дом Кон драц ко го), ди-  рек -
тор Л.Л. Ли сов ский.

Учи те ля му зы ки: фп-но С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай цева, Ю.Н. Ко шев ская, В.С. Ли сов -
ская, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя ток; скрип ка: И.С. Во ро нель, Н. Голь дберг, А.С. Ян ке -
ле вич; Е.Г. Эйз лер; ви о лон чель – С.Л. Брод ский; пе ние – По па дич, Хиж ня ко ва-  Че -
рнох вис то ва; те о рия – Л.Л. Ли сов ский, Ф.Н. По па дич.

Ре ген ты: Г. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор); И.Ф. Ру са нов (Сре тен ская цер ковь), В.В.
Юрьев (Вос кре сен ская цер ковь).

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая, муж ская гим на зия (фп-но).
Уст ро и те ли кон цер тов: Му зы каль ный ма га зин З. Во лын ско го; ма га зин нас лед ни -

цы Т.В. Кал ли во да; Б. Мар ке вич.
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток.
Пи а нис ты для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (58648 жи те лей)
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Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния (сбор 600 р., пла та 60 р. с ро я ля и элек -
три чес ко го ос ве ще ния); Ком мер чес ко го клу ба (пла та по сог ла ше нию); "Вик то рия"
(сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию); На род ной ау ди то рии (400 че ло век, пла та по сог -
ла ше нию).

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные клас сы Т.А. Жи во тов ско го. 
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ба у эр, Бром берг, Крас ницкая, Лед ник, Ореч ки на, Со ко -

лов ский, Тем ки на, Шуль ман; скрип ка – Жи во тов ский; М.Р. Лед ник; ман до ли на и ду -
хо вые инс тру мен ты – П.И. Вла ди ми ров.

Ка пель мей сте ры: Бу га чев ский (баль ный), П.И. Вла ди ми ров.
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель цов.
Му зы каль ная тор гов ля: Д.Д. Клейф (Ека те ринин ская ули ца, собс твен ный дом); Г.С.

Стрель цов инс тру мен ты и биб ли о теч ные но ты (Ека те ри нин ская ули ца, дом Пет ро ва);
Нас трой щи ки: Гор жев ский, Мак си мен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – П. И. Смир нов.
Ре аль ное учи ли ще – П. А. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще А.О. Ба йе ра – Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – Л. Ли сов ский.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – И. Вла ди ми ров, М.И. Ста ру хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – Г. Чер но га уз.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

Во ен ные ка пель мей сте ры
Пол та ва

Елец кий полк – Г. Гоф ман.
Кре мен чуг

Ар тил ле рист ские скла ды – П.К. Кос ты шев.
1-й Волж ский ка за чий полк – Г. Чер но га уз.
Ин тен дант ский ве ще вой склад – П.И. Вла ди ми ров.

1906 год

Пол та ва (53060 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н. Го го ля (1029 че ловек, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий

те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го общес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра); Гу берн ской земской уп ра вы.

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: 1. Пол тав ское от де ле ние ИР МО, пред се -
да тель – Д.В. Ах ша ру мов.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: 1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО. Пре пода -
ва те ли: фп-но – Бер гер (гар мо ния), Г. Гоф ман, Г. Ог ра нович; пе ние – Г. Ле виц кий;
скрип ка – Г. Гег нер; ду хо вые – О.А. Гоф ман. 2. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле -
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вич. Ди рек тор Л.Л. Ли сов ский.
Учи те ля му зы ки: фп-но С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай цева, Ю.Н. Ко шев ская, В.С. Ли сов -

ская, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя ток; скрип ка: И.С. Во ро нель, П. Голь дберг, А.С. Ян ке -
ле вич; ви о лон чель – С.Л. Брод ский; пе ние – М.И. Де ни сенко; те о рия – Л.Л. Ли сов -
ский, Ф.П. По па дич.

Ре ген ты: Г. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор); И.Ф. Ру са нов (Сре тен ская цер ковь), В.В.
Юрьев (Вос кре сен ская цер ковь).

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (фп-но).
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток.
Уст ро и те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: З. Во лын ский (инс тру мен ты); на-

 след ни ца Т.В. Кал ли во да (инс тру мен ты и но ты); Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).
Пи а нис ты для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (58000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Ау ди то рии (сбор 1000 р., пла та по сог ла ше нию); Ком мер чес ко -

го клу ба (пла та по сог ла ше нию); "Вик то рия" (сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию); На -
род ной ау ди то рии (500 че ло век, пла та по сог ла ше нию).

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ба у эр, Бром берг, Горнштейн, Кра си на, Лед ник, Ореч ки -

на, Со ко лов ский, Сте пур ская, Тем ки на, Шуль ман; ман до ли на и ду хо вые инс тру мен ты
– П.И. Вла ди ми ров; ман до ли на – Ман дру сов.

Ка пель мей сте ры: Со ко лов (баль ный), П.И. Влади ми ров.
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель цов.
Му зы каль ная тор гов ля: Г.С. Стрель цов, Д.Д. Клейф (инс тру мен ты и биб ли о теч ные

но ты).
Нас трой щи ки: Гор жев ский, Мак си мен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Ф.Н. По па дич.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще Ба йе ра – Г. Гоф ман, Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – Л.Л. Ли сов ский.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – П.И. Вла ди ми ров, М.И. Ста ру хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – Г. Чер но га уз.
Ком мер чес кое учи ли ще – А. Ста сий.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

Во ен ные ка пель мей сте ры
Пол та ва

Елец кий полк – Г. Гоф ман.
Кре мен чуг

Ар тил ле рист ские скла ды – П.К. Кос ты шев.
1-Й Волж ский ка за чий полк – Г. Чер но га уз.
Ин тен дант ский ве ще вой склад – П.И. Вла ди ми ров.
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1907 год

Пол та ва (54000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те атр име ни Н. Го го ля (1028 че ло век, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий

те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го об щес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра).

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: 1. От де ле ние ИР МО, пред се да тель Д.В.
Ах ша ру мов, дирек то ра – В.Я. Го лов ня, Н.Н. Го лов ня, А.С. Ми лев ский.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ное учи ли ще ИР МО, ди рек тор
Д.В. Ах ша румов. Пре по да ва те ли: фп-но, гар мо ния – Г. Бер гер; те о рия – А.М. Гоф ман,
М.Н. Ог ра но вич; пе ние – Ф.П. Ле виц  кий; скрип ка – Я.М. Гег нер; ви о лон чель – М.М.
Гег нер; ду хо вые – З.О. Во лын ский, О.А. Гоф ман; ис то рия му зы ки – Н.Ф. Фи ал ков -
ский. Квар тет: М. Гег нер, М.М. Гегнер, И.С. Во ро нель, М.М. Гег нер.

Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич. Ди рек тор Л.Л. Ли сов ский.
Учи те ля му зы ки: фп-но: Н.И. Вон сов ский, С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Я.И. Ко -

ле со ва, Ю.Н. Ла ми, В.С. Ли сов ская, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя ток, Ю.Ф. Ста сю ко ва,
А.Н. Фи ло но ва; скрип ка – И.С. Во ронель, П. Голь дберг, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель
– Н. Вон совский, Э. Гег нер; пе ние – М.И. Де ни сен ко; те о рия – Л.Л. Ли сов ский,
Ф.П. По па дич.

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (фп-но); Л.И. Пав лик (кор нет).
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток.
Уст ро и те ли кон цер тов и муз. тор гов: З. Во лын ский (инс тру мен ты но ты); нас лед -

ни ца Т.В. Кал ли во да (инс тру мен ты но ты); Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).
Пи а нис ты для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (60000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Ау ди то рии (сбор 1000 руб лей, пла та по сог ла со ва нию).
Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Ба у эр, Ком па не ец, Кра си на, Леж дник, Ореч ки на, Пу -

ниц кая, Со ко лов ский, Тем ки на, Шуль ман; скрип ка – Жи во тов ский, М.Р. Лед ник, Г.
Сан до мир ский; ман до ли на и ду хо вые инс тру мен ты – П.И. Вла ди ми ров; ман до ли на –
Ман дру сов.

Ка пель мей сте ры: Со ко лов (баль ный); П.И. Вла ди ми ров.
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрельцов.
Му зы каль ная тор гов ля: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель цов (инс тру мен ты и биб ли о теч ные

но ты).
Нас трой щи ки: Гор жев ский, Мак си мен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Зо ло то но ша

Сель ско хо зяйс твен ное учи ли ще – А.Л. Пек кер.
Кре мен чуг

Ре аль ное учи ли ще – П. И. Вла ди ми ров; М.И. Ста ру хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – Г. Чер но га уз.
Ком мер чес кое учи ли ще – А. Ста сий, Н. З. Да ман ская.
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Луб ны
Гим на зия – И. Н. Фи лян ский.

Во ен ная му зы ка
Кре мен чуг

Ар тил ле рист ские скла ды – П.К. Кос ты шев.
1-й Волж ский ка за чий полк – Г. Чер но га уз.
Ин тен дант ские ве ще вые скла ды – П.И. Вла ди ми ров.
Сев ский полк – В.Т. Лев ша ков.
Ор лов ский полк – Г. Ген зе.

Пол та ва
Елец кий полк – Л.И. Пав лик.

Ду хов ная му зы ка
Пол та ва

Ре гент – Г.И. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор).

1908 год

Пол та ва (56000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н. Го го ля (1028 че ловек, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий

те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го общес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра).

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: От де ле ние ИР МО, пред се да тель В.В.
Кня зев, по мощник пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов. Дир. Н.Н. Го лов ня.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: 1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО, ди рек тор
Д.В. Ахша ру мов. Пре по да ва те ли: фп-но – Г.Г. Бер гер; те о рия – А.М. Гоф ман, М.Н.
Ог ра но вич; пе ние – Ф.П. Ле виц кий; скрип ка – Я.М. Гег нер; ви о лон чель – С.Н. Шан-
  кар; ду хо вые – З.О. Во лын ский, О.А. Гоф ман; ис то рия му зы ки – Н.Ф. Фи ал ков ский.
Квар тет: Я.М. Гег нер, И.С. Во ро нель, Ф.Ф. Кли мен тов.

3. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич. Ди рек тор Л.Л. Ли сов ский.
Учи те ля му зы ки: фп-но: Н.И. Вон сов ский, С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Я.И. Ко -

ле со ва, Ю.Н. Ла ми, В.С. Ли сов ская, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя ток, Ю.Ф. Ста сю ко ва,
А.Н. Фи ло но ва; скрип ка – И.С. Во ронель, П. Голь дберг, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель
– Н. Вон совский, Э. Гег нер; пе ние – М.И. Де ни сен ко; те о рия – Л.Л. Ли сов ский,
Ф.Н. По па дич.

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (фп-но); Л.И. Пав лик (кор нет).
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток, Д.В. Ах ша румов (пред ста ви тель фор -

те пи ан ной фаб ри ки Ф. Мюль бах).
Уст ро и те ли кон цер тов и муз тор гов: З. Во лын ский (инс тру мен ты и но ты); нас лед -

ни ца Т.В. Кал ли во да (инс тру мен ты и но ты); Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).
Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (60000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Зал ау ди то рии (сбор 900 р., пла та по сог ла ше нию), Зим ний те -

атр (сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию).
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Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Му зы каль ный кру жок, пред се да тель –
М.И. Гла го лев.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – гг. Ба у эр, Дан ков ская, Р.Б. Ду рун ча, Т.А. Жи вот ков ская,

Ком па не ец, Кра си на, Лед ник, Ореч ки на, Пу ницкая, С.С. Та ка тар, Тем ки на, Шуль -
ман, Р.Р. Фун штейн; скрип ка – Жи во тов ский, М.Р. Лед ник, Г. Ман дру сов,  О.С. Ро -
зен цвит, Г. Сан до мир ский; ви о лон чель – А. С. Ро зен цвит; ман до ли на и ду хо вые инс тру -
мен ты: П.И. Вла ди ми ров, Ман дру сов (манд.), Ну дель ман (дух. инстр.); ги та ра –
Ак се нус; пе ние – В.В. Кар тов, И.К. Па щен ко, Сур кис, Р.Р. Фун штейн.

Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрельцов, Г.Р. Фун штейн.
Му зы каль ная тор гов ля: Гол ланд, Кап лунь, Д.Д. Клейф (пред се да тель фаб ри ки Я.

Бек кер, бри га дир Ди де рихс), Г.С. Стрель цов (пред ста ви тель фор те пи ан ной фаб ри ки
Ф. Мюль бах), Г.Р. Фун штейн (инс тру мен ты и биб ли о теч ные но ты).

Нас трой щи ки: Гор жев ский, Мак си мен ко, Тур чен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Ф.Н. По па дич.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще Ба йе ра – Г. Гоф ман, Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – Л.Л. Ли сов ский.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – М.И. Ста ру хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – В. Т. Лев ша ков.
Ком мер чес кое учи ли ще – А. Ста сий, Н.З. Да ман ская.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

Во ен ная му зы ка
Кре мен чуг

Ар тил ле рист ские скла ды – П.К. Кос ты шев.
1-й Волж ский ка за чий полк – Г. Чер но га уз.
18-й Дра гун ский полк – И.Л. Фрид.
Ин тен дант ский ве ще вой склад – В.П. Иса а ко вич.
35-й Брян ский полк – В.Т. Лев ша ков.
Ор лов ский полк – К.А. Се ниц кий.

Пол та ва
Елец кий полк – Л.И. Пав лик.

Ду хов ная му зы ка
Га дяч

Ре гент К.С. Дег тя рёв (Со бор Хрис та).

1909 год

Пол та ва (56000 жи те лей)
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Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н. Го го ля (1028 че ловек, сбор 1200 р.), за ве ду ю щий
те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; Вто ро го общес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25 % с ва ло во го сбо ра).

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: От де ле ние ИР МО, пред се да тель В.В.
Кня зев, по мощник пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов, дир. Н.Н. Го лов ня.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: 1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО, ди рек тор
Д.В. Ах ша ру мов. Учи те ля му зы ки: фп-но – С.И. Бе роль ский, Ф. Ве се ловский; те о рия
– А.М. Гоф ман, М.Н. Ог ра но вич; пе ние – Ф.П. Левит ский; скрип ка – Я.М. Гег нер;
ви о лон чель – С.Н. Шап карь; кон тра бас – С.Б. Кшак; ду хо вые – З.О. Во лын ский, О.А.
Гоф ман; ис то рия му зы ки – Н.Ф. Фиал ков ский.

2. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич, ди рек тор Л.Л. Ли сов ский.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Н.И. Вон сов ский, С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Я.И. Ко -

ле со ва, Ю.Н. Ла ми, В.С. Ли сов ская, Л.Л. Лисов ский, Е.Д. Пя ток, Ю.Ф. Ста сю ко ва,
А.Н. Фи ло но ва; скрип ка – И.С. Во ро нель, П. Голь дберг, И.Б. Ни кель берг, А.С. Ян -
ке ле вич; ви о лон чель – Н. Вон сов ский, Э. Гег нер; пе ние – М.И. Дени сен ко; те о рия му -
зы ки – Л.Л. Ли сов ский, Ф.Н. По па дич.

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (ф-но); Л.И. Пав лик (кор нет).
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток, Д.В. Ах ша ру  мов.
Уст ро и те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: З. Во лын ский (пред ста ви тель форте -

пи ан ной фаб ри ки Я. Бек кер), инс тру мен ты и но ты; нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (инс -
тру мен ты и но ты); Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).

Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Ан це вич, За ва дов ский, А.А. За рец кий.

Кре мен чуг (60000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Зал ау ди то рии (сбор 900 р., пла та по сог ла ше нию); Зим ний те -

атр (сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Му зы каль ный кру жок, пред се да тель

М.И. Гла го лев.
Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – гг. Ба у эр, Дан ков ская, Р.Б. Ду рун ча, Т.А. Жи во тов ский,

Ком па не ец, Кра си на, Лед ник, Ореч ки на, С.А. Рудне ва-  Ко роль ко ва, Тем ки на, Шуль -
ман; скрип ка – Жи во тов ский, М.Р. Лед ник, Г. Сан до мир ский; ман до ли на и ду хо вые
инс тру мен ты – П.И. Вла ди ми ров; ман до ли на – Ман дру сов; пе ние – Г. Фиш ман.

Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрельцов, Г.Р. Фун штейн.
Му зы каль ные тор ги: Д.Д. Клейф (пред се да тель форте пи ан ной фаб ри ки Я. Бек кер),

Г.С. Стрель цов (пред ста ви тель фор те пи ан ной фаб-  ри ки А. Ра у зер и А. Би те паж), Г.Р.
Фун штейн (инс тру мен ты и биб ли о теч ные но ты).

Нас трой щи ки: Бой ко, Гор жев ский, Мак си мен ко, Тур чен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

Гим на зия – Ф.Н. По па дич.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще Ба йе ра – Г. Гоф ман, Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – Л.Л. Ли сов ский.

Луб ны
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Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.
Кре мен чуг

Ре аль ное учи ли ще – М.И. Ста ру хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – В.Т. Лев ша ков.
Ком мер чес кое учи ли ще – А. Ста сий, Н.З. Да ман ская, П.И. Вла ди ми ров.

Му зы ка во ен ных за ве де ни ях
Кре мен чуг

35-й Брян ский полк – В.Т. Лев ша ков.
Ор лов ский полк – К.А. Се ниц кий.

Пол та ва
Елец кий полк. – Л.И. Пав лик; Сев ский полк – С.Б. Кшак.

Ду хов ная му зы ка
Пол та ва

Ре гент Г.И. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор).

1910 год

Пол та ва (56000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: зал те ат ра име ни Н. Го го ля (1028 че ло век, сбор 1200 р.), за ве ду -

ю щий те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; зал об щес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра).

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: От де ле ние ИР МО, пред се да тель Р.Г.
Мол лов, по мощ-  ник пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов. Дир. Т.Г. Га да нов, А.П. Галь чен -
ко, Н.Н. Го ловня.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: 1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО, ди рек тор
Д.В. Ах шару мов. Пре по да ва те ли: фп-но – Ф. Ве сель ский, К. Коп та; пе ние – Ф.П. Ле -
вит ский; скрип ка – Я.М. Гег нер; ви о лон чель – Ф. Ко пец кий; кон тра бас – С.Б. Кшак;
ду хо вые – З.О. Во лын ский, О.А. Гоф ман; те о рия – С.И. Бе роль ский, Г. Ко пец кий.

3. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич. Ди рек тор Л.Л. Ли сов ский.
Учи те ля му зы ки: фп-но: Н.И. Вон сов ский, С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Я.И. Ко -

ле со ва, Ю.Н. Ла ми, В.С. Ли сов ская, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя ток, Ю.Ф. Ста сю ко ва,
А.Н. Фи ло но ва; скрип ка – И.С. Во ронель, П. Голь дберг, И.Б. Ни кель берг, А.С. Ян -
ке ле вич; ви о лон чель – Н. Вон сов ский, Э. Гег нер; пе ние – М.И. Де ни сен ко; те о рия –
Л.Л. Ли сов ский, Ф.Н. По па дич.

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (фп-но); Л.И. Пав лик (кор нет).
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток.
Уст ро и те ли кон цер тов и муз тор гов: З.О. Во лын ский (пред ста ви тель фор те пи ан ной

фаб ри ки Я. Беккер), инс тру мен ты и но ты; нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (инс тру мен ты
и но ты); Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).

Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Г. Ан це вич, Г. За ва дов ский, А.А. За рец кий, Г. Чел но вой.

Кре мен чуг (60000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Зал ау ди то рии (сбор 900 р., пла та по сог ла ше нию), Зим ний те -

атр (сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию).
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Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Му зы каль ный кру жок, пред се да тель –
М.И. Гла го лев.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Дан ков ская, Т.А. Жи вотков ская, Ком па не ец, Кра си на,

Лед ник, Ореч ки на, С.А. Руд не ва-  Ко роль ко ва, Тем кина, Шуль ман, Эдель нант; скрип -
ка – Жи во тов ский, М.Р. Лед ник, Г. Сан домир ский; ви о лон чель – А. С. Ро зен цвит;
ман до ли на и ду хо вые инс тру мен ты: П.И. Вла ди ми ров; Ман дру сов (манд.); пе ние – Г.
Фиш ман.

Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель  цов, Г.Р. Фун штейн.
Му зы каль ная тор гов ля: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрель цов, Г.Р. Фун штейн.
Нас трой щи ки: Бой ко, Гор жев ский, Мак си мен ко, Тур чен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

1-я гим на зия – Ф.Н. По па дич.
2-я гим на зия – Ф.Н. По па дич.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще Ба йе ра – Г. Гоф ман, Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – М.И. Стар хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – В. Т. Лев ша ков.
Ком мер чес кое учи ли ще – А. Ста сий, Н.З. Да ман ская, П.И. Вла ди ми ров.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

Ко бе ля ки
Гим на зия – А.И. Ма нец.

Ве ли кие Со ро чин цы
Учи тель ская се ми на рия А.Е. Бой ко.

Ре ше ти лов ка
На род ное учи ли ще – Ф.А. Клю ка.

Во ен ная му зы ка
Кре мен чуг

35-й Брян ский полк – В.Т. Лев ша ков.
Ка за чий полк – Г. Чер но га уз.

Пол та ва
Елец кий полк – Л.И. Пав лик.
Сев ский полк – С.Б. Кшак.
2-я свод ная ка за чья ди ви зия – С.И. Бе роль ский.
Уруп. п. – Г. Щи лов

Ду хов ная му зы ка
Га дяч 

Ре гент – К.С. Дег тя рёв (Со бор Хрис та).
Пол та ва

Ре гент – Г.И. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор).
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1911 год

Пол та ва (56000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: зал те ат ра име ни Го го ля (1028 че ло век, сбор 1200 р.), за ве ду ю -

щий те ат ром В.М. Пар хо мо вич-  Вик то ров; зал об щес твен но го соб ра ния (600 че ло век,
пла та 25% с ва ло во го сбо ра).

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: От де ле ние ИР МО, пред се да тель Р.Г.
Мол лов, по мощник пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов. Дир. Т.Г. Га да нов, А.П. Галь чен ко,
Н.Н. Го ловня.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: 1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО, ди рек тор
Д.В. Ах ша  ру мов. Пре по да ва те ли: фп-но – Ф. Ве сель ский, К. Коп та; пе ние – Ф.П. Ле -
вит ский; скрип ка – Я.М. Гег нер; ви о лон чель – Ф. Ко пец кий; кон тра бас – С.Б. Кшак;
ду хо вые – З.О. Во лын ский, О.А. Гоф ман; ис то рия му зы ки – Н.Ф. Фи ал ков ский; те -
о рия – С.И. Бе рольский, Г. Ко пец кий.

3. Му зы каль ные клас сы Ф.И. Ба зи ле вич. Ди рек тор Л.Л. Ли сов ский.
Учи те ля му зы ки: фп-но: Н.И. Вон сов ский, С.И. Гре ко вич, Е.А. Зай це ва, Я.И. Ко -

ле со ва, Ю.Н. Ла ми, В.С. Ли сов ская, Л.Л. Ли сов ский, Е.Д. Пя ток, Ю.Ф. Ста сю ко ва,
А.Н. Фи ло но ва; скрип ка – И.С. Во ронель, П. Голь дберг, Я.А. Ду бин ский (ста рый ба -
зар), И.Б. Ни кель берг, А.С. Ян ке левич; ви о лон чель – Н. Вон сов ский, Э. Гег нер; пе ние
– М.И. Де ни сен ко; те о рия – Л.Л. Ли сов ский, Ф.Н. По па дич.

Му зы каль ные ис пол ни те ли: Е.А. Зе ле нец кая (фп-но); Л.И. Пав лик (кор нет).
Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя ток.
Уст ро и те ли кон цер тов и муз. тор гов: З.О. Во лын ский (пред ста ви тель фор те пи ан -

ной фаб ри ки Я. Беккер), инс тру мен ты и но ты; нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (инс тру -
мен ты и но ты); Б. Мар ке вич (инс тру мен ты).

Пи а нист для тан цев: Г. Пан чен ко.
Нас трой щи ки: Г. Ан це вич, Г. За ва дов ский, А.А. За рец кий, Г. Чел но вой.

Кре мен чуг (60000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Зал ау ди то рии (сбор 900 р., пла та по сог ла ше нию), Зим ний те -

атр (сбор 600 р., пла та по сог ла ше нию).
Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч реж де ния: Му зы каль ный кру жок, пред се да тель –

К.С. Чо лов ский.
Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч реж де ния: Му зы каль ные кур сы Т.А. Жи во тов ско го.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Л.Н. Дан ков ская (Училищ ная ул.,18), Ком па не ец, Лед -

ник, Ореч ки на, С.А. Руд не ва-  Ко роль ко ва, Тем ки на, Шуль ман; скрип ка – М.И. Бу га -
чев ский, Т.А. Жи во тов ский, Г. Сан до мирский; ман до ли на и ду хо вые инс тру мен ты – Г.
Ба бен ко; пе ние – А.А. Ива но ва, Г. Фиш ман.

Ком по зи то ры – Т.А. Жи во тов ский.
Ка пель мей стер – М. И. Со ко лов.
Уст ро и те ли кон цер тов: Д.Д. Клейф, Г.С. Стрельцов, Г.Ф. Фун штейн.
Нас трой щи ки: Бой ко, Гор жев ский, Мак си мен ко, Тур чен ко, Чле нов.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

1-я и 2-я гим на зия – Ф.Н. По па дич.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
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Ком мер чес кое учи ли ще Ба йе ра – Г. Гоф ман, Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – Л.Л. Ли сов ский.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – М.И. Стар хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – В. Т. Лев ша ков.
Ком мер чес кое учи ли ще – А. Ста сий.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

Во ен ная му зы ка
Кре мен чуг

35-й Брян ский полк – В.Т. Лев ша ков.
36-й Ор лов ский полк – В.В. Бру но.

Пол та ва
Елец кий полк – Л.И. Пав лик.
Сев ский полк – С.Б. Кшак.
2-я свод ная ка за чья ди ви зия – С.И. Бе роль ский.
Уруп. п. – Г. Щи лов.

Ду хов ная му зы ка
Га дяч 

Ре гент – К.С. Дег тя рёв (Со бор Хрис та).
Пол та ва

Ре гент – Г.И. Го ря нов (Ар хи е рей ский хор).

1912 год

Пол та ва (72000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те ат ра име ни Н.В. Го го ля (1028 чело век, сбор 1200 руб лей, пла -

та по сог ла ше нию), за ве ду ю щий те ат ра В.М. Пархо мо вич-  Вик то ров; Ком мер чес ко го
учи ли ща А.О. Ба йе ра.

Му зы каль но-  ху до жес твен ные уч режде ния:
1. От де ле ние ИР МО. Пред се да тель С.С. Хру лёв, то ва рищ пред се да те ля Д.В Ах ша -

ру мов, ди рек то ра – Т.Г. Га да нов, А.П. Галь чен ко, В.Н. Го лов ня.
2. Об щес тво ка мер ной му зы ки. Пред се да тель С.М. Гли кин, то ва рищ пред се дате ля

Б.Ф. Го ри цын, сек ре тарь И.И. Голь дберг. Уч ре ди те ли об щес тва: М.Б. Аренштейн,
С.П. Бах мут ский, С.М. Гли кин, И.И. Голь дберг, В.Ф. Го ри цын, Е.Ф. Го рицын, К.Н.
Гу ве ни ус, Е.А. Зай це ва, Е.И. Ко ле со ва, В.Ф. Куль вец, Л.Л. Ли сов ский, Ю.Н. Ля ми,
Ц.Д. Мол дав ская, В.С. Ого ле вец, А.О. Си лен чук, М.А. Шим ко ва, И.Г. Эйз лер, Д.И.
Эпш тейн. Сим фо ни чес кий ор кестр под уп рав ле ни ем Д. Ах ша ру мо ва.

Му зы каль но-  пе да го ги чес кие уч режде ния:
1. Му зы каль ное учи ли ще ИР МО. Ди рек тор Д.В. Ах ша ру мов, пре по да ва тели: фп-но

– М.Б. Бер ков ская, В.М. Ней фельд; пе ние – В.С. Гроз до ва-  Ди ков ская, Ф.П. Ле вит -
ский; скрип ка – Я.М. Гег нер; ви о лон чель – Ф. Ко пец кий; кон тра бас – Г. Торго вец -
кий; ду хо вые – И.З. Во лын ский, Г. Рас тел ли, Д.И. Сер ге ев; ис то рия му зы ки – Н.Ф.
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Фи ал ков ский; те о рия – М.А. Ажин ский.
2. Фор те пи ан ные клас сы А.И. Душ ко вой-  Ле ви ти ной (Сре тен ская ули ца, 19). Учи -

те ля му зы ки: фп-но – М.Б. Бер ков ская, Б.М. Бра йер, Г. Юх нов ская, А.С. Ва же нин,
Н.И. Вон сов ский, А.М. Гоф ман, С.И. Гре ко вич, А.И. Душ ко ва-  Ле ви ти на, Е.А. Зай це -
ва, Я.И. Ко ле со ва, Ю.Н. Ла ми, В.С. Нав роц кая, А.Я. На ру со ва (Ма зель), Е.Д. Пя так,
А.А. Ро зен фельд, А.О. Си лен чук, С.М. Со рен зоп, Г. Ста сю ко ва, А.Н. Фи ло но ва, И.С.
Хац ке ле вич, И.Г. Эйз лер; пе ние – Г. Гроз до ва-  Ди ков ская, М. Дени сен ко, Ф. Ле вит -
ский, Ф.Н. По па дич; скрип ка – И.С. Во ро нель, Я.М. Гег нер, И.И. Голь дберг, Я.А. Ду -
бин ский, Ф.Ф. Кли мен тов, И.Б. Ни кель берг, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель – И. Вон -
сов ский, Г. Ко пец кий, А.Л. Розен фельд.

Му зы каль ные ис пол ни те ли: А.И. Душ ко ва-  Ле ви ти на, Е.А. Зай це ва, Е.А. Зе ле нец кая,
А.О. Си лен чук (фп-но).

Ак ком па ни а то ры: Е.А. Зай це ва, Е.Д. Пя так, А.М. Со рензоль, И.С. Хац ке ле вич,
И.Г. Эйз лер.

Уст ро и те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: Д. Ах ша ру мов, С.И. Брод ский (Го го-
  лев ская, дом Скрынь ки), З. Во лын ский, нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да (инс тру мен ты и
но ты), Б. Мар ке вич.

Нас трой щи ки: Г. Ан це вич, И.Н. Бед ржиц кий, И. Чер но вой.

Ад рес ный лис ток:
Бра йер-  Юх нов ская Б.М. – Кир пич ный пе ре у лок, 7.
Гоф ман А.М. – Пуш кин ская, собс твен ный дом.
Гег нер Я.М. – Кир пич ный пе ре у лок, 4.
Гроз до ва-  Ди ков ская В.О. – Ост рог рад ско го, 19.
Ду бин ский Я.А. – Ста рый ба зар.
Зай це ва Е.А. – Сре тен ская, 43.
Нав роц кая В.С. – Крес то воз дви жен ская ули ца, 10.
На ру со ва А.Я. – Ко бе ляц кая, 27.
Си лен чук А.О. – Дво рян ская, дом Бах мут ско го.
Со рен зоп С.М. – Пуш кин ская, собс твен ный дом.
Хац ке ле вич И.С. – Дво рян ская, 36.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

1-я, 2-я гим на зии – Ф.Н. По па дич.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Ком мер чес кое учи ли ще Ба йе ра – Г. Гоф ман, Я.Н. Ура лов.
Ду хов ная се ми на рия – И.Н. Ри зен ко.
Инс ти тут бла го род ных де виц – Л.Л. Ли сов ский.

Луб ны
Гим на зия – И.Н. Фи лян ский.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – М.И. Ста ру хин.
Тех ни чес кое учи ли ще – В.Т. Лев ша ков.
Ком мер чес кое учи ли ще – А.П. Ста сий.
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1913 год

Пол та ва (80000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: те атр име ни Н.В. Го го ля (1028 чело век, сбор 1200 руб лей, пла та

по сог ла ше нию), за ве ду ю щий те ат ром В.М. Пар хомо вич-  Вик то ров; Ком мер чес кое
учи ли ще А.О. Ба йе ра.

Му зы каль ные об щес тва:
1. От де ле ние ИР МО. Пред се да тель С.С. Хру лёв, то ва рищ пред се да те ля Д.В. Ах ша -

ру мов, ди рек то ра – Т.Г. Га да нов, А.П. Галь чен ко, В.Н. Го лов ня.
2. Об щес тво ка мер ной му зы ки. Пред се да тель С.М. Гли кин, то ва рищ пред седа те ля

Б.Ф. Го ри цын, сек ре тарь И.И. Голь дберг, уч ре ди те ли об щес тва – М.Б. Аренштейн,
С.П. Бах мут ский, С.М. Гли кин, И.И. Голь дберг, В.Ф. Го ри цын, Е.Ф. Го рицин, К.Н.
Гу ве ни ус, Е.А. Зай це ва, Е.И. Ко ле со ва, В.Ф. Куль вец, Л.Л. Ли сов ский, Ю.Н. Ля ми,
Ц.Д. Мол дав ская, В.С. Ого ле вец, А.О. Си лен чук, М.А. Шим ко ва, И.Г. Эйз лер, Д.И.
Эпш тейн. Сим фо ни чес кий ор кестр под уп рав ле ни ем Д. Ах ша ру мо ва.

Му зы каль ные шко лы:
1. ИР МО. Ди рек тор Д.В. Ах ша ру мов, пре по да ва те ли: фп-но – М.Б. Бер ков ская,

В.М. Ней фельд; пе ние – Ф.П. Ле вит ский; скрип ка – Я.М. Гег нер (Пуш кин ская, дом
Ша ту нов ско го); ви о лон чель – А.С. Шварц; ду хо вые – И.З. Во лынский, А.Г. Еро фе ев,
Г. Рас тел ли; ис то рия му зы ки – Н.Ф. Фи ал ков ский; те о рия – М.О. Ажин ский.

2. Фор те пи ан ные клас сы А.И. Душ ко вой-  Ле ви ти ной (Го го лев ская ули ца, 13).
3. Л.Л. Ли сов ско го. Учи те ля му зы ки: фп-но – М.Б. Бер ковская, Н.Д. Бра йер-  Юх -

нов ская (Кир пич ный пе ре у лок, 11), А.С. Ва же нин, Н.И. Вонсов ский, А.М. Гоф ман,
С.И. Гре ко вич. А.И. Душ ко ва-  Ле ви ти на, Е.А. Зай це ва, Я.И. Ко ле со ва, Ю.Н. Ла ми,
А.Я. На ру со ва, В.М. Ней фель д-Ко пец кая, Е.Д. Пя так, А.А. Ро зен фельд, А.О. Си лен -
чук, С.М. Со рен зоп, А.Н. Фи ло но ва, И.С. Хац ке ле вич (Мало пет ров ская, 1) И.Г Эйз -
лер; пе ние – Ф.Н. По па дич; скрип ка – И.С. Во ро нель, Я.М. Гег нер, И.И. Голь дберг,
Я.А. Ду бин ский, Ф.О. Кли мен тов, И.Б. Ни кель берг, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель – И.
Вон сов ский, Г. Ко пец кий, А.Л. Ро зен фельд; клар нет – А.Х. Лих тен штейн.

Уст ро и те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: Д.В. Ах ша ру мов, С.И. Брод ский (Го -
го лев ская, дом Скрынь ки), З.О. Во лын ский, нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да; Б. Марке вич.

Му зы каль ные мас те ра: К.Д. Дом нен ко (Рез ниц кая го ра, 4).
Кре мен чуг (85000 жи те лей)

Кон цер тные за лы: ау ди то рии (сбор 900 руб лей.), но вый Те атр ми ни а тюр (сбор 1200-
1500 руб лей, пла та по сог ла ше нию); Зим ний те атр (сбор 600 руб лей, пла та по сог ла -
ше нию).

Му зы каль на шко ла Т.А. Жи во тов ско го (скрип ка, фор те пи а но). Учи те ля му зы ки: фп-
но – М.С. Баф, Г. Ели са вет ска я-  Кан то ро вич, Г. Ореч ки на, Г. Тём ки на, О.Б. Шин дель,
Г. Шуль ман; скрип ка – И.М. Бу га чев ский, Г. Сан да мир ский; ман до ли на и ду хо вые инс -
тру мен ты – Г. Ба бен ко; пе ние – А.А. Ива но ва; ди ри жёр – М.И. Соко лов, уч ре ди те -
ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов – Д.Д. Клейф (Ека те ри нин ская ули ца, собс твен -
ный дом), Г.С. Стрель цов, Г.Н. Фун штейн.

Нас трой щи ки: Г. Гор жев ский, Г. Мак си мен ко, Г. Тур чен ко, Г. Чле нов.
Луб ны (20000 жи те лей)

Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния: Зим ний (340 че ло век, пла та 25 руб лей
с ро я ля); лет ний (пла та по сог ла ше нию); ил лю зи он "Оа за" (480 че ло век, пла та по сог -
ла ше нию), лет ний те атр Пет ров ско го пар ка.
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Му зы каль ные об щес тва: кру жок "Му зы ка и пе ние", пред се да тель С.А. Се реб ря ков.
Учи те ля му зы ки: фп-но – Г. Аде ше лид зе, С.Б. Брон штейн, Г. Вер жбиц кая, С.И. Ге -

ле жин ская, И. Душ ков, Г.А. Звер жан ский, Г. Кан те ми ро ва, Л.В. Мар цел ли, С.А. Се -
реб ря ков; скрип ка – Л.И. Ба умштейн, Н.Т. Кот ко, Л.И. Ли пин ский, И.Б. Ни кель берг,
М.М. Ха леб ский; флей та – И. Зо ро хо вич; тру ба – Я. Зо ло той.

Уст ро и те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: И. Ни кель берг.

1914 год

Пол та ва (80000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Те атр име ни Н.В. Го го ля (1028 че ловек, сбор 1200 р., пла та по

сог ла ше нию); Го род ской те атр (пла та по сог ла ше нию), за ве ду ю щий В.М. Вик то ров
Пар хо мо вич; Ку пе чес ко го соб ра ния (370 че ло век, сбор 700 р., пла та 50-75 р.).

Му зы каль ные об щес тва: 1. От де ле ние ИР МО, пред се да тель С.С. Хру лёв, то ва рищ
пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов, дир. – Т.Г. Га ода нов, А.П. Галь чен ко, В.Н. Го лов ня.

2. Об щес тво ка мер ной му зы ки, пред се да тель – И.Л. Пе рей ма, то ва рищ предсе да -
те ля – М.А. Шим ко ва, сек ре тарь – М.Б. Арен штейн, за ве ду ю щий биб ли о те кой –
И.И. Голь дберг, каз на чей – А.З. Ри бин ский. Сим фо ни чес кий ор кестр под уп рав ле ни -
ем Д.В. Ах ша ру мо ва.

Му зы каль ные шко лы:
1. ИР МО, ди рек тор Д.В. Ах ша ру мов, пре по да ва те ли ф-но – Г.Г. Бер гер, М.Б. Бер -

ков ская; скрип ка – Я.М. Гег  нер; ви о лон чель – А.С. Шварц; ду хо вые – И.З. Во лын -
ский, А.Г. Еро фе ев, Г. Рас те ли; ис то рия му зы ки – Н.Ф. Фи ал ков ский.

2. Му зы каль ная шко ла И.С. Во ро не ля.
3. Му зы каль ная шко ла И.И. Голь дбер га (Го го лев ская, 13).
4. Му зы каль ная шко ла В.М. Ко пец кой: фп-но – В.М. Ко пец кая, пе ние – М.Д. Де -

ни сен ко ва, скрип ка – К.Ф. Лиш ко, ви о лон чель – К.Ф. Ко пец кий, те о рия – М.О.
Ажин ский.

5. Му зы каль ная шко ла А.И. Душ ко вой-  Ле ви ти ной (Го го лев ская, дом Леща): фп-но
– М.Б. Бер ков ская, А.С. Ва же нин, А.М. Гоф ман, С.И. Гре  ко вич, А.И. Душ ко ва-  Ле -
ви ти на, Е.А. Зай це ва, Е.И. Ко ле со ва, М.Г. Ко ля ди на, В.С. Нав роц кая, А.Я. На ру со ва,
А.А. Ро зен фельд, А.О. Си лен чук, С.М. Со рен зоп, И.С. Хац ке ле вич; пе ние – М.Н. Де -
ни сен ко, Ф.Н. По па дич; скрип ка – И.С. Во ро нель, Я.М. Гег нер, И.И. Голь дберг, Я.А.
Ду бин ский, Ф.Ф. Кли мен тов, К.Ф. Лиш ко, А.С. Ян ке ле вич; ви о лон чель – А.Л. Ро зен -
фельд, А.С. Шварц.

Уст ро и те ли кон цер тов: З.О. Во лын ский, нас ледни ца Т.В. Кал ли во да (Кот ля рев -
ская, 28).

Му зы каль ные тор ги: Д.В. Ах ша ру мов, С.И. Брод ский, З.О. Во лын ский, нас лед ни -
ца Т.В. Кал ли во да, С.И. Ко лу па ев, Б. Мар ке вич.

Му зы каль ные мас те ра: инс тру мен ты – К. Д. Дом нен ко (Рез ниц кая го ра, 4), И.
Чов-  но вой (Кот ля рев ская, 28).

Кре мен чуг (85000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Ау ди то рии (сбор 900 р., пла та по согла ше нию), но во го те ат ра

Ми ни а тюр (сбор 1200 р., пла та по сог ла ше нию), Зим ний те атр (сбор 900 р., пла та по
сог ла ше нию).
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Учи те ля му зы ки: фор те пи а но – М.С. Баф, Г. Ели са вет ска я-  Кан то ро вич, Г. Ком па -
не ец, Г. Ореч ки на, Г. Тём ки на, О.Б. Шин дель, Г. Шуль ман; скрип ка – И.М. Бу га чев -
ский, Г. Сан да мир ский; ман до ли на и ду хо вые инс тру мен ты – Г. Ба бен ко; пе ние – А.А.
Ива но ва; ди ри жё ры – Г. Лев ша ков, М.И. Со ко лов.

Уч ре ди те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: Д.Д. Клейф (Ека те ри нин ская улица,
собс твен ный дом), Г.С. Стрель цов, Г. Гор жев ский, Г. Мак си мен ко, Г. Чле нов.

Луб ны (Полт. губ. 20000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния, Зим ний (550 чел., пла та по 40 р. с ро -

я ля), лет ний (пла та по сог ла ше нию); элек тро те атр "Оа  за" (350 чел., пла та по сог ла ше -
нию); элек тро те атр "Мо дерн" (500 чел., пла та по со гла ше нию); лет ний те атр Пет ров -
ско го пар ка.

Му зы каль ные об щес тва: кру жок "Му зы ка и пе  ние", пред се да тель З.И. Бо яр ская, ди -
ри жёр А.Г. Звер жан ский.

Учи те ля му зы ки: фп-но – Г. Аде ше лид зе, М.С Бар ская, С.Б. Брон штейн, С.И. Ге -
ле жин ская, А.А. Дзед зюль, И. Душ ков, А.Г. Звер жан ский, Г. Кан те ми ро ва, А.А. Чер -
но ва; пе ние – М.А. Ни зов цев, И.Н. Фи лян ский; скрип ка – З.И. Бо яр ская, И. Да шев -
ский. Г.И. Душ ков, П.Т. Кот ко, Л.И. Ли пин ский, И.Б. Ни кель берг, М.М. Ха леб ский;
флей та – Г. Ста вин ский; кон тра бас – Ф.И. Штем пель.

Ди ри жё ры: П.П. Ка ме нев, И.А. Ро мен ский, П. Чер няв ский.
Уч ре ди те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: И. Ни кель берг.

Лох ви ца 
Кон цер тные за лы: Об щес тва на род ной трез вос ти (пла та по сог ла ше нию).
Учи те ля му зы ки: фп-но – Н.Н. Дья ков.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

1-я муж ская гим на зия – Ф.Н. По па дич.
2-я муж ская гим на зия – Г.И. Го ря нов.
Ре аль ное учи ли ще – А.П. Ор лов ский.
Епар хи аль ное жен ское учи ли ще – А.В. Рож дес твен ский.
Ду хов ное учи ли ще – А.И. Ти тов.

Луб ны
Муж ская гим на зия – А.Г. Звер жан ский.
Епар хи аль ное жен ское учи ли ще – М.А. Ни зов цев, А.Г. Звер жан ский.
Учи тель ская се ми на рия – И.П. Пе лех.
Брат ская ду хов ная шко ла – Д.Х. Ар тю хов.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – М.И. Ста ру хин.
Ев рей ское ком мер чес кое учи ли ще – А.П. Ста сий.

Во ен ная му зы ка
Луб ны

Волж ская по жар ная ко ман да – П. Чер няв ский.
Кре мен чуг

35-й Брян ский по лок – В.Ф. Бек кер.
36-й пе хот ный Ор лов ский полк – А.В. Па уль.
Ар тил ле рист ские скла ды – В.Т. Лев ша ков.

Пол та ва
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33-й Елец кий полк – Л.И. Пав лик.
2-я свод ная ка за чья ди ви зия – С.И. Бе роль ский.

Ду хов ная му зы ка
Ко бе ля ки

Ре ген ты – П.И. Дро ба (Со бор); И.П. Ле у сов (Геор ги ев ская цер ковь).

1915 год

Пол та ва (80000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Те атр име ни Н.В. Го го ля (1028 че ловек, пл. по согл.); Го род ской

те атр (пла та по сог ла ше нию); Ку пе чес ко го соб ра ния (370 че ло век, пла та 50-75 р.); лет -
ний те атр Собр. чин. (пл. по согл.)

Му зы каль ные об щес тва: От де ле ние ИР МО, това рищ пред се да те ля Д.В. Ах ша ру мов,
секр. – Г.И. Фи сун. Дир. – Н.Н. Во ро жей кин, Т.Г. Га да нов, А.П. Галь чен ко, Н.Н.
Го лов ня.

Му зы каль ное учи ли ще ИР МО. Дир. Д.В. Ах ша румов. Пре по да ва те ли: ф-но: Г.Г. Бер -
ге, М.Б. Бер ков ская, И.Я. Коф ман, Е.Л. Ша мо вич; пе ния: Р. Та ман ти; скр.: Е.Д. Бир -
ман, Я.А. Гольд штейн, Р.Г. Ру чин ский; ви ол.: С.А. Зас траб ский; контр:. И.А. Миль нер;
флей та: И.З. Во лын ский; го бой: Г.Л. За рец кий; клар нет: М.И. Ван тро ба; фа гот: П.
Рас те ли; вал тор на: Г.М. Ба ла ба нов; тру ба: С.П. Крю ков ский; тром бон: А.Г. Еро фе ев;
ударн.: К.Д. Баг ли ков.

2. И.И. Голь дберг (скр. Го го лев ская, 13; тел. 461).
Уч. муз. Фп. М.Б. Бер ков ская, Н.Д. Бра йер-  Юх нов ская, А.С. Ва же нин, А.М. Гоф -

ман, С.И. Гре ко вич, А.И. Душ ко ва-  Ле ви ти на, Е.И. Ко ле со ва, М. Г. Ко ля ди на, В. С.
Нав роц кая, А.Я. На ру со ва, А.М. Реп чан ская, А.О. Си лен чук, С.М. Со рен зоп, Г. Стар -
чев ская, Ю.Ф. Ста сю ко ва; пен. М.Н. Де ни сен ко, Ф.Н. По падич; скр. Я.А. Ду бин ский,
Ф.Ф. Кли мен тов, К.Ф. Лиш ко, А.С. Ян ке ле вич.

Ком по зи то ры М.О. Ажин ский (Ко ло ний ская, 9), А.С. Не меров ский (Со борн. пл.,
с. д.);

Уст ро и те ли кон цер тов 1. Мар ке вич (см. объявл.), нас лед ни ца Т.В. Кал ли во да
(Кот ля рев ская, 28).

Му зы каль ная тор гов ля: Д.В. Ах ша ру мов, С.И. Брод ский, З.О. Во лын ский, нас лед -
ни ца Т.В. Кал ли во да, С.И. Ко лу па ев (По дол, 3), Б. Мар ке вич (см. вы ше).

Му зы каль ные мас те ра и нас трой щи ки: К. Д. Дом нен ко, Г. Мар чен ко (скр.,
Карповск. пер., д. Ла уш ки на), Г.И. Чов но вой.

Кре мен чуг (90000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Те атр ау ди то рии (600 чл. пл. по согл.) те атр "Ко ли зей" (1.000 ч.

пл. по согл.), те атр Ми ни а тюр (700 чл., пл. по согл), Зимний те атр (800 чл. пл. по
согл.).

Му зы каль ные об щес тва. Муз. драм кру жок. Предс. К.С. Чо лов ский.
Учи те ля му зы ки: фор те пи а но – М.С. Баф, Г. Ком па не ец, Д. Лед ник, Г. Ореч ки на,

Г. Па уль, М.Д. Тём ки на, О.Б. Шин дель; пе ние – А.А. Ива но ва; скрип ка – И.М. Бу га -
чев ский, Г. Ма тусе вич, Г. Сан до мир ский, Г. Со ко лов; ман до ли на и ду хо вые инс тру мен -
ты – Г. Ба бен ко; ди ри жё ры – М.И. Со ко лов, Г. Экс лер.

Уч ре ди те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: Э.М. Вай нбург, Д.Д. Клейф (Екате -
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ри нин ская ули ца, собс твен ный дом).
Настр.: Г. Гор жев ский, Г. Мак си мен ко, Г. Чле нов.

Луб ны (20000 жи те лей)
Кон цер тные за лы: Об щес твен но го соб ра ния, Зим ний (550 чел., пла та по 40 р. с ро -

я ля), лет ний (пла та по сог ла ше нию); элек тро те атр "Оаза" (350 чел., пла та по сог ла ше -
нию); элек тро те атр "Мо дерн" (500 чел., пла та по согла ше нию); лет ний те атр Пет ров -
ско го пар ка (пла та по сог ла ше нию).

Учи те ля му зы ки: фп-но – М.С Бар ская, З.И. Бо яр ская, С.Б. Брон штейн, С.И. Ге -
ле жин ская, А.А. Дзед зюль, Г.И. Душ ков, А.Г. Звер жан ский, А.А. Чер но ва, Г. Чес тней -
шая; пе ние – М.А. Ни зов цев, И.Н. Фи лян ский; скрип ка – И. Да шев ский, П.Т. Кот -
ко, Л.И. Ли пин ский, И.Б. Ни кель берг, М.М. Ха леб ский; кон тра бас – Ф.И.
Штем пель.

Ди ри жё ры: Г. Звер жан ский, П.П. Кам нев, И.А. Ро мен ский, П. Чер няв ский.
Уч ре ди те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов: И. Ни кель берг.

Лох ви ца
Кон цер тные за лы: те ат ра Об щес тва на род ной трез вос ти (пла та по сог ла ше нию). 

Ром ны
Кон цер тные за лы: 1-е общ. собр. (пла та по сог ла ше нию). 
Уч ре ди те ли кон цер тов и му зы каль ных тор гов:  Ф. Со хор.

Му зы ка в учеб ных за ве де ни ях
Пол та ва

1-я гим на зия – Ф.Н. По па дич.
2-я муж ская гим на зия – Г.И. Го ря нов, О.А. Гор ман.
Епар хи аль ное жен ское учи ли ще – А.В. Рож дес твен ский.

Луб ны
Муж ская гим на зия, Жен ская гим на зия, Епар хи аль ное жен ское учи ли ще – А.Г.

Звер жан ский.
Жен ская гим на зия – И.Н. Фи лян ский.
Учи тель ская се ми на рия – А.Е. Бой ко.

Кре мен чуг
Ре аль ное учи ли ще – М.И. Ста ру хин.
Ев рей ское ком мер чес кое учи ли ще – Г. Ста сий.
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