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ВСТУП

Мистецьке життя України протягом багатовікової історії її
розвитку зазнавало численних впливів з боку музичних культур
різних  країн  і  народів.  Упродовж  ХІХ –  початку  ХХ ст.
найвагомішими  за  своїми  наслідками  для  еволюції  музичного
виконавства – аматорського, а згодом і професійного (сольного,
ансамблевого, оркестрового, хорового, оперного, опереткового),
музичної педагогіки, музично-теоретичної та музично-критичної
думки,  композиторської  творчості,  нотно-видавничої  справи,
конструювання та виготовлення музичних інструментів тощо –
стали  постійні  численні  творчі  контакти  вітчизняних  діячів  з
представниками західноєвропейських музичних культур, у яких
зазначені вище  напрями  діяльності  в  ті  часи  мали  вже  сталі,
іноді вікові історичні традиції на відміну від російської музичної
культури, багато сфер якої,  подібно українській, також перебу-
вали в ті  часи на стадії  становлення і  залучення професійних
кадрів,  у  тому числі  найталановитіших українців.  Саме в  по-
стійній повсякденній творчій взаємодії представників різних му-
зично-культурних  традицій  –  австрійської,  німецької,  чеської,
словацької, польської, італійської, французької, угорської, румунської,
єврейської, російської тощо – у другій половині ХІХ – на поча-
тку ХХ ст. в більшості регіонів сучасної України, які за тих часів
входили до складу Російської імперії,  і насамперед у їхніх ку-
льтурних центрах відбувалися процеси становлення, розвитку й
популяризації  таких  форм  музично-культурної  діяльності,  як
професійне сольне, камерно-ансамблеве, оркестрове, оперне ви-
конавство, організовувалися різного напряму аматорські й напів-
аматорські  творчі  гуртки,  товариства,  перші  приватні  музичні
навчальні заклади тощо, засновувалися і розпочинали плідне фу-
нкціонування місцеві відділення Російського музичного товари-
ства (далі РМТ), яке в 1869 р., через десять років по його засну-
ванню, набуло офіційного покровительства російської корони і
стало називатися Імператорським (далі  ІРМТ) з майже загаль-
нодоступними  музичними  класами,  училищами,  а  в  другому
десятилітті ХХ ст. трьома консерваторіями: у Києві (1913), Одесі
(1913) і Харкові (1917).

Багата  на  мистецькі  події  та  яскраві  особистості  історія
творчої  взаємодії  представників  західноєвропейських  музичних
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традицій  з  національними  діячами  в  царині  музичної  культури
свідчить, з одного боку, про відносну близькість західноєвропейської
та української ментальності, філософії, естетики, світосприйняття в
цілому,  а  з  іншого  –  про  високий  загальний  культурний  рівень
населення України. Саме здатність сприймати, розвивати і творчо
трансформувати у власному культурному середовищі традиції інших
національностей  є,  на  думку  видатного  українського  вченого-
історика Д. Антоновича, показником загального рівня культури будь-
якого народу [799, с. 21].

Великим  і  значущим  є  спектр  наукових  досліджень,
присвячених  розгляду  особливостей  становлення  й  розвитку
музичної  культури  та  (або)  музичної  педагогіки  чи  окремих
форм музичного виконавства в різних регіонах України, а також
проблем  культурного  побуту  представників  національних
меншин,  котрі  населяли різні  міста  і  місцевості  України.  Такі
наукові розвідки здійснювалися музикознавцями та істориками
музичної культури протягом усього ХХ ст.,  а за часів здобуття
Україною  незалежності  активізувалися  і  набули  особливого
значення.  До  ряду  ґрунтовних  праць  з  цієї  тематики,
оприлюднених в  останні  два  десятиріччя,  слід  додати і  низку
глибоких  краєзнавчих  розвідок,  у  яких  нерідко  порушується
проблема співіснування в різних регіонах представників різних
національних спільнот і  їхньої  повсякденної взаємодії  (у тому
числі на музично-культурному рівні).

Однак,  комплексного  дослідження,  присвяченого
вивченню проблеми західноєвропейських  впливів  на  розвиток
музичної  культури  України  в  аспекті  численних
міжособистісних  творчих  контактів  іноземних  фахівців  і
вітчизняних  музикантів,  які  особливо  активізувалися  в  другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст., досі не існує, незважаючи на
значну кількість наукових розвідок у цій царині українських і
деяких зарубіжних учених. 

Історичний проміжок дослідження (друга половина ХІХ –
поч. ХХ ст.) обумовлений тим, що саме в цей час найяскравіше і
найбільш  багатогранно  західноєвропейські  тенденції  змогли
проявитися на українському культурному ґрунті. 

Вибір для аналізу саме Східного та  Південного регіонів
України з їхніми культурними центрами пояснюється тим, що,
крім  Києва,  осягненню  музичних  процесів  у  якому,  завдяки
статусу  столиці,  у  наш  час,  і  концентрації  найпотужнішого
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наукового потенціалу в цьому місті, присвячена найбільша кіль-
кість досліджень з даної проблеми, саме в Харкові та Одесі най-
активніше  і  найуспішніше  відбувався  процес  «європеїзації»  у
музично-виконавській та музично-освітній сферах. Ці два най-
значніші культурні,  наукові,  економічно розвинені центри Пів-
дня Російської імперії мали найпотужнішу меценатську підтрим-
ку і водночас були найпривабливішими для численних західно-
європейських музикантів, які переселялися туди в пошуках ви-
знання своїх талантів: виконавських, композиторських, педаго-
гічних тощо.  Водночас для визначення,  вивчення  та  підтверд-
ження спільних рис у процесі проникнення західноєвропейських
традицій у культурний побут українських міст, в монографії час-
від-часу  за  необхідністю  залучалися  також  матеріали,  які
стосуються Києва,  Полтави,  Херсона,  Миколаєва та  інших ре-
гіональних культурних осередків України.

Зазначимо, що західні регіони сучасної України (Галичина
із Західним Поділлям, Буковина та Закарпаття), котрі політично
й економічно підпорядковувалися  Австро-Угорщині,  самі  були
хоча  й  далекою  периферією,  але  складовими  частинами  цієї
наймогутнішої  за  тих  часів  центральноєвропейської  держави.
Отже, розгляд особливостей розвитку музичної культури в цих
регіонах залишився поза межами даної розвідки.

Розвиток  музично-культурної  сфери  буття  різних  про-
шарків населення України в другій третині ХІХ ст., на яку при-
пала поступова руйнація системи кріпацтва в Російській імперії
з її остаточною відміною в 1861 р.,  характеризувався швидким
занепадом маєткових музичних традицій,  що були притаманні
музичній  культурі  останньої  третини  ХVIII –  першої  третини
ХІХ ст., і стрімкою концентрацією музичного життя у великих
адміністративно-економічних  і  науково-культурних  центрах,
насамперед у Харкові, Києві та Одесі. Саме в цих містах, де на
той час існували побудовані спеціальні приміщення театрів, ви-
ступали різноманітні  драматичні та  оперні  трупи.  Необхідною
умовою діяльності будь-яких театральних труп, як і функціону-
вання театрів, була наявність оркестрів при них. Саме в цих ко-
лективах,  як  правило,  зосереджувалися  кращі  музично-
виконавські,  музично-педагогічні  та  музично-теоретичні  сили.
Саме починаючи з 1860-х рр. у Києві (1863), Харкові (1864, по-
вторно в 1871 р.), згодом в Одесі (1886) були відкриті відділення
ІРМТ, місцеві музичні аматорські й напіваматорські товариства
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та приватні музичні навчальні  заклади. Поступово,  наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст., до цього переліку долучилася ще ціла низ-
ка міст, здебільшого губернських та деяких повітових центрів:
Полтава, Кременчук, Катеринослав, Єлисаветград, Херсон, Ми-
колаєв, Суми, Чернігів, Житомир, Вінниця, Проскуров, Сімфе-
рополь, Ялта, Умань, Луганськ тощо. 

Практично в усіх культурних центрах України того часу чи
не  найпотужнішими  локомотивами  більшості  прогресивних
перетворень у царині започаткування та пропаганди кращих сві-
тових досягнень у музично-виконавській і музично-педагогічній
діяльності були численні представники західноєвропейських му-
зичних традицій,  котрі  потрапляли до України з метою реалі-
зувати тут свої музично-педагогічні, музично-виконавські та не-
рідко організаторські здібності і, за практичною відсутністю або
наявністю дуже  тонкого  прошарку  українських  та  російських
фахівців у цій галузі,  й завдяки своїм талантам, обіймали від-
повідальні  посади керівників  (капельмейстерів,  антрепренерів,
концертмейстерів,  хормейстерів,  регентів  тощо)  музично-
виконавських колективів, солістів-інструменталістів та співаків,
музичних педагогів і навіть директорів щойно створених музи-
чно-просвітницьких та музично-педагогічних об’єднань різних
рівнів і статусів.

Здатність  пристосуватися  до  місцевих  умов,  не  завжди
сприятливих  як  з  економічного,  так  нерідко  і  з  суспільно-
культурного боків, сприйняття культури своєї нової батьківщини
як такої, якій є сенс дарувати свої таланти, свою творчість і від-
дати  багато  років  свого  життя,  дозволили  тисячам  західноє-
вропейських фахівців, які пліч-о-пліч працювали разом зі ще не-
численними в  той час  професійними музикантами-українцями
та росіянами (які в більшості здобули музичну освіту в західноє-
вропейських музичних навчальних закладах або на батьківщині,
але під керівництвом західноєвропейських педагогів), упродовж
тривалого часу корінним чином впливати на загальні напрямки
музично-культурного розвитку України, а нерідко й визначати їх.

Водночас із цим органічне сприйняття західноєвропейськи-
ми музикантами, які жили і працювали в Україні або просто при-
їздили з гастролями, українських музично-культурних, суспільно-
політичних і навіть релігійних реалій дозволило їм не відчувати се-
бе  повністю чужими  елементами,  більшою або  меншою мірою
вливатися в загальнокультурний процес та стати невід’ємною важ-
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ливою його складовою. Опосередковано про це свідчать численні
позитивні рецензії в періодичних виданнях того часу на концертно-
виконавську, педагогічну, суспільно-громадську, музично-організа-
ційну, нотно-видавницьку діяльність іноземних (переважно захід-
ноєвропейських) фахівців, різні звіти, програми концертів, інші ва-
жкодоступні  для  вивчення  матеріали,  а  також  безпосередньо
композиторська  діяльність  найобдарованіших  із  західно-
європейських музикантів, які мешкали або гастролювали в Україні.
У їхніх творах, створених за часи перебування в Україні, нерідко
простежуються впливи української музичної культури (використан-
ня  мелодій  або  характерних  інтонацій  з  музичного  фольклору,
спроба творчого перетворення специфіки гри на народних музи-
чних інструментах), українських народних та літературних поети-
чних джерел (створення пісень, романсів, хорів, оперет і опер на
українську тематику), написання творів за сюжетами з українського
побуту, історії тощо.

Пристосування західноєвропейських музикантів до куль-
турних реалій тогочасної України було не формальним, а найча-
стіше творчим. Саме завдяки західноєвропейським фахівцям в
Україні  на професійному рівні  набули розвитку ансамблеве та
оркестрове  виконавство  (за  участю  переважно  австрійських,
німецьких, чеських та меншою мірою італійських музикантів),
набула розповсюдження зацікавленість оперою (завдяки числен-
ним  італійським  трупам,  а  з  1860-х рр.  –  так  званим
«російським»,  а  фактично  мішаним  –  багатонаціональним),  і
оперетою  (представленою  німецькими,  французькими  та
польськими  трупами),  підвищувався  рівень  численних
військових духових оркестрів, що складалися зі звичайних при-
зовників, переважно із незаможних прошарків – селян та робіт-
ників,  які  виховувалися  як  музиканти  численними
вільнонайманими  капельмейстерами,  здебільшого  із  Чехії,
Австрії, Німеччини, Польщі та Італії. Польським та чеським ви-
давцям нотної літератури в Україні другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. належала левина доля в нотно-видавничій справі.
Німецькі  і  чеські  музичні  промисловці  та  власники музичних
майстерень  в  Україні  виготовляли  найдосконаліші  не  лише  в
Україні, а й в усій Російській імперії інструменти – від форте-
піано та  струнно-смичкових до численних духових і  ударних.
Однією з найперших у Російській імперії фабрик грамплатівок,
де здійснювався не лише запис на спеціальні валики, а й відбу-
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вався  повний цикл  виробництва  і  тиражування  платівок,  була
заснована  чеським  промисловцем  в  Києві  в  1911 р.  фабрика
«Екстрафон». 

Окрему дуже суттєву нішу в багатонаціональній музичній
культурі  України тих часів посідали єврейські  музиканти – зде-
більшого  переселенці  або  нащадки  переселенців  із  західно-
європейських країн, насамперед Австро-Угорщини. Швидке подо-
лання передовими представниками єврейської спільноти багатові-
кової національної і культурної замкнутості, яке відбулося протя-
гом другої половини ХІХ ст. завдяки розповсюдженню із Західної
Європи ідей Гаскали (єврейського відродження) і творчому пере-
плавленні  єврейських  народних  музичних  традицій  та  західно-
європейських виконавських і композиторських впливів, дало мож-
ливість багатьом єврейським музикантам зайняти провідні позиції
в  хоровому  (багатоголосному  синагогальному  та  оперному),
інструментальному  (сольному,  ансамблевому  та  оркестровому)
виконавстві,  у  музичній  педагогіці  та  капельмейстерській  ді-
яльності, а також у музично-торгівельній справі в більшості куль-
турних осередків тогочасної України, де їм дозволено було меш-
кати горезвісними указами про межу осілості.

Величезне  значення  в  розмаїтті  панорами  музично-
культурного побуту мешканців України в другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст. мали народні музиканти з Австрії, Чехії, Італії,
Угорщини,  Румунії.  Це  різноманітні  мандрівні  колективи,  від
невеличких  ансамблів  до  справжніх  народних  оркестрів,  котрі
грали просто неба в містах і селах України, а також професійні і
напівпрофесійні  музиканти  різних  національностей  з  різних
європейських країн, які виступали в кафешантанах, ресторанах та
інших подібних закладах, а також на літніх концертних естрадах.
Мистецтво народних музикантів з різних європейських країн, які
потрапляли в Україну, доповнювали численні народні колективи
із  самої  України,  що  презентували  культури  національних
меншин (євреї,  німці,  чехи,  італійці  та  ін.).  Такі  колективи,  як
правило,  не  обмежувалися  виступами під  час  супроводу лише
свят  та  інших  подій,  котрі  відзначала  та  чи  інша  національна
спільнота, а обслуговували й суспільно-громадські свята і заходи,
у яких брали участь представники різних національностей, котрі
мешкали в тому чи іншому регіоні. Усе це суголосся представни-
ків багатьох європейських культур спліталося в неповторну му-
зично-культурну палітру України тих часів.
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Окрім  діяльності  в  Україні  численних  професійних  і
народних  музикантів  –  представників  західноєвропейських
традицій, важливою складовою культури більшості міст і місте-
чок було аматорське музикування, також нерідко за участю пред-
ставників місцевої інтелігенції та чиновництва, серед яких також
було чимало осіб іноземного походження або таких, котрі мали
іноземне коріння: народилися в сім’ях вихідців із різних захід-
ноєвропейських країн. Історія культури України зберегла назви і
задокументовані свідчення про діяльність на її теренах багатьох
національних  культурних  товариств  –  німецьких,  польських,
чеських, південнослов’янських, італійських та ін., у яких музич-
на сфера  була  якщо не основною,  то найчастіше невід’ємною
складовою.

Тісні  міжнаціональні  контакти  вплинули  на  активне
впровадження в музично-культурний побут України практично
всіх основних жанрів, притаманних європейській музичній куль-
турі: ансамблевого (класичні тріо, квартети, квінтети за участю
струнно-смичкових  інструментів  з  фортепіано  або  без  нього),
садові та духові оркестри, згодом і симфонічні колективи, оперні
та  опереткові  спектаклі,  сольні  виступи  практично  на  всіх
академічних європейських інструментах, вокально-хорова сфера
та  ін.  А  поруч  із  цим  в  музичний  побут  України  постійно  і
доволі  успішно  проникали  деякі  західноєвропейські  музичні
інструменти – як традиційні саме в західноєвропейській культурі
(наприклад, орган і всі його різновиди), так і народні (гітара, ци-
тра, мандоліна та ін.), які знайшли своє застосування і в деяких
сферах музично-виконавської діяльності в Україні.

На прискорення процесів загального зростання музичної обіз-
наності  і  професіоналізації  вітчизняної  музично-виконавської,
педагогічної, композиторської діяльності суттєво вплинули числен-
ні яскраві творчі особистості – представники музичних традицій
різних західноєвропейських шкіл. На жаль, і досі чимало імен та-
ких непересічних діячів музичної культури України другої  поло-
вини  ХІХ –  початку  ХХ ст.  (Ж. Франк1,  К. Бабушка,  М. Куммер,
Г. Гене, Е. Бергмейєр та ін.) лишаються майже невідомими, а їхня
яскрава багатогранна діяльність – практично не вивченою. Висві-

1  Час від часу  в  одеській  періодиці  надавалися  інші  ініціали  віденського
скрипаля  Жоржа  Франка,  а  саме: «М. Г.».  Отже, і  в  цьому  дослідженні
надаватимуться обидва ці варіанти – у залежності від написання в конкретному
першоджерелі.
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тленню й аналізу діяльності  декількох таких музикантів  – пред-
ставників  різних  національностей  і  виконавсько-педагогічних
традицій (чесько-німецької, австрійської, італійської), які в ті часи
були  знаковими  кожен  для  свого  регіону,  присвячений  окремий
розділ  дослідження.  Вибір  декількох імен (піаніст,  акомпаніатор,
ансамблевий  виконавець,  педагог,  музичний  підприємець,  орга-
нізатор  гастрольно-концертного  життя  Р. Р. Фельдау;  скрипаль-
соліст і камерний виконавець, диригент, композитор, педагог, му-
зично-громадський діяч С. В. Неметць; піаністи і музичні педагоги
Й. та  А. Їранеки;  співак,  педагог,  піаніст-акомпаніатор,  диригент,
композитор Ф. А. Бугамеллі) з плеяди яскравих музикантів-особи-
стостей для детального аналізу їхнього внеску в розвиток музичної
культури України пояснюється намаганням продемонструвати на
цих  прикладах  важливість подальшого  вивчення  майже  забутих
сторінок,  котрі  яскраво  демонструють  різновекторність  і  творчу
наповненість діяльності представників різних західноєвропейських
культур.  Не  претендуючи  на  найвищі  щаблі  в  музичній  ієрархії
творчих особистостей тих часів, такі фахівці, які в міру своїх здіб-
ностей і організаторського хисту сприяли підвищенню загального
музично-культурного рівня та зростанню професійного музичного
прошарку в  Україні,  будували загальний міцний і  плідний куль-
турний фундамент українського суспільства.

Не зайвим є відзначити і той факт, що практично всі музи-
канти українського походження (дедалі все більш численні), як і
росіяни,  за  об’єктивних  культурно-історичних  умов  не  могли
провадити власну виконавську,  педагогічну,  композиторську дія-
льність без постійного творчого спілкування і  співпраці з пред-
ставниками  італійської,  австрійської,  німецької,  польської,
чеської,  угорської,  румунської,  французької,  бельгійської  та ін.
культур, які мешкали, працювали або гастролювали в Україні. По-
тужне творче переплетіння різних європейських шкіл, традицій і
навіть музично-естетичних і філософських поглядів щодо місця,
ролі, значення і завдань музичного мистецтва, створило феномен
музичної культури України, яка ввібрала в себе найкращі багатові-
кові  здобутки  різних  народів,  насамперед  західно-  та  південно-
європейських, і вже в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. сама мала
практично всі західноєвропейські риси. Саме така плідна співпра-
ця  представників  багатьох  національностей  зробила  можливою,
при  наявності  на  той  час  яскравих  національних  творчих
здобутків у композиторській, виконавській, музично-педагогічній
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сферах, перебування музичної культури України в річищі загаль-
ноєвропейських  творчо-мистецьких процесів,  що підтверджує її
близькість не лише (і навіть не стільки) до російських, а перед-
усім до західноєвропейських музичних традицій.

Детальному розгляду,  аналізу й узагальненню намічених
аспектів розвитку музичної культури України в міжнаціональних
зв’язках і впливах присвячена дана монографія.

Свідоме надання в тексті подекуди розлогих цитат, які ха-
рактеризують діяльність іноземних музикантів у різних її проя-
вах і враження від неї музичних критиків, слухачів, колег, має
сприяти кращому зануренню читачів у стиль дописувачів, який є
своєрідним віддзеркаленням епохи і якнайповніше характеризує
рівень  культурної  обізнаності  широкого  кола  прошарків  не-
байдужих співучасників  музичних процесів,  які  відбувалися  в
ХІХ ‒ на  початку  ХХ ст.  в  Харкові,  Одесі,  Києві  та  в  інших
містах України.
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РОЗДІЛ 1 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СХОДУ І ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОГО

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

1.1. Західноєвропейські мистецькі традиції в музичній
культурі  Сходу  і  Півдня  України  як  предмет  наукового
аналізу

Україно-західноєвропейські  культурні  звʼязки  мають
стійку  багатовікову  традицію,  започатковану  ще  за  часів
Київської Русі.  Пізніше землі сучасної Центральної і особливо
Західної України, які в різні історичні періоди входили до складу
Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Австрійської
монархії  Габсбургів,  входили  до  складу  наймогутніших
європейських країн у певний часу, а культурний рівень населен-
ня цих регіонів, які зараз входять до складу сучасної України, ся-
гав європейського. У сфері музичної культури протягом ХVII–
XVIII ст. українці в постатях найталановитіших представників-
музикантів –  М. Дилецького  та  його  школи,  пізніше
Г. Сковороди,  М. Березовського,  Д. Бортнянського,  А. Веделя  і
цілої  когорти славетних співаків,  інструменталістів,  церковних
композиторів –  посіли  почесне  місце  серед  західно-  та
центрально-європейських національних спільнот та їхніх музи-
чних  культур.  Водночас  із  цим  усе  жорстокіше  поневолення
більшої частини України Російською імперією через поступову
втрату політичної та економічної автономії – від ліквідації  ви-
борності посад у 1715 р. до остаточного скасування Катериною
Другою  Гетьманщини  в  1764–65 рр.  та  наступного  повного
закріпачення селян – найвідчутніше відбилося на долі розвитку
української  культури,  що повною мірою дало вкрай негативні
наслідки в наступний історичний період. Як зазначав сучасний
дослідник  В. Пивоваров,  епоха  ХІХ ст.  в  Україні  характери-
зувалася певними суперечностями в розвиткові та становленні її
культури, адже наприкінці ХVIII ст. інтелектуальна еліта «...май-
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же вся виїздить з України до Москви2,  де починає активно ре-
формувати  церкву,  упроваджуючи  ідеї  європеїзації,  заповзято
поширювати європейську культуру» [597, с. 234]. Така ситуація
не могла не позначитися на культурному розвитку власне на те-
ренах  України,  адже  на  початок  ХІХ ст.  вона  втратила  майже
всіх своїх найяскравіших творчих діячів, а разом з ними й мож-
ливість до швидкого масового відновлення національних кадрів,
які  були  б  спроможні  відповідати  культурному рівню народів
розвинутих західноєвропейських держав.

Оповідаючи в 1828 р. на сторінках «Одесского вестника»
про стан культурно-театрального,  зокрема музичного,  життя  в
Парижі, безіменний дописувач навів таку статистику: на той час
у цьому місті налічувалось 4 великі театри, 10 малих, і ще 10
заміських,  більшість  з  яких  були  музичними [600].  А  вже  на
початку 1880-х рр.  російський  дослідник  музично-культурного
стану західноєвропейських країн – Австрії, Німеччини, Франції,
Англії, Італії, Чехії – С. Миропольський у фундаментальній пра-
ці «О музыкальном образовании народа в России и в Западной
Европе» [436] надав детальний зріз як власне систем музичного
виховання та рівня музичної грамотності в різних країнах, так і
характеристику і статистику інтенсивності музично-концертного
життя,  наявності,  якості  і  кількості  спеціалізованих  музичних
навчальних закладів,  музичних товариств,  цін на музичні  під-
ручники і ноти, кількості музичних майстрів і фабрик та виго-
товлених ними інструментів, професійних та аматорських музи-
чних колективів – ансамблів, хорів та оркестрів, щоденної кіль-
кості та різнобарвʼя концертів у різних містах і країнах Європи.
За  порівняльними  даними,  наведеними  Миропольським,
Російська  імперія  за  всіма  цими  параметрами  перебувала  на
далекому  узбіччі  загальноєвропейського  музично-культурного
процесу.

Подоланню такого занепаду в музичній сфері й розвиткові
різних гілок музично-культурного життя в культурних центрах
та в заможних панських маєтках Російської  імперії,  зокрема в

2 Вочевидь тут йдеться не лише про місто Москву, а ширше, про Московію ‒
Російську імперію з її двома головними культурними осередками ‒ Москвою
та Санкт-Петербургом, які акумулювали найпотужніші культурні, педагогічні,
творчі  сили не  лише  з  усіх  власних земель,  і  чи  найбільше  з  України,  а  й
численних провідних фахівців у найрізноманітніших сферах матеріального і
духовного життя з-за кордону.
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Україні,  ще з останніх десятиріч XVIII ст.,  і  особливо активно
протягом  ХІХ ст.,  намагалися   сприяти  численні  західно-
європейські  фахівці,  які,  відчуваючи посилений попит на свої
творчі (композиторські, виконавські) та педагогічні здібності, а
також нерідко на організаторський і підприємницький хист, при-
таманний,  на  відміну  від  гальмівного  кріпацького  ладу,  від-
міненого в Росії в 1861 р., коли мешканці Лондона вже почали
користуватися  першою гілкою метро,  представникам  капіталі-
стичного суспільства західноєвропейських країн, які дедалі все
більш  охоче  приїздили  в  Україну,  сподіваючись  на  її  теренах
отримати професійне визнання та реалізувати свої таланти.

Розвиток  музичної  культури  Півдня  Російської  імперії
(більшої частини сучасної України) у другій половині ХІХ – на
початку  ХХ ст.  характеризується  поступовою,  дедалі  все
активнішою професіоналізацією всіх сфер музичної життя. Цей
процес  був  характерним  для  музичної  педагогіки,  сольного,
камерного,  хорового  та  оркестрового  виконавства,  компози-
торської,  музично-теоретичної  діяльності,  музично-театральної
сфери тощо.

Така  доволі  стрімка,  порівняно  з  західноєвропейськими
країнами,  еволюція  стала  можливою  завдяки  переорієнтації
передових  представників  українського  суспільства  з  панівної
раніше  традиції  ставлення  до  музичної  діяльності  як  до  суто
аматорської  на приклади устрою музично-культурного життя і
музичної  освіти  в  країнах  Західної  Європи  на  професійних
засадах.  Прогресивна  частина  української  аристократії,  ме-
ценати, чиновники, інтелігенція, не без впливів, що прийшли як
власне із Західної Європи, так і з Санкт-Петербурга і Москви,
поступово  усвідомлювали  необхідність  організації  музично-
культурного життя на засадах професіоналізму. 

У  цю культурно-історичну епоху в  Україні  вже  активно
працювали  багато  десятків,  якщо  не  сотні  музикантів-профе-
сіоналів  із  Західної  Європи.  Значно  раніше,  перейшовши  до
капіталістичних відносин, ідеологія яких базувалася на усіляких
заохоченнях індивідуальної  ініціативи в різних сферах матері-
ального  і  культурного  життя  суспільства,  західноєвропейські
країни в середині ХІХ ст. вже мали вельми розгалужену систему
підготовки музичних кадрів, котра підтримувалася як церквою,
так і  державою. У той час як в Італії,  Франції,  Чехії,  Австрії,
Німеччини  та  інших  західноєвропейських  країнах  професійне
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заняття музикою мало вже вікові традиції, засновувалися й плід-
но працювали консерваторії,  функціонували численні  церковні
та світські  приватні музичні навчальні заклади,  здійснювалася
активна концертна,  гастрольна,  музично-театральна діяльність,
започатковувалися й активно діяли практично в усіх культурних
центрах десятки музичних (хорових, оркестрових, камерних, му-
зично-артистичних,  музично-літературних  тощо)  об’єднань –
професійних та аматорських, у Росії з другої половини ХІХ ст.
такому  розвиткові  музично-культурного  життя  могли  почасти
відповідати  лише  дві  столиці:  Петербург,  меншою  мірою
Москва.  Але й у цих культурних центрах більшість ключових
позицій  у  різних  музичних  сферах –  педагогіці,  виконавстві,
організації  концертної  та  музично-театральної  діяльності,
композиторській творчості –  ще з часів  Катерини Другої  обій-
мали  переважно  іноземні  музиканти –  італійці,  німці,  чехи,
французи,  а  також  українці –  вивезені  туди  вельможними
панами й такі,  що самі  переїхали до російських метрополій з
батьківщини;  усі  вони  успішно  прищеплювали  західно-
європейські  музичні  традиції  на  російському ґрунті.  Власним
прикладом  і  творчими  досягненнями  ці  фахівці  стимулювали
місцеві  таланти ставитися до можливості  музичної діяльності,
якщо ще не як до майбутньої основної професії, то принаймні як
до справи,  якій приділялися час і  увага,  співвимірні  з  профе-
сійними  заняттями  і  основною  професійною  діяльністю,  яка
найчастіше ніяк  не була повʼязана з  музикою.  Найяскравішим
прикладом такого ставлення до музики в Росії стала діяльність
композиторів – членів «Могутньої купки». 

На  музично-теоретичному,  педагогічному,  виконавському
та композиторському фундаменті Західної Європи виховувалися
перші вітчизняні  професійні  музиканти.  Російські  столиці,  а  з
часом і периферія, поступово переймали в західноєвропейських
музикантів не тільки їх виконавську і педагогічну майстерність,
а  й  самі  форми  музикування.  Це  стосувалося  практично  всіх
традиційно  сформованих  і  тих,  що  складалися  в  ті  часи  на
Заході,  видів діяльності,  прямо або побічно пов’язаної з куль-
турно-музичним  побутом.  Основними  з  них  були:  сольне
(інструментальне  та  вокальне),  камерно-ансамблеве,  хорове,
оркестрове (від садових і військових до театральних, оперних і
згодом  симфонічних  оркестрів),  музично-сценічне  (опера,
оперета, балет) виконавство; музично-педагогічна, музично-кри-
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тична,  музично-теоретична,  композиторська,  фольклористична
діяльність. До цих сфер належали також музичне видавництво,
музична  торгівля,  виготовлення  й  ремонт  музичних
інструментів, музичне антрепренерство, а з початку ХХ ст. ще й
звукозапис  та  виготовлення  грамофонних  платівок  і  самих
грамофонів.

Виховання  музичних  смаків  української  аудиторії
впродовж кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.  (до початку
активного, а не випадково-епізодичного виконання на концерт-
ній естраді творів російських і українських композиторів) відбу-
валося майже виключно на численних західноєвропейських му-
зичних зразках. Оскільки переважну більшість академічних му-
зичних  творів,  які  звучали  в  Україні,  було  створено  західно-
європейськими композиторами,  то  природно,  що й ансамблеві
(оркестрові)  колективи,  які  брали  участь  у  їх  виконанні,
складалися  з  традиційних  для  Західної  Європи  академічних
інструментів. 

Активність  діяльності  західноєвропейських  музикантів,
що розпочалася в Україні ще в середині – наприкінці ХVIII ст.3,
поступово  збільшувалась.  Їх  присутність  практично  стала
масовою з 1860-х рр. до початку ХХ ст.,  коли у зв’язку зі зро-
станням потреб місцевих громад у різноманітному й багатогран-
ному культурному житті один за одним відкривалися численні
приватні  музичні  навчальні  заклади,  відділення  ІРМТ,  орга-
нізовувалися  численні  виконавські  колективи,  оперні  та
опереткові  антрепризи,  започатковувалися спочатку окремі му-
зичні підприємці, а згодом і перші приватні установи, які опіку-
валися  організацією  гастрольно-концертної  справи.  У  функ-
ціонуванні цих та подібних їм організацій діяльну участь брали
численні представники західноєвропейських шкіл – музиканти і
фахівці в споріднених сферах.

Різні  аспекти  історії  та  генези  сольного,  ансамблевого,
хорового й оркестрового виконавства неодноразово аналізувалися
українськими вченими, у тому числі і в контексті діяльності музи-

3 Достатньо назвати створену за наказом Катерини Другої музичну академію в
Катеринославі, переведену згодом до Кременчука, очолювану Дж. Сарті, який,
у свою чергу, запрошував до викладання в ній іноземців, насамперед італійців,
або зародження й розвиток у той час кріпацьких оркестрів, очолюваних, майже
повсюди, де вони на той час існували, музикантами іноземцями, імена багатьох
з яких не закарбувалися в історії культури України.
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кантів із Західної Європи, багато робіт присвячено також питан-
ням впливу західноєвропейських фахівців на розвиток музичної
педагогіки  в  Україні.  Достатньо  зазначити,  що в  Україні  кінця
ХІХ – початку ХХ ст. не було жодного відділення ІРМТ, у якому б
не працювали викладачами музичних класів, музичних училищ,
консерваторій хоча б декілька іноземних фахівців. А разом із віт-
чизняними  музикантами,  які  закінчили  засновані  задовго  до
російських  західноєвропейські  (Італійські,  Празьку,  Віденську,
Лейпцизьку,  Брюссельську,  Берлінські4)  консерваторії,
Варшавський інститут музики або були виховані в Московській
чи Петербурзькій консерваторіях у педагогів із Західної Європи,
котрі  складали  значну  частину  професорсько-викладацького
складу цих закладів, відсоток презентантів західноєвропейських
музично-педагогічних  традицій  у  цих  спеціальних  навчальних
закладах був величезний. Аналогічна ситуація була і з музичними
закладами, котрі організовували приватні особи або місцеві творчі
(або суто музичні) товариства, які не входили до структури ІРМТ.
У численних гімназіях та училищах – державних та приватних
(більшою  мірою  в  жіночих),  інститутах  шляхетних  дівчат  за
браком  необхідної  кількості  вітчизняних  фахівців  відсоток
іноземних музичних педагогів також був чималий.

Дослідники не обійшли увагою феномен історії музичної
культури  Одеси –  італійської  опери,  яка,  з  невеликими пере-
рвами,  з  1810-х  років  і  до  початку  Першої  світової  війни
практично стала визначальною у вихованні музичних смаків та
уподобань декількох поколінь мешканців цього міста. Однак і
досі практично не проаналізовані факти суттєвого, якщо не ви-
рішального впливу на розвиток російських оперних антреприз і
власне російської опери в Україні чеських і німецьких капель-
мейстерів, німецьких та єврейських антрепренерів, численних
співаків-солістів з числа чехів, поляків, німців, євреїв та пред-
ставників інших національностей. Окремо слід наголосити, що
переважна більшість вітчизняних оперних та камерних співаків
отримувала  фахову  освіту  або  вдосконалювала  виконавську
майстерність в іноземних (переважно італійських) педагогів і
нерідко  стажувалася  й  успішно  виступала  на  західно-
європейських (нерідко італійських) оперних сценах.

4 У Берліні впродовж ХІХ – початку ХХ ст. функціювало декілька музичних
навчальних закладів – державних і  приватних,  які  за  рівнем підготовки від-
повідали консерваторським вимогам і називались консерваторіями.
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Донині  залишаєшся  маловивченою  в  контексті  впливів
західноєвропейських  традицій  ціла  низка  сфер  музичної  ді-
яльності,  що  були  важливими  складовими  музичного  побуту
практично всіх міст України, зокрема Харкова та Одеси. 

До таких сфер, що потребують пильнішого дослідження,
слід  додати  діяльність  безлічі  народних  професійних  і  напів-
професійних ансамблів  представників різних національностей:
як тих, котрі жили на території України (євреї, греки, німецькі та
чеські колоністи), так і тих, які потрапляли сюди у своїх гастро-
льних мандрах (італійці, чехи, німці, угорці, поляки та ін.), а та-
кож  ще  й  поширення,  завдяки  таким  колективам,  у  музично-
культурному  побуті  України  народного  музичного
інструментарію представників інших національностей (німець-
ко-чеські  цитри,  італійські  мандоліни,  іспанські  шестиструнні
гітари тощо), який поступово став складовою вітчизняного му-
зичного інструментарію.

Потребує  детальнішого  наукового  дослідження  роль  і
значення в музичній культурі  України виступів військових ор-
кестрів, керованих найчастіше німецькими, чеськими, польськи-
ми, італійськими, а згодом і єврейськими капельмейстерами. Ці
численні колективи були суттєвою і невід’ємною складовою
культурного побуту великих центрів, зокрема Харкова та Одеси.
Водночас  у невеликих містах такі  оркестри були,  як правило,
взагалі єдиними музичними колективами. Саме на їх діяльності
базувалося музичне обслуговування практично всіх державних,
офіційних, суспільно-громадських та благодійних заходів, а та-
кож  літнього  відпочинку городян.  Проте,  до  нинішнього  часу
діяльність  цих  колективів  в  Україні  розглядалась  лише  або  з
позицій  історії  виконавства  на  духових  інструментах
(докторська  дисертація,  монографія  та  статті  В. О. Бог-
данова [61;  62;  64;  66],  кандидатська  дисертація  та  статті
Ю. А. Рудчука [660;  661;  662]),  або  з  позицій  музичного  крає-
знавства ([14; 338] та ін.).

Недостатньо  вивченою  є  діяльність  численних  садових
оркестрів,  певна  частина  яких приїздила  на  літні  сезони  із-за
кордону, як правило, з Австрії, Чехії та Німеччини, а інша, що
складалася переважно з місцевих музикантів (частина яких та-
кож була колишніми вихідцями із Західної Європи), найчастіше
очолювалася західноєвропейськими фахівцями.

Детального  розгляду  потребує  організація  у  великих
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містах, зокрема в Харкові та в Одесі, духовних концертів пред-
ставниками  національних  меншин,  котрі  не  сповідували
православ’я: в лютеранських і реформатських церквах, у католи-
цьких костелах, у приміщеннях різних національних товариств
тощо, а також в іудейських синагогах. Цієї проблематики побіж-
но торкалися у своїх монографіях, присвячених іншій тематиці,
О. В. Кононова [268],  М. І. Кузьмін [338],  С. М. Френкель [820],
Р. М. Розенберг [646],  в  окремих  статтях –  І. І. Козеняшева  та
М. Жур [259], Є. А. Козеняшев [258] та ін., а також автори сайту
«Органи України» С. та Є. Каліберда [564],  проте жодної узага-
льнювальної розвідки з цієї проблеми досі немає. Паралельно із
названою вище постає і проблема вивчення проникнення протя-
гом  ХІХ ст.  європейських  композиторських  і  виконавських
(вокальних,  хорових  та  інструментальних,  зокрема  органних)
традицій в синагогальну музику, яка разом із духовною музикою
православних, католиків і протестантів увійшла до різнобарв’я
музичної культури України. 

Важливою складовою комплексного аналізу розвитку му-
зичної  культури  України  в  контексті  західноєвропейських
впливів є недостатня вивченість і загальне осягнення діяльності
в Україні численних музичних майстрів, музичних видавців, ім-
пресаріо та ін.

Нарешті, донині яскрава і плідна діяльність в Україні бага-
тьох  західноєвропейських  яскравих  музикантів,  котрі  зробили
неоціненний внесок у розвиток вітчизняної  музичної  культури,
зокрема культури Харкова та Одеси, як, до речі, і їхні творчі порт-
рети  підлягають  детальному  вивченню  і  оприлюдненню  як
додаткові важливі риси до загальної картини еволюції музичної
культури  України  означеного  періоду  в  контексті  західноє-
вропейських впливів.

Отже, проблематика дослідження окреслена в ракурсі чи-
сленних  впливів  представників  західноєвропейських  традицій
на розвиток музичної культури України . Ці впливи були бага-
товекторні, істотні і різнопланові. Усі основні види музичної ді-
яльності, характерні для західноєвропейської музичної культури
того часу,  поступово,  завдяки  пропаганді  західноєвропейських
музикантів, прижилися в Україні. 

Таким  чином,  численні  плідні  міжнаціональні  музичні
контакти, що здійснювалися на її  території,  зокрема в Півден-
ному та Східному її регіонах з їхніми культурними та економі-
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чними центрами – Одесою і Харковом – сприяли еволюції захід-
ноєвропейських музичних впливів у різних сферах музичної ді-
яльності в крос-культурні тенденції.

Недостатньо  дослідженою  проблемою  як  комплексним
аспектом  наукових  пошуків  у  контексті  численних  західно-
європейсько-українських контактів і впливів також до цього часу
залишається багата на славетні постаті, яскраву творчу спадщину
й мистецькі досягнення історія розвитку музичної культури пів-
денно-східного регіону Російської  імперії ХІХ – початку ХХ ст.
(Новоросійського краю та Слобожанщини, які є невід’ємними ча-
стинами сучасної України) з їхніми найкрупнішими економічни-
ми і культурними центрами Одесою та Харковом.

Обидва ці  міста впродовж цього періоду за своїм загаль-
нокультурним розвитком, зокрема музичним, випередили майже
всі  інші  міста  України,  котрі  входили  на  той  час  до  складу
Російської імперії. Серед інших міст України єдину конкуренцію
їм за рівнем музично-культурного розвитку складав Київ – місто
з багатовіковими музично-культурними традиціями. Різноаспект-
на історія розвитку і становлення музичної культури нинішньої
столиці  України  найповніше  і  найвичерпніше  вивчалася  й
аналізувалася численними дослідниками в галузі музичного мис-
тецтва, музичної культури, музичної педагогіки, музичного крає-
знавства. Перелік одних лише найґрунтовніших праць вітчизня-
них вчених, присвячених розгляду і вивченню багатьох сторінок
історії  музичної  культури Києва,  є  вельми солідним.  Це  праця
Й. М. Миклашевського  ще  дореволюційних  часів,  присвячена
діяльності  Київського  відділення  ІРМТ  за  півстоліття  його
існування [430], монографія М. І. Кузьміна [338], фундаментальні
публікації  К. І. Шамаєвої [943; 948;  949], монографічне видання
«Київ  музичний» [251],  дослідження  К. В. Майбурової [393],
О. Коренюк [287;  288],  О. Зінькевич [212;  213;  214;  215;  216],
В. Реді [642], І. Таміліної [721; 722] та ін.

Чимало матеріалів з історії музично-культурного життя Киє-
ва і центрального регіону України міститься в монографічному ви-
данні до ювілею НМАУ ім. П. І. Чайковського [482], у монографіях
Ю. А. Зільбермана, присвячених історії Київського музичного учи-
лища [210]  та  київському  періоду  життя  і  творчості  В. Горови-
ця [211],  наукових  працях  з  питань  музичного  виконавства  та
педагогіки  (монографія  В. П. Полтарєвої [617],  розвідки
М. Б. Степаненка [718], працях з історії диригування (монографія
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та  докторська  дисертація)  Ю. І. Лошкова [370;  371]),  а  також  у
монографічних розвідках і статтях, присвячених видатним особи-
стостям  минулого,  насамперед М. В. Лисенкові –  Л. Б. Архімови-
ча [43], Т. П. Булат [74; 75], у колективній збірці дослідників [800],
присвяченій  іншим  непересічним  митцям-киянам:  О. Шевчикові
(К. І. Шамаєва [1090]),  М. Сікарду (В. М. Лапсюк [347]),  В. В. Пу-
хальському (Т. В. Гусарчук [166], К. І. Шамаєвої [944] та ін.) тощо.

До того ж саме в Києві традиційно зосереджені значні си-
ли науковців, сфера дослідницьких інтересів яких базується на
вивченні історії музичної культури міста й усього центрального
регіону, і відповідно найбільша кількість наукових видань з про-
блем історії культури, історії вітчизняної музики, музичної куль-
турології,  музичного  краєзнавства.  Тож  не  випадково  саме
історії музичної культури цього міста приділялася найпильніша
увага численних дослідників.

Водночас поряд із Києвом на теренах Південного Сходу
Російської  імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. потужно заявили
про себе ще два визначних культурних центра – Харків та Одеса.

Порівнюючи  стан  розвитку  музичної  і  музично-
театральної культури Харкова наприкінці ХVIII – у першій поло-
вині ХІХ ст. з Києвом, Й. Миклашевський зазначав, що «…Київ,
безумовно, йшов попереду Харкова,  зокрема в галузі  всіляких
театральних вистав зі вставними музичними номерами. Проте не
слід  забувати,  що  Харків  взагалі  належить  до  “молодих”
міст» [432,  с. 7].  Ще  «молодшими»  за  Харків  були  міста
Новоросійського краю – Одеса, Херсон та Миколаїв. Проте ли-
ше Одеса та Харків за рівнем розвиненості музично-культурного
життя в найрізноманітніших його проявах – від виступів просто
неба народних музикантів, загальнодоступної оркестрової музи-
ки в літніх садах та на бульварах до духовних концертів у церк-
вах, елітних вечорів камерної та час від часу симфонічної музи-
ки, а також оперних вистав італійських, німецьких, польських,
французьких, згодом і російських антреприз – за інтенсивністю
концертно-гастрольної діяльності,  за фаховим рівнем місцевих
музикантів, за якістю й кількістю навчальних закладів,  у яких
провадилося навчання музики, у другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. вже не поступалися Києву, а за деякими позиціями
(довершені  виконавські  камерні  колективи  Харкова  та  Одеси,
наявність  в  Одесі  єдиного  серед  усіх  провінційних  міст
Російської імперії міського оркестру та, за винятком нетривалих
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періодів,  майже  сторічне  функціонування  в  цьому  місті  іта-
лійської опери) навіть випереджали його. 

Попри певну кількість наукових публікацій з питань історії
музичної культури Харкова і, ширше, Слобожанщини (Й. М. Ми-
клашевського [431;  432],  З. Б. Юферової [1038],  Ю. Л. Ще-
рбініна [1005],  О. В. Кононової [265;  267;  268],
Ю. Ф. Вахраньова [89],  Н. В. Смоляги [688],  подружжя  Бог-
данових  [65],  монографічних  видань  до  ювілеїв  ХНУМ
ім. І. П. Котляревського [827;  1084]  тощо)  та  Одеси  і
Новоросійського краю (Я. Кацанова [249], Е. Р. Дагілайської [173;
175],  К. Е. Мюльберга [471],  Р. М. Розенберг [646;  647;  648],
С. М. Когана [257], видань Одеської консерваторії монографічно-
го  характеру [557;  558;  559;  560]  та  ін.),  проблема  західноє-
вропейських мистецьких впливів на формування музичної куль-
тури Сходу та Півдня України не втратила своєї актуальності, по-
требує уваги насамперед до тих сфер музично-культурного жит-
тя, які досі найменше висвітлювалися, і також комплексного ося-
гнення, ґрунтовного і всебічного вивчення.

І  досі  на  периферії  уваги  дослідників  історії  музичної
культури  цих міст  у  другій  половині  ХІХ –  на  початку ХХ ст.
перебували  такі  важливі  сфери  музично-культурного  побуту
харків’ян  та  одеситів,  як  виступи  народних  музикантів –
представників  багатьох  європейських  національностей,  та
розповсюдження  в  народному  побуті  деяких  інструментів,
притаманних  різним  західноєвропейським  народам,  духовні
концерти,  котрі  майже сторіччя (з  другої  третини ХІХ ст.  і  до
краху  Російської  імперії)  організовувалися  католицькою,
протестантською,  іудейською  спільнотами, діяльність
очолюваних  найчастіше  західноєвропейськими  фахівцями
садових та військових оркестрів, які були невід’ємною й вельми
важливою  складовою  музично-культурного  побуту  мешканців
будь-якого міста, виступи камерних ансамблів, котрі найчастіше
були  інтернаціональними  за  складом  учасників,  діяльність
піаністів-концертмейстерів  та  гастролерів-солістів  і
ансамблістів –  вихідців  із  країн  Західної  Європи,
функціонування  деяких  приватних  музичних  навчальних
закладів,  побутування  оперної  музики  в  Україні  поза  межами
власне  оперних  сцен  та  ін.  Уперше  в  українській  музичній
культурології  детально  простежено  творчий  шлях  таких
непересічних  для  історії  будування  музично-культурного
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фундаменту Харкова й Одеси особистостей, як С. (Ф.) Неметц,
Г. Гене,  Ф. Бергмейєр,  Р. Фельдау.  Доповнені  матеріалами,  які
раніше не висвітлювалися в наукових працях,  творчі портрети
Й. та  А. Їранеків,  Й. Голлі,  Ф. Бугамеллі,  Ж. Франка,
М. Куммера, К. Бабушки та ін. Свідома відмова від детального
аналізу  міжнаціональних  впливів  та  зв’язків  у  діяльності
Харківського  та  Одеського  відділень ІРМТ,  а  також декількох
одеських творчих  товариств,  які  існували  в  ХІХ –  на  початку
ХХ ст.  (Філармонічного  товариства,  Товариства  любителів
музики,  Товариства  красних  мистецтв,  Літературно-
артистичного  товариства,  Літературно-артистичного  клубу),
пояснюється  наявністю  певної  кількості  вже  опублікованих
розвідок  різних  авторів  з  цієї  тематики.  За  тієї  ж  причини
свідомою  була  і  відмова  від  аналізу  такого  важливого,  проте
достатньо  вивченого  феномену  музично-культурного  побуту
Одеси ХІХ ст. як італійська опера. 

Визначення  для  дослідження  Південно-Східного  регіону
Російської імперії пояснюється такими чинниками:

- схожість за низкою параметрів соціально-економічного і
культурного розвитку в ХІХ – на початку ХХ ст. Новоросійсько-
го краю та Слобожанщини;

- географічне розташування Харкова й Одеси на перетині
торговельних шляхів, і, як наслідок цього, притаманний для обох
міст  доволі  стрімкий  процес  пожвавлення  культурного  життя,
який  відбувався  в  них  паралельно із  суттєвою динамізацією в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. торговельних стосунків;

-  висунення  Одеси  і  Харкова  до  числа  таких  міст,  які
впродовж ХІХ – початку ХХ ст. перебували в процесі найпотуж-
нішого розвитку:  за  зростанням чисельності  населення,  за  ди-
намікою  становлення  як  торговельно-економічних,  промисло-
вих, наукових, культурних центрів; 

-  активне  формування  протягом  ХІХ –  початку  ХХ ст.
багатонаціонального  складу  Новоросійського  краю  та  Слобо-
жанщини з вельми вагомою складовою західноєвропейських фа-
хівців  практично  в  усіх  сферах  економічного,  політичного,
суспільного й культурного життя Одеси й Харкова;

-  як один із головних наслідків різновекторної культурно-
просвітницької, концертної, педагогічної та організаційної діяль-
ності  західноєвропейських музикантів  – майже синхронне від-
криття  в  Одесі  та  вдвічі  меншими  від  неї  на  той  час  за  чи-
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сельністю населення Києві та Харкові консерваторій.
Уже з часів заснування Одеси як південних морських воріт

Російської  імперії  і  торговельного  центру  усього  регіону –
Новоросійських земель і Таврійської губернії – протягом усього
ХІХ ст.  відбувався  постійний  приплив  іноземних  фахівців  у
найрізноманітніших сферах матеріального та культурного буття:
інженерів, кравців, кондитерів, будівельників, ювелірів, купців,
військових,  моряків,  лікарів,  педагогів,  банкірів  тощо [126].
Існує чимало свідчень – від поетичних рядків О. С. Пушкіна до
статистичних документів на шпальтах щорічних офіційних ви-
дань та  наукових розвідок  про розмаїття  національностей,  які
оселялися в Одесі протягом ХІХ ст., і мов, якими спілкувалося
населення цього міста.

З  іменами  німецьких,  італійських,  чеських  архітекторів
пов’язано будівництво найвидатніших міських споруд тих часів,
чимало було й лікарів, учених, засновників різних майстерень та
фабрик;  французи  стали  фундаторами  освіти  в  місті [613];
яскраві  представники  грецької  та  єврейської  спільноти  реалі-
зували себе як успішні купці й банкіри. Топоніміка Одеси дони-
ні зберегла більшість первісних назв вулиць, котрі віддзеркалю-
вали її  багатонаціональний склад: Французький та Італійський
бульвари,  Албанська,  Мала Арнаутська та  Велика Арнаутська,
Бесарабська,  Білоруська,  Генуезька,  Грецька,  Грузинська,
Естонська,  Єврейська,  Індійська,  Кавказька,  Монгольська,
Польська,  Угорська  вулиці,  Лютеранський,  Грецький,
Кавказький,  Іспанський  провулки,  Грецька  площа,  Польський
спуск та ін. Разом із цими назвами історія міста закарбувала й
первісні назви вулиць, перейменованих згодом: Італійської вули-
ці, яка нині має назву Пушкінської, Німецької вулиці, яка потім
мала  назву  Новосельського,  Остроградського,  нині  –  знову
Новосельського  (крім  Німецької  площі,  нині  частини  вулиці
Новосельського перед собором (кірхою) св. Павла), а також Ві-
рменського  провулку (нині  Андросівського).  Не  були  забуті  й
англійці:  у  місті  існували  Англійський  клуб,  готель  «Ло-
ндонський» та вулиця Коблевська на честь англійця-військового
Т. Кобле5, який перебував на службі в Росії, – одного із свідків
народження Одеси, виконувача в чині генерал-майора обов’язків

5 Томас  (Фома  Олександрович)  Кобле  був  також  військовим  комендантом
Одеси,  предводителем  дворянства  Одеси  і  всієї  Херсонської  губернії,
ініціатором завезення до Новоросійського краю томатів з Італії. 
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градоначальника міста в 1814–1815 рр. (у проміжку між перебу-
ванням на цій посаді А.-Е. де Рішельє та О. Ф. Ланжерона).

Подібно до Одеси Харків також географічно знаходився на
перетині торговельних шляхів з обох російських столиць та Киє-
ва до Криму і Кавказу. Важливим чинником стрімкого розвитку
підприємництва і промисловості міста як центру Слобожанщини
ще наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. стали тради-
ційні чотири ярмарки, котрі проводилися в Харкові: Успенський
(заснований ще в середині ХVIIст.), Покровський, Хрещенський
і Троїцький, які вже в першій половині ХІХ ст. складали поло-
вину товарообігу решти ярмарків, які проводилися в Україні6. 

Музично-культурна  складова  київського  Контрактового
ярмарку (знаменитих  «Київських  контрактів»),  який  у  ХІХ ст.
став  однією  із  найхарактерніших  ознак  економічного  й  куль-
турного  життя  цього  міста  завдяки  виступам  у  період  його
проведення  численних  європейських  творчих  знаменитостей –
від  Ф. Ліста  до  А. Олдріджа,  у  наукових  розвідках  М. Кузь-
міна [338],  О. Зінькевич [216]  та  її  послідовників  висвітлена
повно і об’ємно. Водночас аналіз культурного фону харківських
ярмарків ще чекає на ґрунтовне осягнення. Харківські ярмарки,
подібно  до  контрактів  у  Києві,  відвідувалися  іноземцями  не
менш ретельно – купцями й артистами: від мандрівних народних
колективів – театральних і музичних – до відомих гастролерів.
На великому культурному значенні харківських ярмарків напри-
кінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. наголошував Й. Микла-
шевський [432, с. 8‒9]. З розвитком торгівлі в Харкові суттєвий
поштовх отримав і розвиток ремесел і промисловості: наприкін-
ці ХVIII – у першій половині ХІХ ст., тобто ще за часів кріпац-
тва, у місті виникла ціла низка різних за профілем майстерень,
мануфактур, фабрик та заводів [724], а за статистичними дани-
ми, надрукованими 1882 р. у щорічному виданні  «Харьковский
календарь», сукупний товарообіг чотирьох традиційних харків-
ських ярмарків, які входили до числа найважливіших ярмарків
Півдня Російської імперії, сягав величезної на ті часи цифри: 65‒

75 мільйонів рублів [829, с. 182 (1-я паг.)]7.
Поруч із суто економічними чинниками поселенню в Харкові

6 Кожний з харківських ярмарків за обсягом товарообігу значно перевищував
Контрактактовий ярмарок у Києві.
7 У цьому ж переліку з київських ярмарків надається лише один – традиційний
Хрещенський (Контрактовий) з товарообігом лише до двох мільйонів рублів.
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численних  іноземних  фахівців  у  різних  сферах  (науковій,  ду-
ховній, матеріальній) сприяло заснування в 1804 р. і фактичний
початок  функціонування  в  1805 р.  імператорського  універси-
тету – четвертого в Росії (після Петербурзького, Московського і
Дерптського) і найпершого на теренах українських земель, котрі
входили до складу Російської  імперії.  Ця подія за лічені  роки
перетворила  звичайне  губернське  місто  на  потужний науково-
освітній і культурний центр. 

І  в  Одесі,  і  в  Харкові  ініціатива утворення й подальшої
організації  діяльності  як  найпотужніших  вищих  навчальних
закладів – Рішельєвського ліцею (Одеса) та Імператорського уні-
верситету (Харків), так і численних менш відомих нині гімназій,
пансіонів тощо належала переважно французам, німцям, поля-
кам, представникам інших європейських національностей.

В Одесі засновником першого навчального пансіону, який
згодом  реорганізувався  на  Рішельєвський  ліцей –  другий  в
Російській  імперії,  створений  за  зразком  Царськосельського –
був француз П. де-Вольсей, ініціатором перетворення пансіону
на  ліцей  став  генерал-губернатор  Малоросії  та  Бессарабії
француз граф де Шинон, 5-й герцог (дюк) Рішельє8, а статус лі-
цею заклад  отримав за  часів  керівництва  регіоном  ще  одного
француза – Л. Лонжерона9.

Ініціатором утворення Харківського університету був по-
томок  переселенців-греків  В. Н. Каразін10,  а  першим  опікуном
цього  закладу  став  поляк –  граф  С. Й. Потоцький11,  котрий  у
1803‒1817 рр. був опікуном Харківського навчального округу, до
якого в ті часи входили, серед інших, Таврійська і Херсонська
губернії, отже, одеські державні навчальні заклади, як і харків-
ські, перебували під піклуванням Потоцького. 

Саме  С. Й. Потоцький  за  кордоном  займався  залученням

8 Повне імʼя Дюка де Рішельє Арман Емманюель Софія-Септимані де Віньєро
дю Плессі, граф де Шинон, 5-й герцог (дюк) Рішельє.
9 У Росії Луї Лонжерона називали Олександр Федорович Лонжерон.
10 Василь Назарович Каразін мав предків за батьківською лінією зі старовинно-
го грецького шляхетного роду Караджи, за материнською – з козацької родини
Ковалевських. За його ініціативою в Харкові було також створено Філотехнічне
товариство для поширення досягнень науки,  техніки та розвитку промисло-
вості, яке існувало в 1811–1818 рр.
11 Дійсний таємний радник, сенатор Северин Антоній (у русифікованому варі-
анті Северин Йосипович) Потоцький був молодшим братом етнографа, пись-
менника й археолога графа Яна Потоцького.
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професури  до  викладання  в  Харківському  університеті,  тому
яскравим і потужним складом викладачів університету з моменту
початку його роботи Харків мав завдячувати саме цьому видат-
ному  поляку.  Протягом  першого  десятиріччя  функціонування
Харківського університету (1805‒1815) 29 з 47 його викладачів бу-
ли іноземцями, серед них 18 – з Німеччини [203, с. 17]. Вочевидь
Потоцький був причетний і до підбору або до затвердження ви-
кладацьких кадрів і в Одесі.

Саме Потоцьким був запрошений до роботи в цьому закла-
ді  викладачем  музики  учень  Й. Гайдна,  поляк  І. М. Ві-
тковський [432, с. 66‒67].

Про взаємозв’язок навчальних планів і навіть поглядів на
принципи викладання в навчальних закладах Харкова та Одеси,
а  також  про  обізнаність  передової  частини  харківської  та
одеської  інтелігенції  в  культурних подіях,  котрі  відбувалися  в
обох  цих  містах,  свідчить  той  факт,  що  в  1810 р.  переважна
більшість  примірників  навчальної  літератури  в  гімназії
П. Вольсея  складалася  саме  з  видань  Харківського  універси-
тету [611].  З  початком  випуску  в  Харкові  першого  в  Україні
науково-літературного  журналу  «Украинский  вестник»  (1816)
Харківським  університетом  було  рекомендовано  Одеській
гімназії зробити підписку на це видання. Водночас у бібліотеці
Харківського  національного  університету  ім. В. Н. Каразіна
донині  зберігається чимало річних підшивок одеських газет –
від 1843 р. до 1917 р.

«Південна  Пальміра» –  Одеса,  подібно  до  «Північної
Пальміри» –  Петербурга,  у  перші  півстоліття  по  заснуванні
проектувалася і  забудовувалася за заздалегідь визначеним пла-
ном, що суттєво відрізняло ці два центри Російської імперії від
більшості  європейських  міст,  які  розширювалися  колами  від
центру, за принципом, за яким поступово територіально зростав
центр Слобожанщини. 

У цьому  східноукраїнському  регіоні,  попри  його
найбільшу  географічну  віддаленість  від  західних  кордонів
Російської імперії, у ХІХ – на початку ХХ ст. також мешкало чи-
мало вихідців із різних країн Західної Європи.

Проводячи паралелі між Харковом та Одесою відзначимо,
що в Харкові  найперші іноземні колоністи – німці – з’явилися
наприкінці  ХVIII ст.,  тобто  приблизно  за  часів  народження
Одеси. За свідченням губернатора Слобідсько-Української губер-
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нії12 І. І. Бахтіна (1803‒1814), у Харкові в 1804 р. мешкало 95 лю-
теран, невдовзі до них додалося ще 111 осіб. Крім того, були й
такі,  які  мешкали  тимчасово  або  перебували  в  приватних  чи
ділових поїздках. Серед мешканців лютеранської громади Хар-
кова на початку XIX ст. були представники різні чинів, звань і
професій: колезькі й титулярні радники, лікарі, учителі, садівни-
ки, слюсарі, ткачі, кравці та ін. [203, с. 4‒5]. 

За  даними,  які  наводяться  в  першому  випуску  «Харь-
ковского  сборника»  (1887),  серед  20000  мешканців  міста  у
1830 р. «…німців (переважно ремісників, комерсантів та вчених)
було близько 500, французів учених (професорів, учителів, гу-
вернерів і гувернанток), комерсантів і модисток до 200, італійців
близько 10, поляків до 300, особливо серед військових, а євреїв
взагалі  не  було,  окрім  тих,  хто  приїздив  на  ярмарок  і  кори-
стувався правом проживати лише 3 дні» [129, с. 17].

Німецька  колонія  в  Харкові  невпинно  збільшувалася
впродовж  усього  ХІХ ст.  Так,  згідно  перепису  1866 р.  німецьке
населення міста складало 1180 осіб, у 1877 р. – 1690, а в 1897 р. –
уже 2353. Харківські німці отримували з російської столиці значні
субсидії:  на  будівництво  кірхи  (1200 руб.)  та  школи
(20000 руб.) [203,  с. 7].  У  1830-х рр.  німецький  «громадський
клуб» успішно конкурував із дворянськими зібраннями [203, с. 5].
Подібно до Одеси в Харкові до 1899 р. існувала заснована ще в
1805 р. Німецька (згодом Велика Німецька) вулиця, перейменована
на  Пушкінську до  100-річчя  з  дня народження поета,  згодом,  із
збільшенням  кількості  німецьких  переселенців,  з’явилася  ще  й
Мала  Німецька  вулиця  (пізніше  Чернишевська).  І  досі  в  місті
існують Греківська  вулиця,  Вірменський провулок,  а  також істо-
рична назва одного з районів і залізнична станція «Нова Баварія».

Тенденція щодо поступового збільшення приїжджих іноземців
спостерігалася в Харкові і з іншими колоніями, зокрема з польською,
згодом із чеською, а в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і з
єврейською, вірменською та ін. громадами.

Фактичний  внесок  грецької,  німецької,  італійської,
французької, польської, чеської та інших діаспор у розвиток під-
приємництва, міського будівництва, банківської справи, проми-
словості, медицини, різних ланок науки та мистецтва в Одесі та
Харкові  незрівнянно  перевищував  невеликий  відсотковий

12 Таку назву губернія мала до 1835 р., коли були перейменована на Харківську.
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показник реальної кількості мешканців цих національностей, що
пояснюється насамперед активною життєвою позицією інозем-
ців-переселенців,  їхнім  здоровим авантюризмом та  неабияким
хистом практично в усіх сферах матеріального і духовного жит-
тя. Значну роль в економічному, суспільному і культурному жит-
ті  Одеси,  а  з  другої  половини ХІХ ст.  і  Харкова  відігравали і
представники єврейської спільноти.

Харківський університет і Одеський Рішельєвський ліцей,
перетворений  1865 р.  на  Новоросійський  університет,  були
осередками продукування й розповсюдження в регіонах та за їх
межами не лише наукових знань і загальної високої культури, а й
пропагандистами розвитку мистецтв. 

Показовим  видається  факт  започаткування  в  Харкові
перших  періодичних  видань  «Харьковские  известия»  (1817‒

1823), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник»
(1816‒1820) та «Украинский журнал» (1823‒1825), які видавали-
ся саме в друкарні університету і під егідою його професорів. На
шпальтах  цих  видань,  серед  іншого,  висвітлювалися  й  деякі,
ймовірно найвидатніші, музичні події. Детальний їх аналіз був
наданий у монографії Й. Миклашевського [432].

Значно менше подібної інформації  містила перша газета
Новоросійського  краю  «Вісник  Південної  Росії,  або  Коме-
рційний  листок,  видаваний  з  дозволу начальства»,  яка  друку-
валася в Одесі в 1820‒1822 рр. французькою мовою і скорочено
називалася «Messager de la Russie Meridionale». Засновником її
був  уродженець Ліона  Ж. Даваллон –  людина різнобічних об-
дарувань (економіка, дипломатія), серед яких було й захоплення
видавничою  справою.  Його  компаньйонами  стали  викладачі
одеських гімназій: уродженець Берліна, колишній петербуржець
О. В. Гібаль13,  єврей Л. Л. Елкан14,  італієць Й. Ф. Ферраріні15 та
француз Ж. Сорон16 [162; 612].

13 Олександр  Варфоломійович  Гібаль –  дворянин,  масон,  який  навчався  у
Франції, а в Одесі викладав французьку мову в ряді навчальних закладів, пізні-
ше був співробітником «Одесского вестника».
14 Леон Леонович Елкан – випускник Кенігсберзького університету, літератор,
запрошений у місцеву комерційну гімназію графом С. О. Потоцьким, опікуном
Харківського  навчального  округу,  відомству  якого  тоді  підпорядковувалася
Одеса, згодом директор гімназії.
15 Йосип  Фабіевіч  Ферраріні –  випускник  Палестрінского  університету,
викладач італійської мови.
16 Жозеф Сарон – відомий у місті купець, власних низки книжкових магазинів.

- 33 -



З кінця 1823 р. на зміну першій франкомовній газеті при-
йшла друга – «Journal d’Odessa», яка до 1827 р. друкувалася ли-
ше французькою мовою, а пізніше протягом декількох років ви-
давалася паралельно російською та французькою мовами і отри-
мала російську назву «Одесский вестник». На початку 1830-х рр.
у  місті  також  виходила  франкомовна  газета  «Courrier  de  la
Nouvelle Russie» («Новоросійський кур’єр»).  На початку 1830-
х рр.  три  із  чотирьох  одеських  книжкових  магазинів  були
іноземні й належали іноземцям – Сорону, Мієвілю та Штюрцу, і
природно здебільшого презентували західноєвропейську книж-
кову продукцію, і лише одна – Клочкова – російську [716]. 

Упродовж  декількох  десятиліть  першої  половини  ХІХ ст.
викладачами музики в Одесі та в Харкові були переважно інозем-
ці.  У «Південній Пальмірі» – здебільшого італійські  та  австро-
німецькі  фахівці,  у  Харкові  –  польські  та  австро-німецькі.
Найпершими і найвідомішими музичними майстрами і засновни-
ками майстерень, згодом фабрик музичних інструментів в обох
містах,  як  і  в  Києві,  були  німецькі [717],  а  з  другої  половини
ХІХ ст. також і чеські фахівці [4; 468; 469; 937; 972].

Вихідці із Західної Європи – поляки, італійці, чехи – посіли
провідні позиції також у нотно-видавничій справі [297; 433; 668]. У
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в обох містах оркестрови-
ми музикантами та викладачами музики було також чимало чехів,
євреїв, представників інших західноєвропейських культур.

До схожості  в  розвиткові  музичної  культури в  цих двох
містах слід додати і перші спроби (в обох випадках несвоєчасні і
тому невдалі)  організації  філармонії –  у  1817 р.  в  Харкові  (за
ініціюванням  студентів  університету,  які  навчалися  музи-
ки) [432, с. 77], та в 1830 р. в Одесі (за ініціюванням місцевого
учителя музики італійця Біло) [322].

З різницею всього в чотири роки в Харкові та в Одесі ви-
йшли друком суто музичні  видання:  фундаментальна  двотомна
«Теория музыки...» угорця за походженням, представника чесько-
німецької  музично-теоретичної  школи  Г. Г. Гесса  де  Кальве
(1818 р.) [240; 241] та чотири випуски нотних текстів популярних
на  той  час  музичних  творів17 для  масового  споживача  «Le

17 Попри  відсутність  в  фондах  Одеської  національної  наукової  бібліотеки
випусків  «Le  Troubadour  dʼOdessa»,  аналізуючи  інші  нотні  видання,  що
пропонувалися покупцям тих часів, а також репертуар виконавців тих часів,
можна  стверджувати,  що  в  чотирьох  номерах  цього  періодичного  видання
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Troubadour dʼOdessa» (1822 р.) видавця Стейца [665]. Попри оче-
видну відмінність цих видань,  факти їхньої  публікації  свідчать
про  намагання місцевої  прогресивної  інтелігенції  ще  в  першій
чверті  ХІХ ст.  впливати  на  рівень  музичної  обізнаності  різних
прошарків населення цих міст та спробу їхнього культурного ви-
ховання за допомогою спеціалізованої друкованої продукції.

Специфічною рисою розвитку музичної культури в Одесі
стало  функціонування  в  місті  впродовж майже  всього  ХІХ ст.
італійської  опери – одного з  визначальних факторів виховання
музичних уподобань одеситів. Зал, збудованого в 1809 р. і від-
критого в 1810 р. першого міського театру, вміщував 800 гляда-
чів при загальній чисельності населення Одеси 12500 осіб, тобто
в перші роки діяльності цього храму мистецтва теоретично про-
тягом п’ятнадцяти днів його могли відвідати усі мешканці міста. 

На відміну від мешканців Одеси, для яких упродовж бага-
тьох десятиріч італійська опера в міському театрі була звичним і
практично  обов’язковим  атрибутом  культурного  життя,  ха-
рків’яни  хоча  й  мали  ще  з  кінця  ХVIII ст.  низку  тимчасових
театральних споруд,  проте, за аналізом, проведеним Й. Микла-
шевським,  виховувалися  здебільшого  на  майже  випадкових
театральних постановках. Лише в середині другого десятиріччя
ХІХ ст.  антрепренер-німець  І. Ф. Штейн  заснував  перший ста-
ціонарний  театр,  у  якому знову-таки  ставилися  не  оперні  ви-
стави, а драматичні спектаклі, балети (на музику самого антре-
пренера) та водевілі.

Саме тому в Одесі серед місцевих виконавців та гастроле-
рів упродовж першої половини ХІХ ст. схвально сприймалися і
віталися насамперед співаки, а в Харкові (завдяки польським та
австро-німецьким музикантам-педагогам) у концертах переважа-
ли інструменталісти – піаністи, скрипалі, віолончелісти.

Впровадження концертів симфонічної та камерної музики
в обох цих містах – епізодичне до 1860-х рр. і більш регулярне в
наступний період – також було пов’язане з діяльністю іноземних
фахівців, здебільшого німців та чехів. Харків і Одеса в середи-
ні – другій половині ХІХ ст. дедалі все частіше потрапляли до
орбіти гастрольних мандрів переважної більшості видатних за-
хідноєвропейських, згодом і російських музикантів.

Перші російські  оперні  антрепризи Ф. Г. Бергера,  згодом

друкувалися саме твори західноєвропейських композиторів.
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Й. Я. Сєтова та ін. були представлені в 1870-х – 1890-х рр., окрім
Києва, у якому найдовше зосереджувалася основна їхня діяль-
ність, у Харкові та Одесі. І харків’яни, котрі лише час від часу
мали можливість слухати деякі постановки одеської італійської
опери під час її нерегулярних і нетривалих гастролей, і одесити,
для яких італійська опера була звичним культурним атрибутом,
зуміли зацікавлено і небайдуже сприйняти й оцінити як новий,
незвичний  слухачам  репертуар  російських  антреприз,  так  і
вокальну й артистичну майстерність переважної більшості їхніх
солістів.  Усе це свідчило про підготовленість слухацької ауди-
торії до сприйняття як невідомої досі оперної музики російських
композиторів, так і німецьких, італійських авторів у виконанні
інтернаціональних колективів, якими характеризувалися склади
практично всіх російських оперних антреприз тих часів. 

Для обох міст з кінця ХІХ ст. характерним явищем куль-
турного дозвілля їхніх мешканців майже кожного літа стали ви-
ступи садових оркестрів,  які  нерідко очолювалися іноземними
фахівцями і, крім звичайних концертів легкої та популярної му-
зики  на  кшталт  вальсів,  польок,  маршів,  увертюр  до  оперет,
попурі різного ґатунку тощо, принаймні раз на тиждень викону-
вали цікаві серйозні симфонічні програми з творів класиків, ро-
мантиків,  сучасних  західноєвропейських,  російських  і  інколи
місцевих композиторів.

І  в  Харкові,  і  в  Одесі  протягом  другої  половини  ХІХ –
початку  ХХ ст.  склалася  система  підготовки  музичних  кадрів
завдяки проведенню музичних занять у багатьох загальноосвіт-
ніх  навчальних  закладах  (пансіонах,  гімназіях,  училищах,  ін-
ститутах шляхетних дівчат),  діяльності  національних та спеці-
альних мистецьких товариств з музичними школами (класами)
при них, а також спеціальних музичних закладів (музичних кла-
сів, музичних училищ, згодом консерваторій при місцевих від-
діленнях ІРМТ), а також відкриттю спеціальних приватних му-
зичних  навчальних  закладів  (музичних  курсів  та  музичних
шкіл).  У більшості  з них в обох містах викладачами були чи-
сленні представники західноєвропейських шкіл.

Обидва  ці  міста,  разом  з  Києвом,  у  той  час  стали  ре-
гіональними центрами нотного видавництва, виготовлення різ-
номанітних  музичних  інструментів,  музичної  торгівлі.  Чільну
роль  у  цих  видах  діяльності  відігравали  німецькі,  польські,
чеські, італійські, єврейські фахівці.

- 36 -



Організація і активне подальше функціонування в Півден-
ній Пальмірі найпершого і єдиного в Російській імперії Міського
симфонічного оркестру (1894 р.),  а  в столиці Слобожанщини –
першого  і  єдиного  на  той  час  в  Російській  імперії  спеціалі-
зованого музичного відділу в Харківській громадській бібліотеці
(1903 р.) [816] стали важливими показниками наближення Одеси
та Харкова на зламі ХІХ і ХХ ст. до західноєвропейських музич-
но-культурних стандартів,  за  якими до тогочасних кращих до-
сягнень  у  різних  сферах: педагогіці,  сольному,  ансамблевому,
хоровому та оркестровому виконавстві, композиторській творчості,
музично-теоретичній  та  музично-критичній  діяльності  тощо ‒
мали можливість майже безперешкодно долучатися найширші про-
шарки суспільства будь-якої розвиненої європейської країни. Зага-
льна  картина  впровадження  західноєвропейських  музичних
традицій в культуру України висвітлена автором цієї монографії
в декількох наукових публікаціях [958; 968; 985].

Усі  наведені  факти дозволяють розглядати й аналізувати
музично-культурні процеси, що відбувалися в означений період
в Харкові та Одесі як крос-культурні явища.

Крос-культурні  тенденції  в  музичній  культурі  України
другої  половини  ХІХ –  початку  ХХ ст.,  зокрема  в  її  двох
центрах – Харкові та Одесі, як найяскравіших і найпотужніших
мультикультурних центрах – проявлялися як на макро-, так і на
мікрорівнях. 

Макрорівнями є:
- музично-культурний процес як такий;
-  загальні  тенденції  в  музичному виконавстві,  музичній

педагогіці та інших сферах музичної діяльності, котрі базували-
ся  на  західноєвропейських  виконавських,  педагогічних,
композиторських, музично-організаційних традиціях.

Під мікрорівнями ми розуміємо:
- безпосереднє коло спілкування музикантів (виконавські

колективи – від ансамблів до оркестрів, хорів тощо);
- сфери професійної музичної діяльності: музична педаго-

гіка  (з  методикою),  сольне  (вокальне  та  інструментальне),
ансамблеве,  хорове,  оркестрове,  оперне  виконавство,  дири-
гентська,  композиторська,  фольклористична, музично-критична
творчість,  музично-адміністративна  діяльність,  музичне  під-
приємництво тощо);

- сфери діяльності народних музикантів (професійних та

- 37 -



аматорів):  обслуговування  побутових,  громадських,  церковних
потреб, спеціальні виступи з метою заробітку (просто неба, на
спеціальних  концертних  майданчиках,  у  різних  розважальних
закладах тощо); 

-  специфіка  концертів:  аматорські,  благодійні,  духовні,
академічні (сольні, камерні, вокально-хорові, симфонічні), орке-
строві (духові, струнні, бальні, камерні, військові), збірні, садові
(літні), бенефіси, учнівські, екзаменаційні тощо;

- концертний та музично-педагогічний репертуар.
Найважливішою  тенденцією  цих  крос-культурних  про-

цесів у культурі Харкова та Одеси стало те, що музично освіче-
ною багатонаціональною громадою цих міст, як і Києва, чи не
найшвидше і найпотужніше серед інших центрів України сприй-
малися, засвоювалися і на власному культурному ґрунті творчо
відтворювалися  передові  західноєвропейські  досягнення  прак-
тично в усіх сферах тогочасного музично-культурного життя. Це
свідчило  про  високий  загальнокультурний  рівень  численних
представників різних прошарків суспільства,  вихованих (дехто
як професійні музиканти, а переважна більшість – як вдячні, за-
цікавлені, просвічені й небайдужі аматори і шанувальники ви-
сокого  музичного  мистецтва)  на  яскравих  передових  західно-
європейських музично-культурних традиціях. 

1.2. Історіографія і джерельна база дослідження

У запропонованій монографії в контексті визначальної ро-
лі західноєвропейських музикантів і музичних традицій в музич-
ній культурі України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ви-
вчається ціла низка різноманітних і досі недостатньо вивчених
музично-культурних сфер: 

- народне  професійне  і  аматорське  виконавство  (на  при-
кладі  діяльності  німецьких,  італійських,  чеських,  угорських,
польських, єврейських  музикантів);

- впровадження в український музично-культурний побут
західноєвропейського  народно-музичного  інструментарію  (ци-
три, гітари, мандоліни);

- традиції проведення на теренах України, зокрема в Хар-
кові та Одесі,  католицьких, протестантських та іудейських ду-
ховних концертів;

- розвиток оперного виконавства і особливості побутуван-
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ня оперної музики в Україні в контексті міжнаціональної взає-
модії західноєвропейських та місцевих музикантів;

- західноєвропейська культура камерного виконавства та її
представники  в  камерних  колективах  Слобожанщини  і
Новоросійського краю;

- садові, військові оркестри та їхні капельмейстери в му-
зично-культурному побуті українських міст;

- впровадження  в  музично-культурний  побут  низки
приватних навчальних музичних закладів,  заснованих західно-
європейськими  музикантами  та  місцевими  фахівцями,  які  на-
вчалися в західноєвропейських педагогів і пропагували західно-
європейські  принципи  в  музичному  вихованні  та  музичній
творчості в усьому її розмаїтті;

- діяльність непересічних для музичної культури Одеси та
Харкова  другої  половини  ХІХ –  початку  ХХ ст.  західно-
європейських музикантів.

Специфікою вимог до обсягу монографії обумовлене сві-
доме  залишення  в  ній  поза  аналізом  низки  важливих  граней
становлення  музичної  культури  України  в  контексті  західно-
європейських впливів, а саме: а) внеску музикантів єврейського
походження –  народних,  які  у  своїй  діяльності  акумулювали  і
творчо  переосмислили  музичні  традиції  різних  національних
спільнот, що оточували їх, і професійних як  репрезентантів за-
хідноєвропейських  музичних  шкіл –  у  розвиток  українського
професійного  музичного  виконавства  і  музичної  педагогіки;
б) діяльності  західноєвропейських  музикантів  у  контексті
становлення  в  Україні  професії  піаніста-концертмейстера;
в) внеску італійських оркестрових музикантів-інструменталістів
у розвиток концертного виконавства; г) впливів на розвиток віт-
чизняного  сольного  та  ансамблевого  інструментального  ви-
конавства видатних західноєвропейських гастролерів; д) музич-
но-критичної  діяльності  представників  західноєвропейських
традицій  на  шпальтах  періодичних  місцевих  та  загаль-
норосійських музичних видань тощо.

Проте  і  ці  сфери,  які  є  невідʼємними  і  важливими
складовими цілісного аналізу поступу музичної культури Украї-
ни  в  контексті  загальноєвропейських  мистецьких  процесів,
більшою або  меншою мірою висвітлені  автором  монографії  в
низці наукових публікацій [959; 960; 961; 962; 965; 967; 979; 982;
983],  які  можуть стати підґрунтям окремої монографічної роз-
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відки за цією саме або за спорідненою проблематикою. 
Водночас зазначимо, що існує певна кількість досліджень

вітчизняних і деяких іноземних музикознавців, культурологів та
краєзнавців, у яких у більшій або меншій мірі деякі аспекти на-
званої теми підлягали висвітленню й аналізу.

Усі ці джерела можна поділити на декілька груп: 
1.  Дослідження  із  загальної  історії  та  історії  культури  і

побуту Новоросійського краю,  Слобожанщини,  інших регіонів
України та краєзнавчі розвідки харківських та одеських дослід-
ників, а також фахівців із інших регіонів України, у т. ч. тих, що
входили до Австро-Угорщини, у яких розглядаються проблеми
функціонування на території того чи іншого населеного пункту
(регіону)  народних  і  професійних  місцевих  та  західно-
європейських  музикантів  і  їхньої  ролі  в  загальнокультурному
розвиткові  відповідного міста (регіону):  К. Шамаєвої [945;  946;
947],  О. Зінькевич [212;  216],  О. Коренюк [287;  288],  Н. Бовсуні-
вської [59],  П. Даценка [176]  (Волинь),  К. Демочка [177;  178],
укладеної О. В. Залуцьким хрестоматії «Музичне краєзнавство Бу-
ковини» [446]  (Буковина),  Л. Мазепи [390],  М. Черепанина [933],
Т. Старух [715], М. Загайкевич [206], Й. Волинського [98], О. Ми-
ронової [445],  Л. Кияновської [254],  Лабанців-Попко З.  [346],
монографічного видання до 115-ї річниці заснування Львівської на-
ціональної  музичної  академії  ім. М. В. Лисенка [719]  (Галичина),
Й. Миклашевського [294;  432],  О. Кононової  [268],  З. Юферової
[1038],  О. М. Щелкановцевої [955] (Харків,  Слобожанщина),  Я. Ка-
цанова [249],  Е. Дагілайської [173;  174;  175], К. Мюльберга [471],
Р. Розенберг [646],  О. Сергієвої [672;  673],  О. С. Олійниківа [561]
(Миколаїв), Л. Кауфмана [248], А. Литвтненко [365] (Полтавщина),
М. Слабченко [680],  А. В. Желан [200]  (Херсон) ,
В. Мітлицької [444]  (Катеринослав),  Г. Локощенка [368]  (Сумщи-
на),  О. Васюти [88],  О. Кавунник [237]  (Чернігівщина),  Т. Сідле-
цької [679]  (Вінниччина),  В. Бондарчука [70]  (Черкащина),
Т. та О. Кіреєвих [252] (Північне Приазов’я) та ін. 

2. Праці з історії музичної педагогіки в Україні та історії
виконавства  на  окремих  музичних  інструментах  (групах
інструментів):  О. В. Михайличенка [439;  440],
О. В. Кононової [266;  267],  В. М. Лапсюк [348],  В. Ф. Ми-
ронова [434] та ін.

3. Публікації з питань функціонування місцевих відділень
Імператорського російського музичного товариства та музичних

- 40 -



класів  –  музичних  училищ  у  цих  та  інших  містах  України :
Л. Богданової [67],  Н. Євченко [193],  Л. Єршової [198],
О. Зінькевич [214],  О. Кононової [265],  І. Копоть [286],
В. Кравець [295;  296],  Н. Кувшинової [301],  А. Ли-
твиненко [364],  Р. Розенберг [639],  І. Рябцевої [663],  З. Фішо-
ва [817] та ін. 

4.  Біографічні  розвідки,  присвячені  життю  й  діяльності
окремих  яскравих  особистостей  –  представників  західно-
європейських традицій у музичній культурі України другої поло-
вини  ХІХ –  початку ХХ ст.  До  цих  робіт  слід  віднести  праці
М. Гольдштейна [125],  С. Когана  [257],  В. Руденка [657],  З. Фі-
шова [818] та ін.

5.  Низка  мистецьких  і  власне  музичних  словників  та
довідкових  видань  українською  та  російською  мовами :
М. Варварцева [85],  І. Лисенка [361;  362;  363],  А. Мухи [470],
П. Перепеліцина [467],  А. Пружанського [629],  Г. Рімана [644],
довідкових  видань  «Справочник  по  лютне  и  гитаре»  Й. Зута
[218], «Мистецтво України» та «Митці  України» за  редакцією
А. Кудрицького [437; 438] та ін. 

6.  Музично-історичні  розвідки  іноземних  авторів :  Р. Бу-
діса [1051], В. Кржівського [1065], Зд. Неєдли [1074], М. Постле-
ра [1082],  Й. Санкота [1091;  1092],  Й. Сханілеца [1093],
Б. Уріє [1100], а також чеські та польські музично-довідкові ви-
дання [1053; 1096] та ін.

7. Розвідки українських дослідників та представників на-
ціональних діаспор в Україні присвячені висвітленню причин та
історії переселення в Україну, умов життя, особливостей побуту,
культурного розвитку, наукової, педагогічної, творчої діяльності
поляків [619;  819],  чехів [798;  935;  936;  938],  німців [87;  103;
202; 203; 489], французів [230], італійців [86], греків [50; 158] та
ін., а також окресленню проблеми синтезу європейських впливів
та національної ментальності українців [93]. 

8.  Різноманітний спектр  ресурсів  Інтернету –  від деяких
краєзнавчих сайтів, сторінок, присвячених окремим яскравим му-
зикантам  минулого  (українською,  російською,  чеською,  німе-
цькою, італійською мовами) і  до оцифрованих періодичних ви-
дань ХІХ – початку ХХ ст., що видавались у Росії, Чехії, Німеччи-
ні, Італії.
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9. Документи з особистих архівів Ю. Л. Щербініна18 (Ха-
рків), Т. Є. Соляник19 (Одеса) та з пошукового доробку Ї. Санко-
та20 (Хваленіце, Чехія), любʼязно надані їх власниками авторові
цієї монографії.

Опрацювання  цих  джерел  дало  змогу  визначитися  зі
ступенем  розробки  тих  або  інших  аспектів  заявленої  про-
блематики,  намітити  найменш  висвітлені  грані  цієї  теми,  ви-
значитися з конкретизацією напрямів дослідження.

Поруч із цими науковими працями (статтями, монографія-
ми,  дисертаційними дослідженнями тощо)  і  виданнями довід-
кового  та  енциклопедичного  характеру,  найголовнішими  дже-
релами, які детально опрацьовувалися при роботі  над зазначе-
ною темою, були:

1.  Періодичні видання Харкова, Одеси,  Києва дореволю-
ційних  часів,  а  саме:  газети  «Харьковские  губернские  ведо-
мости»,  «Харьков»,  «Южный Край» (Харків),  «Одесские ведо-
мости», «Новороссийский телеграф», «Правда», «Одесский ли-
сток»,  «Театр»,  «Сцена  и  музыка»,  «Сцена»,  «Дивертисмент»,
«Одесское обозрение театров», «Вечерняя и театральная газета»,
«Южный  музыкальный  вестник»,  (Одеса),  «Киевские  губерн-
ские  ведомости»,  «Киевлянин»,  «Киевский  телеграф»,  «Заря»,
«Слово»,  «В мире искусств» (Київ),  з яких черпалась основна
інформація  про  музично-культурні  події  (концерти,  урочисті
заходи, театральні вистави, літні музичні розваги, музика в релі-
гійному та світському побуті  тощо) цих культурних центрів, а
також (завдяки друку в цих виданнях численних кореспонденцій
з периферії) інших міст і регіонів України.

2.  Центральні  (петербурзькі  та  московські)  спеціальні
періодичні  видання:  «Музыкальный  листок»,  «Баян»,  «Музы-
кальное  обозрение»,  «Артист»,  «Русская  музыкальная  газета»,
«Музыкальный  труженик»,  «Музыка»,  «Музыкальный

18 Матеріали з особистого архіву Юрія Леонідовича Щербініна, які нині містя-
ться  в  очолюваній  ним  Галереї-музеї  «Обереги  музичної  Харківщини»,
стосуються історії Харківського відділення РМТ ‒ ІРМТ.
19 Матеріали з домашнього архіву Тетяни Євгенівни Соляник стосуються діяль-
ності в Харкові декількох поколінь представників чесько-російської музичної
родини Маречеків.
20 Матеріали  з  архіву  селища  Хваленіце,  надані  науковим  співпрацівником
міського  архіву  Пльзеня  Їржи  Санкотом,  стосуються  історії  родини
С. В. Неметца, зокрема документальних відомостей  і про його батьків та про
роки навчання, праці і концертних виступів музиканта в Празі.
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современник» та ін., у яких серед інших матеріалів періодично
надавалися  огляди музично-культурного життя  в  провінційних
містах, а також статті з різних нагальних питань музичного ви-
конавства, музичної педагогіки, музичного побуту, навіть праце-
влаштування музикантів, котрі стосувалися й тогочасних україн-
ських  реалій,  а  також  окремі  (доступні  в  інтернеті)  номери
чеського  журналу  «Lumír»  та  німецької  газети  «Allgemeine
musikalische Zeitung». 

3.  Щорічні  звіти  Харківського,  Одеського,  Київського,
Полтавського, Херсонського, Миколаївського, Сімферопольсько-
го,  Ялтинського,  Житомирського,  Катеринославського,
Уманського відділень ІРМТ, в яких, окрім власне організаційно-
господарських звітів, надавалися прізвища викладачів та учнів
музичних класів  –  музичних училищ (консерваторій)  при цих
відділеннях, програми учнівських поточних концертів та іспитів,
а також програми та списки учасників симфонічних і камерних
зібрань тощо. 

4. Звіти Одеського філармонічного товариства, Одеського
літературно-артистичного  товариства,  Одеського  літературно-
артистичного клубу, Харківського музичного гуртка.

5.  Свідчення  сучасників  культурно-мистецьких  явищ  і
подій, що вивчаються (здебільшого мемуарного та епістолярного
характеру) та істориків кінця ХІХ – початку ХХ ст. – О. М. Дері-
баса [179;  180];  В. О. Роткірха,  Т. Бабаджан  (за  публікацією
А. Яворської) [1039];  Ш. Я. Гліксберга [123];  О. М. Лерне-
ра [352;  353],  В. І. Ярославського [220];  Ф. О. Рейнгардта [129],
С. М. Алферакі [11],  О. В. Задонської [207;  208],  С. Ю. Леві-
ка [349] та ін.

6. Щорічні довідкові видання Харкова, Києва, Житомира,
Одеси,  Херсону,  Полтави,  Катеринослава,  Херсонської,  Харкі-
вської, Київської, Волинської, Таврійської, Полтавської та ін. гу-
берній Російської імперії21.

Базуючись  на  здійсненому Т. В. Мартинюк  детальному і
ґрунтовному аналізі процесів культурної взаємодії представни-
ків різних національних спільнот та взаємопроникнення і взає-
мозбагаченні культур багатьох народів, які населяли регіон Пів-

21 З фактично опрацьованого масиву щорічних звітів місцевих відділень РМТ ‒
ІРМТ,  музичних  товариств  і  гуртків,  а  також  різноманітних  щорічних
довідкових видань губерній та окремих міст у списку використаних джерел
надані лише ті, на які є безпосередні посилання в тексті монографії.
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нічного Приазов’я [397;  398],  а  також на  науковому осягненні
названих вище джерел,  ми дійшли висновку про доцільність і
необхідність сприйняття південно-західного та північно-східно-
го регіонів України з їх головними центрами – Одесою та Хар-
ковом – як культурно дуже близьких один одному. Це тверджен-
ня базується на вивченні різнобарвʼя презентованих у цих містах
багатьох  західноєвропейських  культур,  представники  яких
своєю багатогранною діяльністю активно впливали на  загаль-
нокультурне, зокрема музичне, обличчя обох регіонів, а також,
що є  найголовнішим,  активному проникненню в  них  західно-
європейських  музичних  традицій  та  схожості  загально-
культурних процесів у царині музичної сфери, які відбувалися
протягом другої половині ХІХ – початку ХХ ст.

Музичному побуту і Харкова, і Одеси були притаманні муль-
тикультурні  риси,  які,  за  певних розбіжностей,  в  основі  своїй
мали  багато  спільного  –  як  в  розвиткові  міжнаціональних
суспільних  стосунків,  так  і  в  музично-культурних  і,  вужче,
творчих процесах, які паралельно відбувалися в цих містах. 

Під час збору матеріалів у дореволюційних одеських, хар-
ківських, київських та ін. газетах, а також у спеціальній музич-
ній періодиці, яка в різні роки (1873‒1918) друкувалася в Петер-
бурзі, Москві, Києві та Одесі, головна увага приверталася саме
виявленню й аналізу практично повсякденних міжнаціональних
творчих стосунків.

За  численними  матеріалами  з  цих  видань  переважну
більшість  концертів,  музично-театральних  вистав,  релігійно-
духовних  акцій,  а  також  музично-культурних  та  благодійних
заходів тощо, які своїм художнім рівнем заслуговували на увагу і
прихильність  слухачів  великих  культурних  центрів  на  кшталт
Одеси або Харкова в ХІХ ст., неможливо було провести без залу-
чення іноземних музикантів. Таке становище було притаманне
музично-педагогічній,  музично-видавничій,  музично-торгі-
вельній  та  іншим сферам  культурного  буття  найширших про-
шарків тогочасних громад цих міст.

Харківська,  київська  та  одеська  періодика  час  від  часу
надавала інформацію також про музично-культурне життя в Хер-
соні, Миколаєві, Сімферополі, Севастополі, Вінниці, Кременчу-
ці, Полтаві, Єлісаветграді, Сумах і епізодично в зовсім невели-
ких містечках на кшталт Аккермана, Балти (Одещина), Вовчан-
ська, Ізюма (Харківщина) тощо. Вивчення цих матеріалів надало
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можливість дослідити становлення музичної культури в контекс-
ті діяльності західноєвропейських музикантів не лише в трьох
головних містах України, а й у менших її культурних центрах і
зробити висновки про ідентичні процеси, які відбувалися в усій
Україні (звісно з урахуванням специфіки кожного українського
міста: національного складу, історичних традицій, стану їхнього
економічного розвитку тощо).

Концертна,  організаційна  та  педагогічна  діяльність
іноземних фахівців у Києві, Одесі та Харкові охоплювала всі лан-
ки, притаманні музичному життю двох російських столиць, на які
витрачалася  левова  частка  всіх  фінансових,  інтелектуальних  і
творчих ресурсів імперії, а музично-культурне буття в цих трьох
українських центрах за розмаїттям, якістю та змістовною насиче-
ністю мистецьких  подій  набагато  випереджало  всі  без  винятку
російські  провінційні міста,  а в  менших культурних центрах на
кшталт Полтави, Житомира, Катеринослава, Херсона, Миколаєва
та ін. принаймні не поступалося їм22. Про це свідчить зіставлення
узагальненої інформації з періодики тих часів про рівень наповне-
ння музично-культурного життя Києва, Харкова та Одеси в порі-
внянні з більш розгорнутими часописами з Петербурга та Москви,
які надавалися в російських спеціальних музичних виданнях, а та-
кож з кореспонденціями з російської глибинки та з низкою праць
російських музикознавців другої половини ХХ – початку ХХІ ст.,
котрі  досліджували  історію  музичного  розвитку  периферійних
міст  або  регіонів  Росії:  С. Горлинської [127]  (Курська  губернія),
С. Гуревич [165] та М. Черних [934] (Ростов-на-Дону), Н. Дрозде-
цької  [186]  (Тверська  губернія),  Я. Євдокимова [192]  (Саратов),
О. Казьміної [239]  (Тамбовький  край),  І. Козловської [261]
(Пермьський край), В. Коллар [262] та Н. Полуектової [618] (Ниж-
ній  Новгород),  О. Майбурової  [391;  392]  (Перм,  Катеринбург),
Б. Манжори [395]  (Нижній Тагіл),  О. Порфірʼєвої [621]  та  Н. Та-
убе [723] (Казань), О. Пригун [630] (Красноярськ), І. Фельдт [814]
(Архангельск),  О. Цвєткової [866]  (Самара),  Б. Штейнпресс [954]
(Оренбург), В. Юдіної [1030] (російська провінція взагалі). 

22 Тут,  на  наш  погляд,  правомірно  навести  аналогію  України  кінця  ХІХ –
початку ХХ ст. у складі Російської імперії з Чехією ХVIII–ХІХ ст.,  яка в той
історичний  період  також  була культурно,  економічно  і  політично
підпорядкована Австро-Угорській  короні,  але за  рівнем  економічного
(промислового, сільськогосподарського, торговельного) і культурного розвитку
випереджала титульну австрійську націю.
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1.3. Методологічні засади дослідження

Дослідження  впливів  західноєвропейських  музично-
культурних традицій на розвиток музичної культури Сходу та Пів-
дня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. передбачає
для  вирішення  поставлених  задач  використання  низки  філо-
софських,  загальнонаукових  та  спеціально-наукових –  культуро-
знавчих і музикознавчих – методів. 

Широке  застосування діалектичного  методу пізнання
реальної дійсності  надало можливість обґрунтувати причинно-
наслідкові зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, об’єкти-
вність  в  оцінці  західноєвропейських  музично-культурних
впливів та вивчити суперечності у впливах на музичну культуру
України, які проявилися  в позитивних і негативних тенденціях
розвитку окремих її сфер. Так, суттєвим донині є питання при-
чинно-наслідкових  зв’язків  зростання  суспільно-економічного,
наукового і культурного рівня українських міст, зокрема Харкова
та Одеси. 

З  одного  боку,  існує  точка  зору,  що  збагачення
торговельних,  згодом і  наукових  контактів,  значне  пожвавлення
економіки, розквіт банківської сфери, поява перших промислових
закладів тощо сприяли розвиткові в цих містах культури і мистец-
тва. І ці всі фактори стали чинниками приїзду до центрів Слобо-
жанщини та Новоросійського краю численних іноземних фахівців
у більшості, якщо не в усіх сферах матеріального і духовного жит-
тя. Паралельно із таким поглядом існує прямо протилежна думка,
згідно якій саме завдяки приїзду до Харкова та Одеси німецьких,
італійських,  польських,  грецьких,  чеських,  австрійських,
англійських,  французьких  фахівців  у  різних  сферах  протягом
усього ХІХ ст. у цих містах відбувся дедалі все більш стрімкий
розквіт економіки, науки, культури і мистецтв. Обидва ці процеси
відбувалися паралельно  і  були взаємопов’язаними.  Саме  плідна
співпраця з початку ХІХ ст. найперших переселенців із західно- та
південноєвропейських  країн  у  різних  галузях  міського  буття:
торговельно-економічній,  науково-освітній,  соціальній,  в  започа-
ткуванні та організації культурного життя – все це сприяло бур-
хливому  розвитку  міст,  який  і  приваблював  усе  нових  і  нових
іноземців,  насамперед  освічених  фахівців  і  соціально  активних
особистостей. Для продуктивного існування на новій батьківщині
переселенці намагалися об’єднатися в національні спільноти (ку-
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льтурні  організації,  товариства  взаємодопомоги  тощо).  Такі
об’єднання дозволяли їм зберігати власні побутові традиції, під-
тримувати відносну культурну автономію в нових умовах буття.
Водночас,  необхідність  постійного  спілкування  з  українцями,
росіянами та представниками інших національностей, які повсяк-
час  оточували переселенців,  обумовила  дедалі  все  інтенсивніші
інтегративні процеси –  як  на  рівні  міжособистісних  щоденних
контактів, так і на рівні суспільних, економічних і культурних від-
носин.  Такі  постійні  переплетіння  культурних  і,  зокрема,  музи-
чних  впливів  сприяли  творчому  приживленню  на  українсько-
російське  культурне  тло  передових  західноєвропейських  тради-
цій – у музичному виконавстві в усіх його різновидах, педагогіці,
організації  музичного  життя  в  культурних  центрах  Півдня  та
Сходу України.

Для вивчення процесу розвитку міжнаціональних стосун-
ків  у  музично-культурній  царині  України  використовувався
конкретно-індуктивний метод дослідження, за допомогою яко-
го  здійснювався  процес  пізнання, поступового  розширення  та
узагальнення  емпіричних  спостережень  фактів  активної  участі
західноєвропейських музикантів у культурно-мистецькому житті
різних громад з подальшим визначенням загальних проблем плід-
ної  багатогранної  взаємодії  цих  фахівців  між  собою  та  з
місцевими музикантами,  і,  водночас,  узагальненням тенденцій
музично-митецьких впливів через діяльність  іноземців як носіїв
західноєвропейських традицій на розвиток більшості визначаль-
них галузей музичного буття  тогочасної  України.  Найменшою
мірою  ці  впливи  стосувалися  української  народної  музичної
традиції, проте на початку ХХ ст. і ця сфера не залишилася поза
увагою західноєвропейських фахівців хоча б на рівні масового
виготовлення і  вдосконалення в їхніх майстернях та фабриках
низки народних інструментів. 

Дедуктивно-систематичний метод спрямований  на
наукове просування від загальних визначень і з’ясування основних
понять специфіки розвитку міжнаціональних музично-культурних
стосунків до поступової конкретизації та наповнення фактичними
свідоцтвами  різнорівневої  творчої  співпраці  музикантів –  пред-
ставників  різних  західноєвропейських  країн  з  представниками
місцевої музичної еліти та, згодом, становленню українських ви-
конавських,  композиторських,  музично-педагогічних  традицій,
заснованих на синтезі західноєвропейських та вітчизняних засад.
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Ретроспективному  осмисленню  музично-культурного
розвитку Новоросійського краю та Слобожанщини в загальному
контексті їх національного, суспільно-політичного та економіч-
ного  розвитку,  виявленню  конкретних  історичних  фактів,  які
впливали на культуротворення в цих регіонах, і на цьому фун-
даменті  відтворенню процесів,  при яких розкривається логіка,
закономірність  еволюціювання  музичної  культури  України  в
міжнаціональних  контактах  і  впливах  сприяло  широке  за-
стосування історичного методу.

Одним з визначальних компонентів проведеного досліджен-
ня став  культурологічний підхід.  З  позицій сучасних глобаліза-
ційних  культурологічних   концепцій  проведено  аналіз  крос-
культурних процесів у тогочасному суспільстві, які відбувалися
в  різних регіонах України.  Постійні  інтеркультурні  контакти і
діалоги,  притаманні  музичному  побутові  багатонаціональних
міст  Півдня  та  Сходу  України,  здійснювалися  як  через  без-
посередню  участь  містян  у  мистецьких  акціях  (у  якості  ви-
конавців, а частіше – відвідувачів концертів академічної музики,
на яких виконувалися твори представників різних національних
шкіл, оперних, опереткових, балетних спектаклів, або слухачів
численних  народних  музичних  колективів,  котрі  презентували
чи не все розмаїття європейської музичної палітри – від безлічі
фольклорних  зразків  до  аранжованих  для  конкретного  складу
виконавців  уривків  з  популярних  класичних  оркестрових  та
ансамблевих творів), так і опосередковано – через віддзеркален-
ня  цих  подій  у  пресі,  сприяли  дедалі  все  активнішому
впровадженню  в  свідомість  різних  прошарків  населення  Ха-
ркова, Одеси та менших міст Слобожанщини та Новоросійсько-
го  краю  відчуття  загальноєвропейської  спорідненості  найріз-
номанітніших  творчих  музичних  проявів.  Базою  для  такого
сприйняття  стало виховання  слухацької  аудиторії  на загально-
європейських критеріях щодо композиційної довершеності му-
зичних творів, яскравості їхнього трактування, віртуозності ви-
конання  солістами  (інструменталістами  та  вокалістами),
ансамблістами, оркестрантами, хористами, народними колекти-
вами.  Водночас,  саме  яскраве  національне  композиційне
забарвлення (мелодійне, гармонійне, ритмічне тощо) і цікава на-
ціонально  означена  сюжетна  канва  (в  музично-сценічних  та
вокально-хорових  творах)  були  запорукою зацікавленого  став-
лення до них публіки. Отже, саме поєднання в оцінці музичних
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творів публікою критеріїв загальновідомих європейських тради-
цій  і  специфічних  національних  рис  свідчило  про  поступове
доведення до єдиного знаменника визначення визнання різними
соціальними прошарками слухачів як численних зразків акаде-
мічної, так і народної музики та їх виконавців – академічних і
народних музикантів.

За  допомогою  методу  логічного аналізу,  безпосереднім
завданням  якого  є  відтворення  певного  структурного  стану
об’єкта дослідження як результату розвитку системи, тобто як
стану, що історично виник, функціонував і отримав подальший
розвиток у період, який вивчається, був здійснений аналіз захід-
ноєвропейських впливів на складові музичної культури України
як  елементів  цілого  при  опрацюванні  історичної,  краєзнавчої,
мистецтвознавчої та культурологічної літератури за темою дослід-
ження. Притаманна кожному окремому регіону України специфі-
ка  культурного  розвитку  мала  відмінні  соціально-політичні,
економічні,  національні  риси.  Музично-культурні  процеси,  що
відбувалися в різних регіонах України,  еволюціювали залежно
від цієї специфіки. Разом із чинниками, притаманними кожному
окремому регіону, на ці процеси впливали й загальні: залежність
від геополітичної, суспільно-культурної, освітньої, національної
та міжнародної політики Російської імперії. Отже, усвідомлення
значення впливів як загальнодержавних, так і місцевих чинників
на  розвиток  міжнаціональних  зв’язків  у  музичній  культурі
України другої  половини ХІХ – початку ХХ ст.  стало можливе
саме завдяки методу логічного аналізу. 

Метод  синтезу надав  можливість  осмислення  як  си-
стемної цілісності складових розвитку музичної культури Украї-
ни,  культурно-історичних  особливостей  західноєвропейських
народів,  представники  яких  або  жили  на  українських  землях
протягом  декількох  поколінь,  або  тільки-но  переселилися  в
Україну,  міжнаціональних  культурних  співвідношень  та
контактів, специфічних для у різних її регіонів, виділених через
аналіз конкретних мистецьких подій.

Культурно-антропологічний метод дозволив простежи-
ти загальне і особливе в культурах різних європейських народів.
Культура  кожного  народу  як  виключно  людська  якість,  котра
передається через навчання і складається з традицій та звичаїв,
поведінки в повсякденному побуті та вірувань, є неповторною.
Разом із цим, поза ареалом історичного мешкання титульних на-
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цій,  їхні  представники – переселенці до різних регіонів Украї-
ни – за умов життя пліч-о-пліч з іншими національними менши-
нами та з титульними націями – українцями та росіянами – під
час постійного спілкування не могли хоча б частково не спри-
ймати впливи і традиції представників інших культур. Організа-
цією  життєвого  та  культурного  устрою  на  чужині  й  без-
посередньо своєю професійною діяльністю ці емігранти до Пів-
дня Російської імперії сприяли дедалі все більшому перехрещен-
ню і взаємопроникненню власне українських та інонаціональних
впливів,  у  тому  числі  в  музичній  сфері.  Сутність  культурно-
антропологічного методу виявилася у висвітленні  характерних
рис,  властивих  українцям  та  представникам  західно-
європейських культур, а саме: 

а) здатності до успадкування інонаціональних впливів, ха-
рактерної для українців;

б) здібності  до  виживання  в  інонаціональному  куль-
турному  середовищі  і  поширення  в  ньому  власних  традицій,
притаманної німцям, чехам, італійцям, австрійцям, які активно
працювали в Україні в музично-просвітницькій сфері.

У дослідженні також був використаний  джерелознавчий
метод. За допомогою цього методу було здійснене опрацюван-
ню значного масиву  газетних,  журнальних, довідкових матері-
алів, звітних видань ХІХ – початку ХХ ст., а також спогадів су-
часників  про  деякі  музично-культурні  події  та  про  окремих
творчих  особистостей,  надрукованих  здебільшого  у  виданнях
тих часів або зрідка відтворених у новітніх публікаціях, зокрема
на інтернет-ресурсах. Саме завдяки зверненню до таких безцін-
них  документів,  значна  частина  з  яких  була  проаналізована
вперше  після  їхньої  публікації  в  середині  ХІХ –  на  початку
ХХ ст.,  і  залученню  їх  у  даному  дослідженні  до  сучасного
наукового  обігу було  розширено  розуміння  значимості  внеску
іноземних музикантів різних профілів у розвиток музичної куль-
тури України, продемонстровані беззаперечні факти їхньої, нері-
дко подвижницької, діяльності на теренах обраної ними другої
батьківщини.

Завдяки використанню методів порівняння та зіставле-
ння  вдалося  зіставити:  окремі  позиції  у  різних  західно-
європейських країнах, а також в Україні та Росії у сферах профе-
сійного музичного виконавства, музичної педагогіки, організації
музично-педагогічних  процесів,  концертно-гастрольної  та  му-
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зично-громадської діяльності; стан підготовленості до сприйнят-
тя й художнього виконання музичних творів різних стилів, епох
та жанрів; здатність до художнього компонування творів, а та-
кож, протягом періоду, що аналізується, загальну динаміку му-
зично-культурного розвитку різних європейських країн. 

Так,  у процесі  дослідження  проблеми  була  зіставлена
хронологія впровадження в різних європейських країнах та на
теренах Російської імперії, зокрема в Україні, професійних му-
зичних навчальних закладів, започаткування й масового поши-
рення сфер концертного (сольного, камерного, оркестрового) та
музично-театрального  виконавства,  зародження  національних
композиторських, музично-теоретичних, музично-історичних та
музично-критичних традицій а також розвитку різних сфер мате-
ріальної діяльності, які супроводжували музично-культурні про-
цеси й були їхніми невідʼємними складовими, а саме:  виготов-
лення музичних інструментів (від окремих майстрів до проми-
слового рівня),  музично-видавницької та  музично-торговельної
справи, антрепренерства тощо.

Системне  дослідження  західноєвропейсько-українських
музично-культурних впливів стало можливим завдяки поєднан-
ню  етнологічного  та  соціально-комунікативного  напрямів  ви-
вчення проблеми при комплексному аналізі процесу формування
музичної  культури України,  яке  обумовило становлення  і  роз-
виток багатьох її ланок. 

Використання  етнологічного  напряму під  час  вивчення
культурних процесів, що відбувалися в Україні в другій половині
ХІХ –  на  початку ХХ ст.,  дозволило  виявити  умови  життєдія-
льності, що впливали на культурний побут різних етнічних груп,
котрі разом з українцями та росіянами населяли відповідні ре-
гіони України (німці, чехи, італійці, греки,  поляки, євреї та ін.).

Соціально-комунікативний  напрям дослідження  до-
зволив розглянути особливості культурної комунікації як засобу
спілкування в різних етнічних ареалах – як на міжособистісному
рівні, так і на рівні певних міжнаціональних взаємодій у музич-
ній царині.

Вельми  важливим виявився  комплексний музикознавчий
метод,  який  оперує  інструментарієм  історичного  музико-
знавства,  музично-історичного  краєзнавства,  етномузико-
знавства, музично-теоретичного аналізу.
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* * * * *
Аналіз  щорічних  звітів  відділень  ІРМТ  та  музичних  на-

вчальних  закладів  при  них у  різних  містах  України дав  змогу
прослідкувати схожість у навчальній і репертуарній стратегіях в
усіх закладах,  підпорядкованих цій державній  структурі.  Прак-
тично в усіх відділеннях ІРМТ в Україні  працювали (а в деякі
періоди, як, наприклад, в Києві, Миколаєві, Одесі, Умані навіть
очолювали  навчальні  заклади)  іноземні  фахівці,  а  значна  кіль-
кість  вітчизняних  педагогів  отримала  музичну  освіту  в
європейських консерваторіях (Лейпцигській, Варшавській, Брюс-
сельській,  Віденській  та  ін.),  що  свідчить  про  впровадження
європейських педагогічних та методичних принципів у музичне
навчання в Україні. Подібною ситуація була і в більшості приват-
них музичних навчальних закладах різних українських міст.

Завдяки вивченню спогадів сучасників,  літератури мему-
арного,  історичного  та  епістолярного характеру було  частково
відтворено  культурно-економічний  побут  мешканців  Харкова,
Одеси,  інших  міст  України,  знайдені  характеристики  (як  фа-
хові –  аналітичні,  так  і  дилетантські,  нерідко  емоційні,  проте
щирі),  надані  багатьом  яскравим  музикантам  тих  часів,  що
допомогло  відтворити  їхні  портрети  як  непересічних  творчих
особистостей. 

Вивчення  численних  щорічних  довідкових  видань
(насамперед  Харкова,  Одеси,  Києва)  дозволило  уточнити  тер-
міни праці європейських музикантів – викладачів музики в цілій
низці  загальноосвітніх  державних  та  приватних  навчальних
закладах, а іноді з’ясувати їхні імена та місця здобуття ними му-
зичної освіти.

Комплексне  осягнення,  поєднання  і  зіставлення  доку-
ментальних  свідчень  із  різних  джерел  сприяло  відтворенню
основних музично-культурних процесів, які відбувалися в Украї-
ні, зокрема в Харкові та Одесі за участю численних іноземних
фахівців.

Застосування усіх названих вище методів дозволило висві-
тити  і  проаналізувати  обʼємну  багатопланову  панораму  куль-
турно-мистецького  життя  Східного  та  Південного  регіонів
України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
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РОЗДІЛ 2

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ
МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ

У МУЗИЧНО-КУЛЬТУРНОМУ ПОБУТІ
СХОДУ І ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

2.1. Західноєвропейські народні музиканти на теренах
України

Серед  багаторівневої  ієрархії  міжнаціональних  музично-
культурних стосунків на теренах України одними з найсуттєві-
ших і, безумовно, найдемократичніших були постійні контакти з
місцевим  населенням  сотень,  якщо  не  тисяч  народних  музи-
кантів – представників як різних національностей, котрі населя-
ли  різні  регіони  України,  так  і  мандрівних  колективів  із
Центральної, Західної та Південної Європи. 

Проте,  саме  сфера  музично-культурних  контактів  на
повсякденному побутовому рівні найширших верств населення
України  цієї  історичної  доби  з  народними музикантами з  тих
саме  західноєвропейських  країн,  котрі  в  пошуках  заробітку  і
реалізації  своїх  музичних  здібностей  потрапляли  в  Україну,
мандрували нею, охоче виступаючи перед різними прошарками
українського суспільства тих часів, – аристократією в містах та в
маєтках,  купецтвом,  службовцями,  різночинною інтелігенцією,
робітниками мануфактур, пізніше фабрик і заводів, селянами то-
що, тим самим заробляючи на своє прожиття, і донині залиша-
ється недостатньо вивченою. 

Чи не найрізнобарвнішим за національним складом містом
Російської  імперії  була  Одеса.  У  1827 р.  в  одному  з  номерів
«Одесского вестника» 1827 р. ‒ першого року друку цієї газети
російською мовою ‒ невідомим дописувачем була надана яскрава
мальовнича  характеристика  святкування  одеситами  Пасхи,  де,
серед інших розваг,  чи не  найвагоміше місце посідала  музика:
«[…]  Постійно  лунає  музика.  При  звуках  волинки,  циганської
скрипки,  жидівського  цимбала,  а  подекуди  і  різкого  кларнета,
греки  та  молдовани,  з  хустинками  в  руках  танцюють  […]
старовинний танок.  […] Російські  дівчата зібралися в  хоровод;
[…] усілякими мовами гримлять розмови; співають на гойдалках і
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під гойдалками, і часто веселі італійські арії лунають тут в колі
простих матросів та ремісників [...]» [164]. 

Питанням діяльності народних музикантів не корінних на-
цій на теренах України в ХІХ – на початку ХХ ст. присвячені роз-
відки  відомого  російського  музичного  письменника  і  критика
І. Ліпаєва  (низка  статей  у  «Русской  музыкальной  газете»  про
чеських,  єврейських,  німецьких,  італійських,  російських
народних музикантів) [356; 357; 358; 359], ґрунтовні дослідницькі
праці М. Береговського [56], Т. Волошиної [99] (єврейські народні
музиканти і єврейська народна інструментальна музика), почасти
дисертаційне дослідження Н. Бовсунівської (народні музичні ко-
лективи  на  Волині) [59],  монографія  і  докторська  дисертація
Т. В. Мартинюк (грецькі,  німецькі,  чеські  поселення  і  народні
музиканти Північного Приазов’я) [397; 398],  поодинокі публіка-
ції в газетній періодиці тих часів, які стосуються діяльності або
виступів окремих колективів або груп одної національності [939]
тощо. Важливими джерелами є: словник М. Варварцева, присвяче-
ний діяльності в Україні в ХІХ ст. представників італійської куль-
тури [85],  краєзнавчий  збірник  «Чехи  на  Волині» [938],  низка
матеріалів зі  збірника  «Україна-Чехія:  історія  та  сьогоден-
ня» [798],  стаття  В. Полтарєвої  з  проблеми  поширення  арфи  в
Україні [616] та ін. Дана проблема висвітлювалась у декількох пу-
блікаціях автора даного дослідження [937; 967; 968; 969; 970: 979;
1004]. Проте численні розрізнені факти активної й різнобарвної
діяльності на теренах України багатьох тисяч музикантів – пред-
ставників західноєвропейських народностей і національностей – і
досі потребують подальшого вивчення та узагальнення.

Музично-культурні  контакти  іноземних  народних  музи-
кантів з населенням України мали багатовікову історію. Прояви
таких  контактів  відбувалися  здебільшого  на  рівні  мандрівних
невеличких груп і навіть поодиноких народних музикантів. На
прилеглих територіях, як-от: словаки в Галичині, румуни в Бу-
ковині, а також на більшій частині українських земель історично
жили поляки, оселялися німці, чехи (здебільшого на Волині, та
на Півдні України),  євреї  (в австрійській Галичині,  на Волині,
Поділлі  та  в  інших  південно-західних  губерніях  Російської
імперії),  греки –  у  Приазов’ї  та  Причорномор’ї  тощо.  Пред-
ставники  цих  народів  зберігали  свої  національні  культурні
традиції, музичні зокрема, іноді навіть зразки музичного фольк-
лору передавалися  ними з  покоління  в  покоління  іноді  більш
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ретельно,  незмінно,  ніж,  наприклад,  на  їхній  батьківщині  –  в
Німеччині, Чехії або Польщі. Це стало можливим завдяки певній
побутовій  замкнутості  переселенців  і  особливостям  духовних
традицій національних громад, які належали до різних західних
християнських  обрядів  (римо-католики,  греко-католики,  люте-
рани,  меноніти,  протестанти тощо) або до іудейської  віри.  Ця
зорієнтованість на культурні надбанні і релігійні традиції їхніх
колишніх батьківщин та відповідних церков дозволила переваж-
ній більшості німців, чехів, поляків, євреїв, греків протягом де-
кількох поколінь зберігати власну національну гордість і прак-
тично не змішуватися з представниками автохтону – українцями,
а  також із  росіянами.  Разом з тим комунікативна необхідність
повсякденного буття (торгівля, організація промислових та сіль-
ськогосподарських підприємств, різного роду офіційні контакти
з представниками влади на  місцях тощо),  що зросла в  другій
половині ХІХ ст. із розвитком капіталістичних відносин, спону-
кала до дедалі все активнішого міжнаціонального спілкування.
Не залишалися поза цих процесів і народні музиканти, для яких
можливість заробітку і відносного матеріального достатку була
лише  в  подоланні  мононаціональної  обмеженості  слухацької
аудиторії. Це стосувалося як талановитих народних музикантів,
які мешкали з родинами на новій батьківщині, так і тих, які по-
трапляли  в  Україну  саме  з  наміром  заробити  тут  своїми  ви-
ступами. 

Напрями  діяльності  народних  чеських  музикантів,
окреслення сфер застосування їх виконавської майстерності та
впливів на багатонаціональне українське суспільство тих часів
детально аналізувались нами в низці наукових праць, вказаних
вище. Надамо нижче квінтесенцію цих спостережень.

Переважній більшості чеських народних музикантів – тих,
які впродовж майже всього ХІХ ст. потрапляли в Україну з Чехії
у своїх подорожах, і тих, які з родинами переселилися в Україну
(переважно на Волинь) у 1860‒1880-ті рр.23 і, як правило, були

23 Переселення чехів до Російської імперії,  здебільшого саме до України (до
Північного  Приазовʼя,  Одещини,  Криму і  найбільше Волині), відбувалося  з
1860-х до 1890-х рр., а зворотний процес поступового  їх повернення до Чехії
розпочався під час революційних подій і  суспільно-політичних потрясінь на
теренах  України  1917‒1920 рр.  та  триває  до  нашого  часу.  Стимулом  до
останньої хвилі переселень на історичну батьківщину стали героїчні і трагічні
події,  повʼязані  з  Революцією  Гідності,  російською  анексією  Криму  й
подальшою агресією з окупацією частини Донбасу на Сході України.
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селянами, але перекваліфіковувалися на музикантів (шарманщи-
ків, співаків, інструменталістів, дресувальників тварин, танців-
ників)  лише  взимку,  коли  виникала  перерва  в  сільсько-
господарській  праці [939] –  було  притаманне  добре  (майже
стовідсоткове) знання нотної грамоти, якісна професійна гра на
різних інструментах,  адже до музичного інструментарію чехів
входила  більшість  духових  інструментів,  скрипки  і  цитри  (їх
тоді нерідко в побуті й навіть у пресі називали арфами). До ре-
пертуару  чеських  мандрівних  колективів,  які  мали  назви
«банди» (найчастіше так називалися ансамблі або оркестри ду-
хових інструментів) та «шуманжі» (ансамблі,  що складалися з
гравців  на  цитрі  (арфістів),  скрипалів  та  співаків),  поряд  із
чеськими народними мелодіями – піснями, танцями, попурі то-
що входили і  твори класичного репертуару тих часів,  зокрема
деякі  популярні  пʼєси Моцарта,  Бетховена,  композиторів-
романтиків, тогочасних чеських авторів. Зразки народної музики
і складніші  класичні  твори вдячно й зацікавлено сприймалися
різними  прошарками  населенням  України,  про  що  свідчить
стійка традиція чехів заробляти тут собі на прожиття саме му-
зичними мандрами. Це становище тривало аж до другої поло-
вини 1880-х рр., коли, за словами І. Ліпаєва, на прохання уряду
Австро-Угорщини, у якій унаслідок масового переїзду чеських
народних музикантів до Росії (здебільшого до України) почало
занепадати сільськогосподарське виробництво, з Росії (України)
до Чехії протягом декількох місяців було вислано близько семи
тисяч  (!)  таких  заробітчан [357].  На  Волині,  найщільніше
заселеній чехами, як і в інших регіонах України, «чеська етнона-
ціональна  меншина,  хоча  й  не  найчисленніша  […],  зберігала
свою мистецьку самобутність, що між іншим виявилося і в му-
зичних традиціях та освіті. Головними формами музичної освіти
чехів Волині були оказіональні (традиційне навчання народній
пісні та музиці) та позаінституційні (музичні зали в шинках у
чеських  селах,  хори  при  церквах,  народні  театри  тощо).  У
чеських  реальних  училищах  музика  входила  до  переліку  на-
вчальних предметів» [59,  с. 10],  тобто,  як  зазначає  дослідниця
Н. Бовсунівська,  можна  говорити  про  елементи  системності  в
навчанні  музики  в  чехів.  Яскравою  характеристикою  чеських
переселенців було й те, що вони чітко і однозначно ідентифіку-
вали  себе  саме  із  словʼянами,  і  навіть  на  новій  батьківщині
намагалися  не  лише  зберегти,  а  й  примножити  національні
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традиції і розвинути чеську музичну культуру через складання
нових  музичних  творів  (здебільшого  пісень,  авторами  яких
ставали здібні  музиканти-аматори).  Презентації  та аналізу цих
пісень  присвячена  ґрунтовна  розвідка  чесько-українських  до-
слідників-фольклористів Я. Поспішила та В. Логвінової [1081]. 

Яскравими явищами в музичній культурі України тих часів
стали й виступи в різних регіонах народних італійських і  німе-
цьких музикантів, які займали відмінні від чехів виконавські ніші.

І. Ліпаєв писав про італійських народних музикантів таке:
«Наприкінці  70-х років [ХІХ ст. – В.  Щ.] італійські  музиканти
почали перекочовувати в Росію і знайшли для своїх виступів від-
разу велику сферу діяльності» [357]. 

Під час війни з Туреччиною італійські  шарманщики, які
здебільшого заробляли собі на життя на півдні Росії, проте не-
рідко у своїх мандрах діставалися навіть обох російських сто-
лиць, «...включили до свого репертуару солдатські пісні, болгар-
ську “Шуми, Маріца”, вносили загальне пожвавлення в тяжкий
душевний стан обивателя, і все це російською владою не лише
дозволялося, але навіть побічно заохочувалося де тільки можли-
во. Не було більш-менш значного міста, де не знайшли б собі
притулок  п’ять-десять  шарманщиків.  Італійці  мали  чудові
шарманки.  Вони  були  чистого  ладу,  приємних,  у  більшості
флейтових звуків, з добре підібраним репертуаром: арії  з опер
(найулюбленіші –  арії  з  “Лючії”  (“Santa  Lucia”)  “Ріголетто”
(“Серце  красуні”),  а  з  російського  репертуару –  популярна  на
початку 80-х років – “Прощавай, країна моя рідна”, болгарський
марш. Після війни шарманщики виписали собі своїх дружин і
дульціней,  нарядили в яскраві  народні  костюми і  змусили та-
нцювати під шарманку тарантелу з бубном в руках. Проте цей
вид розваги тривав недовго. Народу остогидли шарманки з тан-
цюристами, і на зміну їм прибули цілі трупи італійців, ансамблі,
що  складалися  зі  співаків,  мандоліністів  і  гітаристів,  у  свою
чергу виділяли волинщиків, під звуки яких танцювали миловид-
ні  італійки.  Але  італійська  музика,  проіснувавши  недовго,
повинна  була  поступитися  натиску спочатку дуетів (скрипка і
арфа), потім і великих складів музикантів з Чехії» [357]. 

Відзначимо, що заради зв’язності та послідовності викла-
ду думок,  І. Ліпаєв,  можливо,  свідомо припустився  принаймні
двох прикрих хронологічних помилок. 

По-перше, чеські народні музиканти не прийшли на зміну
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італійським уже в останній чверті ХІХ ст., як пише Ліпаєв, а по-
трапляли в Україну ще задовго до появи італійців – чи не з кінця
ХVIII ст. Документально – з непоодиноких надрукованих спога-
дів  сучасників  –  відомо,  що  численні  й  різноманітні  чеські
народні  колективи  мандрували  Україною,  потрапляючи  до
найвіддаленіших  її  куточків,  ще  в  1840-х рр.,24 а  їхня
майстерність справляла незабутнє враження на М. Лисенка ще з
часів його дитинства [75; 377; 1000]. 

По-друге, появу італійських народних музикантів у Росії
Ліпаєв датує кінцем 1870-х рр. Принаймні в Одесі – місті, з яко-
го в ХІХ ст. розпочиналася чи не вся італійська міграція Украї-
ною та Росією, італійські народні музиканти почали активно дія-
ти  набагато  раніше,  потрапляючи  туди  разом  із  моряками,
торговцями,  підприємцями,  лікарями,  зодчими,  оперними  та
оркестровими трупами ще з початку ХІХ ст. Сучасні досліджен-
ня історії «Південної Пальміри», як називали Одесу в ХІХ ст.,
переконливо свідчать саме про це. Наведемо цитату з відомого
сайту одеських дослідників-краєзнавців: «У свідомість одеситів,
з самого заснування міста, були закладені музичні гени. Не тіль-
ки в театрі, а й на вулицях, ринках, у дворах міста звучала музи-
ка Россіні, Доніцетті, Белліні, трохи пізніше Верді у виконанні
італійців-шарманщиків, які з ранку до вечора блукали містом, а
вечорами розважали завсідників винних ляхів і трактирів» [228].

Інше підтвердження мандрів Україною італійських музи-
кантів задовго до 1870-х рр. наводить М. Варварцев у біографі-
чному словнику італійських діячів культури «Італійці в Україні

24 Важливе підтвердження сприйняття чеських народних музикантів на теренах
України  в  середині  ХІХ ст.  як  певної  данини,  як  звичного  факту,  поруч  із
єврейськими  та  циганськими,  котре  наводить  дослідниця  Т. Публіка [631],
міститься  в  літературній  спадщині  А. П. Свидницького:  «На  Поділлі  немає
села,  в якому не було б декількох душ музикантів.  Традиційні  інструменти:
скрипка, – іноді дві і три, бас, бубон та цимбали. Трапляються флейти, клар-
нети, чекани. Це не те, що панська музика: панська сама по собі, а ці сама по
собі, і побутує під іменем вільного оркестру – вільна капелія. Ця вільна капелія
іноді грає пречудово (напр.[иклад], брати Вершинські в м. Крутих, Балтського
повіту).  Тульчинецька вільна капелія,  яка відома  під назвою “Тоган-Тогані”,
складається з циган і  євреїв і  з  достоїнством замінює чехів та інших музи-
кантів. Такі чудові музиканти, вочевидь чекають на панські призови […]» [669,
с. 475]. Ймовірно, кажучи про чекани, автор мав на увазі чакан, за словником
Брокгауза та Ефрона це хроматичний деревʼяний духовий інструмент з шість-
ма дірочками та одним клапаном у вигляді вельми великої загостреної палиці,
що поступово звужується до кінця. 
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(ХІХ ст.)» [85],  де  серед  великої  кількості  професійних  іта-
лійських  музикантів –  диригентів,  солістів-інструменталістів,
оперних співаків, музичних педагогів тощо, – надає й імена двох
мандрівних  музикантів:  Антоніо  Берні  та  Джованні  Мутті –
гравців на ручному органі (за тих часів так називали шарманку),
відомості  про яких випадково потрапили на сторінки періоди-
чних видінь  тих часів.  Пармський підданий А. Берні  в  червні
1841 р. прибув із-за кордону через Броди до Житомира, звідки
вирушив  до  Полтавщини.  Дж. Мутті,  який  свої  виступи  су-
проводжував  показом  дресированих тварин,  відвідав  у  1843 р.
Одесу, Єлисаветград, Катеринослав, Київ, звідки після двомісяч-
ного перебування вирушив у квітні  1844 р.  до Харкова.  Отже,
навіть на прикладі цих двох народних музикантів, імена яких ли-
ше випадково зберегла історія, можна стверджувати, що виступи
італійців уже в 40-х рр. ХІХ ст. географічно охоплювали прак-
тично всі регіони України.

На якісно вищому щаблі професіоналізму, за свідченням
І. Ліпаєва,  була  виконавська  майстерність  німецьких  народних
музикантів. «Німці […] становили невеликі оркестри, з духови-
ми та струнними інструментами. Вони не грали по вулицях, а
завжди  входили  до  двору,  розташовувалися  півколом  і  грали
іноді дуже струнко і складно. Нерідко в них були і свої капель-
мейстери,  особливо  якщо  оркестр  був  наполовину  духовий,
наполовину струнний, хоча в більшості випадків оркестри ці бу-
ли духові, мідні. Їх репертуар складався з вальсів, попурі, зде-
більшого комічного характеру, з різними брязкальцями, зозуля-
ми,  з  відчайдушним барабанним боєм у  маршах і  гліссандо і
“тремтінням” вібрацій у п’єсах  мелодійних.  Німецькі  вуличні,
або, вірніше, дворові оркестри, грали не лише для розваги оби-
вателів,  але  з’являлися  в  громадських  місцях:  наприклад  у
театрах, на каруселях, на народних гуляннях. Вдень вони ходили
по дворах, а ввечері – по ресторанах, театрах і балаганах. Вони
були бажаними музикантами, – брали дешево, а грали стільки,
скільки потрібно було тямущим підприємцям» [358]. 

Особливістю виступів німецьких народних музикантів бу-
ло те, що вони, на відміну від чехів, найчастіше грали по нотах.
Серед  музикантів  таких  оркестрів  було  чимало  відмінно  на-
вчених.  Деякі  з  них,  за  свідченням  Ліпаєва,  володіли  своїми
інструментами на  артистичному рівні.  Багато хто  з  цих музи-
кантів  згодом  знаходив  застосування  в  провінційних
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театральних  оркестрах  Росії  та  України,  найкращі –  навіть  в
оркестрах  Імператорських  театрів  Москви  і  Петербурга.  Інші
ставали викладачами на духових інструментах в провінційних
кадетських  корпусах,  обіймаючи  водночас  посади  військових
капельмейстерів.  Описуючи  побут  німецьких  народних  орке-
странтів і подальше трансформування таких колективів, Ліпаєв
зазначає, що «...приїжджаючи в незнайоме місто, вони знімали
загальну квартиру і жили в ній по-братськи. У південних містах,
наприклад  в  Одесі,  Харкові,  Маріуполі –  у  заїжджих  дворах
німецьких колоністів. Діяльність бродячих оркестрів, за І. Ліпає-
вим, тривала не більше семи чи восьми років. У столицях – на
початку 90-х років на сцені, замість них, з’явилися з Німеччини
трупи акробатів, гімнастів з “вченими” собаками, папугами, різ-
ного роду пташками. У цих трупах були і бродячі німецькі музи-
канти  по  дві,  по  три  і  п’ять  осіб,  але  вони  не  були  носіями
недавнього добробуту своїх товаришів» [358].

На відміну від мандрівних чеських і німецьких колективів, а
також  на  відміну  від  єврейських  народних  музикантів25,  зде-
більшого вихідців із країн Західної Європи, котрі жили в Україні і
чиє мистецтво було  затребуване не лише власною національною
спільнотою,  а  й представниками різних  національних громад,  з
якими вони жили пліч-о-пліч,  діяльність народних музикантів з
числа німецьких колоністів в Україні була зосереджена майже ви-
ключно на обслуговуванні потреб власних національних громад.
Так, Н. Бовсунівська, аналізуючи стан музичного життя німецьких
колоністів на Волині, зазначає, що «…незважаючи на стриманість
і  флегматичність у повсякденному житті,  у своєму побуті  німці
відводили  помітне  місце  сільським  балам,  фестивалям  танцю і
пісні.  Музична  освіта  волинських  німців  має  свої  регіональні
особливості:  цілі  музичні  пласти музичної  спадщини німців  на
іноетнічних територіях залишилися більш незмінними, ніж власне
в Німеччині; колоністська культура стала окремою формацією, не
схожою на усталену систему мистецьких традицій німецьких ет-
носів  (баварців,  тюрінгців,  ельзасців)» [59,  с. 10].  Вчена  також
наголошує на тому, що основою музичної освіти дітей німецьких
селян-колоністів було знання і вміння співати велику кількість цер-
ковних пісень. Ця ж тенденція була характерна і для німецьких ко-
лоністів в інших регіонах України.
25 Аналіз діяльності єврейських народних музикантів надається у двох статтях
автора монографії: [967; 979].
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Описуючи музично-культурне життя німецької спільноти в
Харкові в 1830-х – 1840-х рр. німецький історик Ф. О. Рейнгард
наводив  типову  картину  проведення  ними  спільних  ве-
чорів: «[…] Проміжки між іграми заповнюються грою на форте-
піано, співом улюблених німецьких арій, романсів, часто цілим
хором.  Починаються  танці,  і  переважно  танцюють  вальс
(Augustin),  котильйон,  галоп  і,  серед  іншого,  гросфатер  та
ін.» [цит.  за:  202];  подібні свідчення  залишив  і  харківʼянин
В. Ярославський у своїх спогадах [220].

Практично відсутні документальні свідчення про будь-яку
діяльність в Україні польських народних музикантів, хоча на її
теренах мешкала безліч поляків, але переважна більшість з них
у другій половині ХІХ ст. вже представляла собою не польських
селян, а шляхту26. До того ж напруга у відносинах між Росією та
підкореною нею значною частини цієї донедавна могутньої краї-
ни після трьох розділень Речі Посполитої в 1772‒1795 рр. між
Прусським королівством, Російською імперією та Австрійською
монархією, яка виявилась у низці повстань поляків у ХІХ ст., і
зумовила дуже дозовану ‒ протягом багатьох десятиліть ‒ і не-
рідко викривлену в пресі інформацію про «російських» поляків,
зокрема про їх культурне життя.

Чи не єдиним свідчення активності народних музикантів-
поляків на теренах України стали численні виступи в різних її
містах (Житомир, Київ, Катеринослав, Полтава та ін.) на початку
ХХ ст.  Польського селянського оркестру. Організований цей ко-
лектив  був  4  листопада  1881 р.  Каролем  (Карлом) Намислов-
ським,  землевласником  і  здібним  музикантом,  і  складався  із
селян, які жили в його маєтку поблизу м. Замосць27. 

У  1890-х рр.  цей  колектив,  поступово  збільшуючись  і
опановуючи  все  більший  і  різноманітніший  репертуар,
неодноразово виступав на одеських естрадах. На початку 1895 р.
цей  оркестр,  який  грав  у  залі  «Гранд-Отелю»,  рецензент

26 Іншою причиною відсутності інформації про будь-які польські народні му-
зичні колективи може бути і специфічне ставлення офіційного Петербурга до
поляків, обумовлене численними фактами жорсткого спротиву представників
цієї нації імперському режиму, імовірно розповсюджувалось і на замовчування
в пресі фактів проявів їхнього культурного життя і національної свідомості.
27 Колектив цей аж до 1939 р. утримувався лише коштами родини Намислов-
ських.  Оркестр  ім. Намисловського  існує  в  польському  Замосці  донині,
провадить активну концертну і  гастрольну діяльність, але вже  складається з
професійних музикантів.
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«Новороссийского  телеграфа»  назвав  чудовим,  а  далі
продовжив: «Диригент урізноманітнює свою програму маршами
зі співом, мелодичними вальсами та хвацькою мазуркою. […] ре-
пертуар у п.28 Намисловського, як видно, дуже великий, вимога
повторення виклакала виконання нових,  не позначених у про-
грамі номерів» [808]. 

Після  концертів  оркестру  у  Вінниці  восени  1902 р.
кореспондент одеської  газети «Театр» інформував:  «П. Намисло-
вський дав усього три концерти, зробивши загальний збір у 1500
руб. Концерти давалися […] на сцені літнього театру, який був кож-
ного разу переповнений публікою, переважно інтелігентною. Ор-
кестром були виконані кращі номери його репертуару […]. Оркестр
направився з Вінниці до Кам’янця і потім до Києва» [167]. 

В Україні концерти селянського оркестру Намисловського
відвідували насамперед представники польської  спільноти.  Ре-
цензії  на  виступи  колективу друкувалися  не  лише  в  місцевих
періодичних  виданнях,  а  й  на  шпальтах  загальноросійських
«Русской музыкальной газеты» та «Музыкального труженика».
У 1902 р. в «Русской музыкальной газете» з’явився перший від-
гук  на виступи цього оркестру в Києві.  «Три концерти “селя-
нського” польського оркестру Карла Намисловського, що відбу-
лися  наприкінці  вересня  в  Києві,  були  переповнені  публікою,
хоча з художнього боку, звісно, не заслужили такої уваги» [51]. 

У  1906 р.,  після  концертів  колективу  Намисловського  в
Житомирі, у тому ж виданні зазначалося: «Гучний успіх і п’ять
повних зборів припали на долю селянського оркестру К. Нами-
словського, хоча самі концерти не були цікавими в художньому
сенсі.  Оркестр  полонив  публіку  доступністю  репертуару  і
своєрідністю виконання, сповненого безмежної завзятості і жит-
тєрадісності польських народних танців […]» [448]. 

Ці ж гастролі висвічувалися і в «Музыкальном тружени-
ке»:  «17‒22  жовтня  в  залі  Взаємного  кредиту  та  в  Міському
театрі  відбулася  ціла  низка  концертів  селянського  оркестру
К. Намисловського – при повних зборах. Оркестр не виблискує
силами (серед виконавців  чимало дітей і  підлітків),  але він  від-
різняється рідкою зіграністю і стрункістю. Програма – нескладна,

28 Тут  і  далі  за  текстом скорочення  «П.»,  «п.»,  «Пп.» та  «пп.» в  цитованих
уривках  з  періодичних  видань  ХІХ  ‒ початку  ХХ ст.  означають  «пан»  та
«пани», що відповідає повсякчас вживаним у Росії тих часів скорочень «г.» ‒
«господин» та «гг.» ‒ «господа».
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переважають мазурки, вальси, марші, польки тощо, сольні п’єси, і
лише зрідка трапляються твори Монюшка, Верді та ін. Оркестр
неповторно виконує твори на народні теми п. Намисловського,
пересипані і співом, і свистом, і плесканням, і грою на гребінці, і
схожими ефектами… У всьому цьому мало музикального, проте
стільки життя,  молодецтва,  природності,  що підмиває слухача.
На  концертах  був  присутній  увесь  цвіт  польської  спільноти.
Поляки вміють цінувати і любити свою народну музику; честь і
слава їм! У них би повчитися і нам любити і підтримувати свою
рідну пісню, яка витісняється солдатськими і фабричними пісня-
ми та ще виттям шарманки […]» [181].

Наступного року цей колектив знову гастролював Украї-
ною. «Оркестр Намисловського користується в південно-захід-
ному  краї  взагалі,  і  зокрема  в  Житомирі,  широкою  популяр-
ністю. […] П. Намисловський виявився не з того сорту підпри-
ємців, які підтасовують музику під націоналізм. У числі інших
номерів програми виконувався солідний твір п. Носковського –
“Хата за селом”. Музична ілюстрація п. Носковського настільки
життєва, що […] в уяві слухачі ясно змальовують картини сіль-
ського життя польського краю. З дещо меншим успіхом, але все ж
зі значною зацікавленістю слухається музика національних тан-
ців. […] Оркестр п. Намисловського являє собою органічно зі-
грану  масу  в  60  осіб  розвинутих  музикантів.  Концертом  ке-
рували два диригенти К. та С. Намисловські; це два представни-
ки  старого і  нового завітів  у  музиці.  “Пальму першості”  слід
вручити С. Намисловському» [566].

«Музыкальный труженик» звітував і про виступи оркестру
в  1908 р.  в  Катеринославі.  «Оригінальним  за  типом  виявився
концерт народного польського оркестру під керівництвом батька
та  сина  Намисловських.  У  першому  відділенні,  під  орудою
старого Намисловського – творця цього оркестру, виконувалася
невибаглива музика: марші, мазурки тощо, і виконувалася – тре-
ба віддати належне поважному капельмейстеру – вельми колори-
тно, зі своєрідним шиком і великим пожвавленням. Оркестр за
складом цілком пристойний, і в кількісному, і в якісному відно-
шенні.  Диригент,  за  звичаєм старих часів,  стоїть  обличчям до
публіки  і  лише  в  якомусь  дуже  запальному  місті  мазурки
повертається до оркестру, щоб захопити його виразним помахом.
Польська колонія, яка складала головний контингент відвідува-
чів  концерту,  прийшла  в  повний  захват  від  захоплюючих
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мазурок.  Проте  друге  відділення,  яким  диригував  молодий
Намисловський,  і  яке  було присвячене серйозній  музиці  (Ґріґ,
Сметана, Монюшко та ін.) пройшло дуже і дуже слабко. Як ди-
ригент  п. Намисловський-син  не  проявив  нічого,  окрім
претензійної легковажності» [950]. А після виступів колективу в
Полтаві  в  жовтні  1908 р.  місцевий  рецензент  писав  про
«польський оркестр пп. Намисловських, який струнко виконував
як серйозні пʼєси, так, особливо, національні танці» [615].

Як видно з наведених рецензій різних авторів, селянський
оркестр Намисловського користувався неабиякою увагою укра-
їнської  польської  спільноти.  Колективу  найкраще  вдавалися
твори,  засновані  на  національних  танцювальних  та  маршових
мотивах, що не могло не приваблювати українських поляків. 

Перелік  музичних колективів,  які  виступали в Україні  в
останній третині ХІХ – на початку ХХ ст., маючи в основі свого
репертуару фольклорні  зразки  і  твори,  засновані  на  народних
мелодіях,  збагачувався  й  оркестрами  сусідніх  південноє-
вропейських народів, насамперед угорців та румун. Ці колективи
можна  охарактеризувати  як  народні  професійні.  Як  правило,
вони очолювалися освіченими музикантами, найчастіше соліс-
тами-віртуозами.  Іноді  до  складу таких оркестрів  входило де-
кілька яскравих інструменталістів-солістів. 

Як приклад виступів таких колективів і позитивного вра-
ження  відвідувачів  таких  концертів  в  українських  містах,
наведемо свідчення лише про декілька найяскравіших із значної
кількості подібних оркестрів тих часів.

У  1871 р.  Одесу зачарували  виступи  оркестру угорських
ромів під керівництвом Б. Кальмана. «Концерти цієї капели, що
перебуває  під  управлінням  п. Балаша  Кальмана,  цілком  заслу-
говують на ту увагу, якою дарує їх одеська публіка: кожна зіграна
артистами п’єса викликає щирі оплески; але особливу насолоду
доставляє своєю грою один з членів вищезгаданої капели, віолон-
челіст, п. Балога; очевидно, володіючи чудовою технікою, але, як
справжній артист, який не любить виїжджати на зайвих ефектах,
він зворушує і захоплює слухачів незвичайно чуттєвою грою; ва-
шому почуттю зрозумілий кожен звук, що виходить з-під чарівно-
го смичка п. Балоги. Вчора ми чули в перший раз п. Балогу, і його
гра доставила нам цілковите задоволення; по закінченні кожної
п’єси музикант викликався публікою, він зіграв останню п’єсу,
що мала темп вальсу, неповторно гарно; так може грати тільки
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першокласний  артист.  Сам  п. Кальман,  директор  капели,  від-
значається як композитор: його угорська весільна пісня, зіграна в
неділю ввечері, вище за будь-які похвали. Не можна не подяку-
вати дирекції благородного зібрання за те, що вона за пропозиці-
єю п. Газа, виписала до нас з Відня таку прекрасну капелу», – пи-
сала газета «Одесский вестник» [156]. 

Протягом літа-осені 1894 р. Одесу відвідали ще два подіб-
ні цікаві національно яскраво означені колективи. 

Румунський струнний оркестр (фактично ансамбль) все лі-
то виступав на Малому фонтані. «Названий оркестр заслуговує
на велику вдячність. Він нічого спільного не має з тими румун-
ськими оркестрами, які вперше виступали в нас декілька років
тому. У той час як оркестр, наприклад, Падуряно являв собою
набрід одягнутих в національні руб’я “музикантів”, котрі грали
вульгарно, грубо і виключно ті “румунські пісні”, які ви почуєте
на  будь-якому  єврейському  весіллі, –  тут  ми  маємо  справу  зі
справжніми музикантами. Усього якихось 8 людей прекрасно і
струнко, злагоджено виконують п’єси різних композиторів, між
якими  помітне  місце  посідають  Верді,  Бізе,  Леонковалло  та
Масканьї.  Гра  оркестру п. Дініку витончена,  така,  що пестить
слух. Сам п. Дініку дуже добре володіє смичком. […]» [806].

А  восени  в  місцевому  «Гранд-Отелі»  виступала  капела
ангажованих із-за кордону угорських ромів під керівництвом Ку-
ті Вінче. Колектив складався з 9 осіб, одягнутих у національні
угорські костюми, а його гра, як зазначала преса, була подібна
до  кращих румунських капел,  причому угорці,  крім  своїх  на-
ціональних п’єс, які завжди подобалися публіці, виконували ще
й  твори  Леонковалло,  Верді,  а  також  власні  композиції [805].
Протягом декількох днів одна і та ж газета називала їх то угорця-
ми, то румунами: «Невеликий оркестр під керівництвом п. Куті
Вінче відмінно зігрався і, відрізняючись новизною та свіжістю
репертуару, має в той же час видатних солістів на скрипці та на
цимбалах.  У  перші  дні  своїх  дебютів  румуни  мали  видатний
успіх і без кінця повторювали свої номери» [739].

Традиція виступів румунських колективів, які найчастіше
складалися виключно або переважно з ромів, продовжилася і на
початку  ХХ ст.  Так,  протягом  декількох  років  на  Півдні
Російської імперії (від Одеси, Катеринослава та Харкова до Ки-
словодська і Баку) з неодмінним успіхом гастролював доверше-
ний  румунський  оркестр,  очолюваний  скрипалем-віртуозом
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Ж. Гулеско [52], пізніше найпопулярнішим музикантом у Петер-
бурзі, а ще пізніше ‒ у Парижі29.

Відомий  співак  і  музичний  письменник  С. Ю. Левік  у
своїх спогадах, які стосуються культурного побуту в невеликих
містах центральної України на зламі ХІХ і ХХ ст., надає характе-
ристику розмаїттю музикантів різних національностей, які від-
відували Україну в ті часи: «…я шукав розради в “угорців”, спів
яких нерідко захоплював мене своєю задушевністю. Ці “угорці”
зовсім не були угорцями. Це були бродячі “хохли”, серби, вір-
мени, румуни, чехи, цигани, італійці, і, мабуть, менше всього бу-
ло серед них угорців. Та й одягалися вони так, як у той час одяга-
лися переважно тірольці. […] Ходили ці бідолахи з села в село, з
містечка в містечко, а то і з країни в країну пішки. […] А співали
деякі  з  цих  бродячих  артистів  довершено,  з  уродженою
майстерністю і задушевністю. Слів їхніх пісень ніхто не розумів,
але музика, одна музика народної пісні глибоко проникала в ду-
шу слухачів. Чомусь пісні ці в побуті називалися “волоськими”.
Дещо з виконуваних нині молдовських народних пісень їх від-
носно близько нагадує. “Волоські” пісні легко запам’ятовувалися.
Музична молодь схоплювала не тільки мелодію, а й багато не-
знайомих слів. Непомітно формувалися і переходили з уст в уста
якісь  змішані  пісні:  одна-дві  фрази українською мовою або на
єврейському жаргоні і  два-три рядки викривлених «волоських»
текстів. Це нерідко давало дуже смішні звукові поєднання, і ви-
падково виникали кумедні алітерації. Траплялося й «спаровуван-
ня» двох мелодій за тим же принципом [...]» [349, с. 16–17].

Музично-культурний  побут  українців  наприкінці  1860-х рр.
почав  збагачуватися  і  народними  слов’янськими  піснями.
Сприяла цьому діяльність ансамблю співаків (фактично чехів),
створеного Д. А. Агренєвим-Слав’янським після його відвідува-
ння Чехії30. Згодом цей невеличкий ансамбль розрісся до великої
хорової капели його імені, яка завоювала світову популярність.
Показовою  видається  стаття  «Несколько  общих  мыслей  о
концерте  г. Славянского»  (1869 р.),  написана  після  першого

29 Зразки  мистецтва  Ж. Гулеско-скрипаля  збереглися  в  численних  записах
1900‒1930-х рр., зроблених в Росії, Польщі, Німеччині, Франції [477].
30 Саме  під  час  організованого  Агренєвим-Слав’янським  слов’янського
концерту в Празі в грудні 1867 р. відбувся виступ М. В. Лисенка з імпровізація-
ми на теми українських народних пісень, знаковий для подальшого напряму
всієї його творчої діяльності.
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знайомства  харків’ян  із  цим  колективом,  яка  присвячена  про-
блемам вивчення  і  пропаганди  народної  музики  слов’ян  та  її
впливу на розвиток музичних культур європейських країн. Судя-
чи з підпису (П. Л.), імовірний автор публікації – освічений хар-
ківський  музикант-любитель,  частий  учасник  (віолончеліст)
концертів  камерної  музики  в  місті,  доцент  ветеринарного  ін-
ституту Лукіан Йосипович Павлович31.

Говорячи про вплив фольклору на творчість європейських
композиторів, критик зазначав, що «...якщо і збагатилася музика
з народних джерел заходу, то світ слов’янський досі залишається
майже недоторканим: музична сторона його занадто мало відома
і самим слов’янам. А між тим нелегко відшукати народ, який був
би  настільки  багатий  своєю  пісенною  поезією,  як  слов’яни,
великими  мільйонами  розкидані  на  величезному  просторі
європейського  материка,  з  вражаючою  різноманітністю  його
природи. […] Від перших найдавніших звісток про слов’ян до
пізнішої пори історик натрапляє на ряд нерідко захоплених ви-
словлювань про їх пісенність, про любов до співу повсякчас, на
всякому місці  і  при всякому душевному настрої.  [...]  Відчуття
піднесеної  і  задушевної  мелодії  однаково  захоплює  дух  і
одноплемінника і чужинців – і знаменитий Моцарт не соромився
надавати  геніальність  своїм  творінням,  користуючись  матері-
алом з музичних наспівів чеського народу» [600].

Аналізуючи пісні різних слов’янських народів, автор стат-
ті підкреслив, що «[...] спостерігач без особливих зусиль відчує
єдність загального тону [...],  схожість у багатьох деталях – і  з
повним правом скористається  цим матеріалом для  визначення
властивостей споконвічного характеру та особливостей душев-
ного настрою окремої своєї національності». Закликаючи до ви-
вчення  пісенного  фольклору,  Павлович  наголосив,  що
слов’янський музичний фольклор є джерелом, «…до якого ледь
доторкнулася наука і яке практично зовсім незнайоме в нашому
суспільному житті. […] П. Слав’янський зі своїм поки що нечис-
ленним  хором  перший  з  певною  програмою,  з  виразним  і
наполегливим  виконанням  вводить  його  прямо  в  російське
суспільство  і  дає  суспільству можливість,  через  безпосереднє
знайомство з музикою Сербів, Чехів, Словаків, Хорватів, Болгар

31 Пізніше  Л. Й. Павлович  обійняв  посаду викладача  віолончелі  в  музичних
класах Харківського відділення ІРМТ, де працював до 1879 р., вочевидь сумі-
щаючи цю роботу з викладанням у ветеринарному інституті.
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і  Хорутан  [словенців –  В. Щ.],  відновити  розірвану свідомість
спорідненості  з  ними  російського  народу  і  [...]  духовного  та
споконвічного  зв’язку  між  окремими  членами  колись  єдиної
родини.  Не  п. Слав’янському  належить  почин  у  слов’ян  у
проведенні  в  життя цього важливого завдання.  Воно робиться
вже досить давно нашими одноплемінниками на заході і півдні,
котрі  почасти випередили нас в освіті,  як Чехи,  почасти були
змушені робити це за умов важкого їхнього життєвого досвіду,
який вимагав від них […] збереження духовної своєї самобут-
ності.  Де  є  невпинна  боротьба  за  дороге  власне  коріння,  ви-
роблені  цілими  століттями  самостійного  народного  життя,  де
більше небезпеки втратити що-небудь з них на догоду чужорід-
ним впливам, там швидше відбуваються пробудження і самого
життя  народного,  скоро  придумуються  і  засоби  збереження
самосвідомості, котра стає надійним знаряддям самозбереження
і самозахисту. І кілька років тому почали утворюватися так звані
співочі  товариства  у  наших  одноплемінників,  які  утворили
собою  нову  мережу,  що  покрила  і  зв’язала  області  Чехів,
Мораван,  Словаків,  Сербів  з  Хорватами  і  Хорутанами.
П. Слов’янському належить доброчинна  заслуга  прив’язати  до
цієї мережі новий вузол і захопити в нього Росію [...]» [600].

При всій несхожості культурних, зокрема музичних, релі-
гійних, побутових традицій, спільним для народних музикантів
різних національностей  був  зазвичай  їхній  достатньо  високий
виконавський рівень. Чеське та німецьке (австрійське) народне
музичне мистецтво в ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні було ре-
презентоване  як  приїжджими,  так  і  місцевими  музикантами
(переселенцями). 

Дещо  окремо  в  цьому  переліку  знаходяться  італійські,
угорські,  румунські  народні  музиканти,  які,  на  відміну  від
чеських та німецьких музикантів, постійно в Україні не жили,
проте охоче сюди приїздили і найчастіше знаходили зацікавлену
слухацьку аудиторію.

Узагальнюючи наведені факти, зазначимо, що для чеських,
італійських і німецьких народних музикантів характерним було
виконання композицій, побудованих саме на національних мело-
діях  з  творами  класичного  репертуару,  здебільшого  нотне  ви-
конання музики.

Найталановитіші  музичні  представники  чеських  та  ні-
мецьких колоністів, а також ті, хто приїздив в Україну з Чехії,
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Німеччини, Австрії, Італії і залишався тут, уже пізніше, у 1900‒

1920-х рр. були в числі організаторів музичного життя в багатьох
губернських та повітових центрах України,  а також серед тих,
хто впроваджував професійне навчання музики не лише серед
представники власної національної спільноти, а й у широкому
багатонаціональному  українському  суспільстві.  Кращі  ви-
конавські традиції народних музикантів різних національностей
творчо  переосмислювалися,  поєднувалися  в  загальну  різно-
барвну картину музичної культури України ХХ ст.

2.2.  Міжнаціональні  зв’язки  і  впливи  в  сфері
виконавства  на  струнно-щипкових  інструментах
(гітара, цитра, мандоліна) в Україні

Характерною особливістю періоду ХІХ – початку ХХ ст. в
історії музичного інструментального виконавства на українських
теренах, що входили до складу Російської імперії,  як і  в інших
європейських  державах,  була  поступово  все  більш  яскраво  ви-
значена професіоналізація цього виду діяльності, котра співпала зі
зміною провідних позицій деяких інструментів, які превалювали в
академічному виконавстві протягом значного часового проміжку.
Цей процес нашаровувався на активну діяльність у ці часи в Росії
(Україні)  численних  іноземних  музикантів –  представників
європейських  виконавських,  музично-педагогічних  і  компози-
торських  традицій,  які  стали  своєрідними  каталізаторами  цих
змін. Протягом першої третини ХІХ ст. клавесин, клавікорд і гіта-
ру, котрі були вельми поширеними в аристократичному та інтелі-
гентському середовищах, у виконавській і  педагогічній практиці
замінюють фортепіано та арфа, які, завдяки своїм яскравішим ви-
разним  особливостям,  насамперед  кращою  акустичною  при-
стосованістю для  великих  концертних  залів,  витісняють  з  ари-
стократичного і концертного побуту названі вище інструменти. І
лише починаючи з останнього двадцятиріччя ХІХ ст., гітара почи-
нає відвойовувати втрачені позиції  і  поступово ставати ознакою
музично-культурного  буття  мешканців  півдня  Росії  (України),
особливо  завдяки  використанню  її  в  ансамблях  із  її  частою
концертною супутницею тих часів – мандоліною. 

На відміну від аналізу впровадження в український куль-
турний  побут  фортепіано,  арфи,  низки  інших  академічних
інструментів, яким присвячена ціла низка ґрунтовних наукових
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праць, проблеми просування гітари, мандоліни і цитри і популя-
ризації  виконавства на них у цей історичний період висвітлю-
валися скромніше. 

Простежимо  основні  шляхи  популяризації  цих
інструментів, яка відбувалася під впливом діяльності численних
іноземних  музикантів –  представників  як  народного,  так  і
академічного напряму.

Проникнення  й  розповсюдження  гітари  і  гітарних  ви-
конавських традицій на території України, що входила до складу
Російської імперії, здійснювалося двома основними шляхами: з
півночі  (через  Росію –  здебільшого  завдяки італійським музи-
кантам,  котрі  потрапляли  до  південних  регіонів  найчастіше
через  Москву і  Санкт-Петербург,  де зародження  професійного
публічного  музично-виконавського  і  концертного  життя  було
започатковане  ще  за  часів  правління  імператриці  Катерини
Другої)  та  із  заходу,  а  саме  через  Австрію,  пізніше  Австро-
Угорщину, до якої входили Галичина32 та Буковина і де західноє-
вропейські  гітарні  виконавські,  педагогічні  і  композиторські
традиції були презентовані яскраво і різнопланово – як на рівні
професійної  діяльності  гітаристів-виконавців,  педагогів  та
композиторів, так і в повсякденному побуті широких прошарків
тогочасного суспільства. Так, А. Мікуліч33, який мешкав у Чер-
нівцях в ХІХ ст., свідчив, що в першій половині ХІХ ст. на Бу-
ковині «...найбільш поширеним інструментом була гітара, яку з
Італії  через Німеччину та Австрію привозили до Буковини. У
середині ХІХ с. у Чернівцях та інших населених пунктах краю
майже не було родини, де б не було гітари. Учителів гри на гіта-
рі важко було знайти» [443, с. 12].

Впровадження  в  побут  аристократії  півдня  Російської
імперії  гітари (як семиструнної,  так і  шестиструнної) в другій
половині XVIII – першій третині ХІХ ст. здійснювалося через її
популяризацію  здебільшого  освіченими  західнослов’янськими

32 Вивченню  проблеми  впровадження  гітарного  мистецтва  в  Галичині
присвячена низка статей і дисертаційне дослідження В. Сидоренко [676; 677], а
проблематиці  використання в  культурному побуті  українців  ‒ стаття  автора
монографії [971].
33 Чернівецький архітектор,  директор вищої державної промислової школи у
Чернівцях,  ініціатор  створення  та  перший  директор  Буковинського
промислового музею Андреас Мікуліч фон Радецькі (1804–1881) був автором
нарису  «Музика  Буковини  до  утворення  Товариства  плекання  музичного
мистецтва (1775‒1862 рр.)».
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музикантами: чехами (І. фон Гельдом, А. Сіхрою), трохи пізні-
ше, у середині ХІХ ст. – поляками (С. Щепановськиим, М. Соко-
ловським)  та  ін.  Так,  Гельд  і  Сіхра  на  початку ХІХ ст.  стали
найпершими авторами надрукованих у Росії шкіл гри на семи- та
шестиструнній гітарі. Сіхра також видавав з 1826 р. щомісячний
«Петербурзький  журнал  для  гітари»,  а  С. Щепановський  і
М. Соколовський  у  середині  ХІХ ст.  своїми  віртуозними  ви-
ступами і педагогічною діяльністю спонукали мешканців укра-
їнських міст до більшого зацікавлення гітарою як концертним
інструментом.  У Росії в той час були популярними також школи
гри на гітарі італійців М. Джуліані, Л. Леньяні, австрійця К. Мер-
ца та  ін.  Чимало сприяли поширенню гітарного виконавства і
виступи мандрівних циганських музикантів. 

Відомо, що саме в циган розпочав вчитися гітарному ви-
конавству уродженець Бердичівського повіту М. Соколовський34,
майбутній «Паганіні гітари» (вислів сучасників), чуткий інтер-
претатор і пропагандист на своєму інструменті творів Шопена.
Його дебют відбувся в 1841 р. в Житомирі [707].

Анонсуючи виступи Соколовського з його на той час деся-
тиструнним інструментом у листопаді 1869 р. перед харківською
публікою, місцева преса процитувала оцінку його майстерності
паризькими критиками: «король гітаристів, артист без суперни-
ків» [97]. Уже  в  1872 р.  Соколовський  виступав  в  Одесі,
демонструючи публіці так звану «арф-гітару» виробництва німець-
кого  майстра  Й. Г. Шерцера:  з  дванадцятьма  додатковими від-
критими басовими струнами з незмінною висотою звучання. Під
час  концерту  Соколовського  міський  Маріїнський  театр  був
заповнений вщент. Публіці особливо сподобалися фантазія на мо-
тиви опер «Любовний напій» Г. Доніцетті та «Пірат» В. Белліні, а
в  «Слов’янській  думці»,  як  відзначив  рецензент,  «…гітара
п. Соколовського ввійшла в той задушевний тон, що притаманний
цьому інструменту» [498]. Говорячи про технічний рівень викона-
ння  цього  музиканта,  рецензент  відзначав:  «Механіка  його  ха-
рактеризується чистотою і виразністю; гра його сповнена смаку,
вельми цікавими є флажолети гітари, якими передається мелодія,
одночасно з акомпанементом на інших струнах» [498].

Висвітлюючи  виступи  іншого  поляка,  С. Щепановського,  у
Києві в 1861 р. місцева преса писала: «Про останнього ми можемо
34 У Соколовського згодом учився відомий в Україні гітарист і автор творів для 
цього інструмента, лікар за освітою М. Полупаєнко [204].
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сказати,  як  про  єдиного  артиста  на  гітарі,  котрий  уміє  з  цього
невдячного інструмента витягати найніжніші, повні душі і почуття
звуки. Слухаючи гру п. Щепановського, мимоволі забуваєш, що він
грає на гітарі. Інструмент цей в його руках набуває якоїсь особливої
гармонії, сповненої почуття. П. Щепановський у своїх артистичних
мандрівках відвідав усі європейські столиці, був в Алжирі, Сполуче-
них Штатах і скрізь приймали його із захопленням. Усі журнали від-
гукувалися про нього, як про чудового артиста. Мешканці Мадрида і
Венеції, де, як відомо, інструмент цей переважає над усіма іншими,
обсипали його квітами та букетами» [422]. 

На  початку  ХІХ ст.  гру  на  гітарі  викладали  в  деяких
польських  навчальних  закладах  у  західних  регіонах  України,
зокрема  у  Вінниці,  де  було  відкрито  губернську  польську
гімназію,  у  якій  викладалися  співи,  музична  грамота,  гра  на
фортепіано, скрипці та гітарі [343]. Про навчання гри на гітарі
неодноразово згадує у своїх повістях Т. Шевченко. К. І. Шамаєва
наводить два уривки з різних його повістей, у першому з яких
письменник іронізує з приводу якості музичної освіти вихованок
одного з київських пансіонів: «…Вони же чарівниці, ще й на гі-
тарі грали» [цит. за : 947, с. 124], а в другому  згадує про навчан-
ня  музики  дітей-кріпаків  у  маєтку,  власник  якого  мав  свій
оркестр, пансіон і театральну школу з кріпаків, і зазначає, що си-
ротам у цій школі, окрім російської грамоти, викладали ще «й
красні мистецтва,  тобто співи,  музику (гру на гітарі),  танці та
сценічне  мистецтво.  І все  це,  звісно,  свої  ж  покріпачені  на-
ставники і наставниці» [цит. за : 947, с. 126].

Приватні  іноземні  викладачі  гри  на  гітарі  також  мали
попит, насамперед серед демократичного прошарку українських
міст, у побуті яких цей інструмент вживався найчастіше. На цьо-
му наголошує дослідник музичного життя Одеси першої поло-
вини  ХІХ ст. Я. Кацанов,  говорячи  про  гітариста-іноземця
Ф. Фріше,  який  прибув  до  Одеси  навесні  1835 р. [547;  548]  і
залишився там на декілька років, знаходячи учнів переважно в
цьому сегменті мешканців міста [249, с. 446–447]. Проте вперше
на шпальтах «Одесского вестника» обʼява, у якій викладач гри
на фортепіано та гітарі Станкевич пропонував свої послуги ба-
жаючим навчатися на цих інструментах,  була  надрукована ще
влітку 1832 р. [521].

А ще десятьма роками раніше, з  1  червня по 22 грудня
1822 р., в Одесі видавником Сейтцем було видано чотири номе-
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ри музичного журналу «Le Troubadour dʼOdessa», у яких друку-
валися  ноти  різних пʼєс  для  співу та  для  найпопулярніших у
побуті городян інструментів ‒ фортепіано, арфи та гітари. Про-
те, за недостатньою кількістю підписантів на цей журнал, його
видання було зупинене [665].

Незмінним  інструментом  була  гітара  і  під  час  виступів
мандрівних іспанських танцівників. Так, улітку 1841 р. містами
Півдня України та Криму гастролювала іспанська трупа з трьох
танцівників ‒  чоловіка  та  двох  жінок ‒  і  гітариста  Гонзалеса,
який супроводжував усі номери танцівників. Цей колектив дав
низку концертів в Одесі. Усім виконавцям, за характеристикою
кореспондента, були притаманні віртуозність і надзвичайна чут-
тєвість, а всі номери програми були не спеціально поставленими
номерами, а дійсно національними традиційними танцями [808],
отже, глядачі мали змогу знайомитися не лише з іспанськими та-
нцями, а й з народною іспанською музикою в якісному виконан-
ні на гітарі. В останньому концерті іспанців до них приєдналися
деякі  місцеві  фахівці  танцю,  хористи  італійської  опери  і,
ймовірно, музиканти, оскільки в кореспонденції вже йшлось про
супровід танців за допомогою кастаньєт, трикутників, тамбурина
та гітар (надруковано в множині – В. Щ.) [810]. Після закінчення
гастролей у місті музиканти помандрували до Києва, де  «дали
вісім блискучих вистав» [686], а потім відправилися до Харкова
і згодом до Москви [685].

Однак як концертний інструмент упродовж 30-х – 70-х рр.
ХІХ ст.  гітара  поступово  втрачала  позиції  в  Україні,  що  су-
проводжувалося  негативною  оцінкою  її  виконавських  можли-
востей та,  із  дедалі  все активнішим виходом інструментального
виконавства  на  великі  концертні  естради,  акустичною  обмеже-
ністю її використання. Ці фактори відповідно звужували сфери за-
стосування цього інструмента. Водночас у цей же період почала
набувати популярності мандоліна. ЇЇ поширенню сприяли виступи
музикантів-італійців. Цей демократичний сольний і ансамблевий
інструмент  був  спочатку  презентований  італійцями  в  портовій
Одесі та інших південних містах і  поступово набув популярності
серед різних національних спільнот тогочасної України.

Одним із  найперших презентантів  цього  інструменту на
теренах України став відомий у Європі музикант-віртуоз з Міла-
ну, «Паганіні мандоліни», за висловлюваннями сучасників [684],
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П. Вімеркаті35,  який  у  липні-серпні  1839 р.,  а  потім  у  січні
1840 р.,  маючи  величезний  досвід  концертно-гастрольних  ви-
ступів  у  багатьох  містах  Європи,  приїздив  до  Одеси  і
неодноразово виступив  перед  місцевою  публікою  разом  із
дружиною-співачкою (контральто) Катериною36 [550]. 

Уже восени 1863 р. півднем Росії знову гастролював іта-
лійський мандолініст-віртуоз,  на прізвище Вімеркаті,  вочевидь
син П. Вімеркаті. До репертуару музиканта входили здебільшого
п’єси скрипкового репертуару. «П. Вімеркаті чудово, майже ди-
вовижно грає на мандоліні. […] Мандоліни, звісно, у нас ніхто
ніколи не чув. […] Дійсно, це – вельми поважний артист, який,
напевно,  подарує  багатьом  приємні  відчуття,  тому  що
інструмент і  гра його виходять з  ряду звичайних явищ», – за-
значав П. Сокальський, який, ймовірно, не знав про концерти в
місті П. Вімеркаті 24 роки тому [702]. 

На  початку  1870 р.  Україною  (Київ,  Одеса)  гастролював
італійський  родинний  квартет  Валенті,  який  складався  з  двох
мандоліністів і двох гітаристів [502]. А в листопаді того ж року в
Одесі  гастролював  сліпий  мандолініст  Вайлатті,  про  якого,  за
свідченням  «Одеського  вісника»,  А. Рубінштейн,  котрий  також
виступав у місті в цей час, висловився із захопленням: «Цей чу-
довий сліпець (п. Вайлатті) володіє значним механізмом і грає з
таким почуттям  (звісно,  наскільки цей інструмент дозволяє  це
робити),  що  примушує  часто  слухачів  забути  про  значні
недосконалості свого інструмента» [493]. Окрім виконання творів
на  мандоліні,  Вайлатті  також  дивував  слухачів  грою  на
однострунній гітарі [28]. Після концертних виступів музиканта, у
яких він виконував серед іншого такі складні твори, як Фантазія
на  теми  з  опери  «Фаворитка»  Г. Доніцетті  (на  мандоліні)  та
«Венеціанський карнавал» (на однострунній гітарі),  преса наго-
лошувала на його «справжній артистичній грі» [493], а також від-
значала «бездоганне володіння інструментом і смак, з яким він
відтворює  найважчі  п’єси» [493].  Після  останнього  концерту
Вайлатті в місті, уже на початку 1871 р., критика відзначала: «Ще
в минулому році ми казали, що п. Вайлатті бездоганний артист на
своєму невдячному інструменті, що не має довгого звуку, […] він
здолав, імовірно, все, що тільки може дати його інструмент, і то-

35 Пʼєтро Вімеркаті (1779–1850) був представником династії італійських майстрів
музичних інструментів, найвідомішим з яких був його батько Гаспаре Вімеркаті. 
36 За словником Й. Зута дружина П. Вімеркаті мала дівоче прізвище Бʼянкі [218].
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му, в усякому разі, чудовий артист» [497].
Улітку  1871 р.  в  Одесі  знову  гастролював  колектив

Валенті:  «На  дачі  Ланжерон  16  червня  Великий  концерт  на
мандоліні  виконує  товариство  п. Валенті  за  участю  декількох
дам», – інформувала читачів газета «Одеський вісник» [884]. А
трохи пізніше та ж газета повідомляла про два великі вокальні
та інструментальні вечори 24 і  26 червня,  які  будуть дані  іта-
лійськими артистами під керівництвом п. Валенті [879]. 

Входження  мандоліни  в  музичний побут Одеси та  інших
українських міст в  останній  третині  ХІХ ст.  відбувалося доволі
швидко, і на зламі ХІХ і ХХ ст. застосування цього інструмента
стало майже звичним явищем. Так, приблизно тих часів сягають
свідчення  про  використання  мандоліни  в  демократичному
одеському  середовищі:  «…Експансивно  співали італійці  у  своїх
винних льохах на Грецькій вулиці. [...] Найпопулярнішим льохом в
Одесі вважався той, що належав італійцеві Піємонта Тадеї. [...] Тут
збиралися артисти, хористи та музиканти міського театру. Найві-
домішим персонажем італійських льохів був чудовий музикант на
мандоліні – лисий дідок, завжди п’яненький, придуркуватий і за це
італійцями  прозваний  Почінтеста –  “замало  в  голові”», –  писав
дослідник історії Одеси В. Каменєв [242],  цитуючи літописця ку-
льтурного життя Одеси О. М. Дерибаса [180, с. 229]. 

Поруч із гітарою та мандоліною на теренах України в ті ча-
си побутувала і цитра37, яка була поширена в Австрії, Німеччині,
Чехії. Середина ХІХ ст. була відзначена гастролями в Одесі, Киє-
ві, Харкові та інших містах артистичних гуртів тірольських спі-
ваків, які найчастіше супроводжували свої виступи грою на цитрі
або на цистрі. Показовим видається факт розміщення в декількох
номерах  «Одесского вестника» обʼяви про виступи  в  Одесі  13
серпня 1838 р. відомого тірольського співака Йогана Зігеля38 та
його родини, у якій уперше в одеській газетній періодиці було на-
друковано картинку із стилізованим зображенням музиканта саме
зі струнно-щипковим інструментом в руках39 (див. іл. І). 

А ще раніше, у 1836 р., перед відʼїздом до Москви, в Одесі

37 Цитру ще нерідко називали маленькою арфою, а в середині ХІХ ст. у Росії та в
Україні назва «арфа» в народі частіше використовувалася саме стосовно набагато
частіше вживаної в побуті цитри, а не справжньої «аристократичної» арфи.
38 Протягом декількох наступних років родина Зігель (яка іноді в обʼявах про
концерти презентувалась як родина  Сігель) неодноразово виступала в різних
містах Півдня Російської імперії, зокрема в Одесі навесні 1846 р. [552].
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виступали виконавці  на  різновидах  цитри  Іван Баур  та  Марія
Яндзі. Як зазначалося в обʼяві, вони грали «на інструментах, які
ще  ніхто  тут  не  слухав,  з  них  один  має  назву  цитро-бас,  а
другий – смичкова цитра, яка має три струни» [549].

У  1841 р.  «Одесский  вестник»  знову  надав  інформацію
про виступи в місті співаків і цитристок з Тіролю: «У наметах,
де були влаштовані кондитерські, лунали пісні тірольців, які по-
вторювалися звуками арф, на яких грали молоді тірольки» [687].

Проте,  іноді  гра  на  західноєвропейських  струнно-щип-
кових  інструментах  демонструвалася  лише  як  один  із  різ-
номанітних «талантів» гастролерів. Так, навесні-влітку 1851 р. в
Криму та на півдні України виступав «черевомовець, концертант
і  магік»  Матьяс  Цицльман  з  Мюнхена.  Як  зазначав
кореспондент,  «у  першому  відділенні  концерту  він  показував
фізичні  й  механічні  штуки;  у  другому  грав  на  баварському
інструменті,  цитрі;  у  третьому  демонстрував  своє  мистецтво
черевомовлення» [682]. 

Неодноразово гастролював в Україні непересічний гравець
на  цитрі,  музичний  педагог  і  композитор,  автор  численних
творів для цього інструменту, музикант австрійського походжен-
ня  Ф. М. Бауер40.  З  газетних  публікацій  відомо  про  концерти
Бауера в Києві восени 1855 р. [381] та в Одесі (неодноразово в
1850-х, потім у 1876‒1878 рр.) [151]. 

Навесні  1857 р.  «Одесский  вестник»  помістив  велику
об’яву: 

«Нас просили сповістити, що п. Франц Бауер у перший та
другий приїзди свої до Одеси багатьма з аматорів запрошувався
давати уроки на цитрі. Залишаючись тепер на літо в Одесі, він
вирішив відкрити курс вивчення гри на цьому інструменті на та-
ких  засадах:  1. Курс  його  складатиме  36  уроків.  Він  роз-
почнеться з 15-го травня і закінчиться до 15 вересня. 2. Уроки на
цитрі будуть даватися бажаючим дамам та чоловікам, віком не
молодше,  однак,  15-ти  років,  або  з  урахуванням  здібностей.

39 Це зображення музичного інструмента зовнішнє нагадує водночас і віуелу,
іспанський інструмент, який мав розповсюдження в ХV – XVI ст., і гітару, про-
те, ймовірно, Й. Зігель акомпанував своєму співові на спорідненій з мандолі-
ною  цистрі,  яка  разом  із  цитрою  була  розповсюджена  в  країнах  Західної
Європи, зокрема в Німеччині, у ХV – першій половині ХІХ ст.
40 Франц Мартинович Бауер багато десятиліть жив у Росії, переважно в Санкт-
Петербурзі та Москві, де започаткував у 1870-х рр. власну школу гри на цитрі.
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3. По закінченні курсу п. Бауер гарантує, що всі-всі, хто вивчав у
нього  гру,  отримають  достатню інформацію,  щоб  продовжити
навчання без допомоги вчителя. 4. Ті, хто займався раніше ви-
вченням цього інструмента, можуть користуватися уроками, не
витримуючи повного курсу. […]» [465].  Під  час  цього  перебу-
вання в Одесі Бауер традиційно виступав перед публікою, цього
разу  як  гравець  на  різних  інструментах:  мандоліні,  цитрі  та
горн-мелодикумі  (? – В. Щ.).  Так,  преса інформувала про його
концерт,  що мав відбутися 10 червня.  Безіменний автор цього
анонсу сподівався на успіх майбутнього концерту, бо «…таланти
артиста завжди були відомі і не схвалювалися в Одесі» [96].

Уже в 1876 р. газета «Новоросійський телеграф» інформу-
вала,  що  «…концерт  віртуоза  на  цитрі  Ф. М. Бауера  […]  5
вересня пройшов дуже вдало» [154]. 

Популяризації в Росії виконавства на цитрі сприяло те, що
грати на цьому інструменті залюбки навчалися члени російської
монаршої родини. Окрім виданої Бауером «Школи для цитри» і
більше ніж чотирьох сотень його оригінальних творів для цього
інструмента  та  журналу  «Російський  цитріст»,  що  видавався
ним у Петербурзі в 1881–1904 рр., який, безумовно, був відомий
в  українських  містах.  У  середині  ‒  другій  половині  XIX ст.
існувало і декілька друкованих праць, присвячених методиці гри
на цитрі. У Галичині та на Буковині популярними були школи
гри на цитрі К. Умлауфа (1856), Вл. Манковського (1871) та ін.,
котрі, ймовірно, були відомі і в Російській імперії. У народно-
побутовій сфері в останні десятиріччя ХІХ ст.  звучання цитри
можна  було  почути  в  різних  регіонах  України,  насамперед  у
недорогих ресторанах, винних погребах тощо, де виступали чи-
сленні  жіночі  вокально-інструментальні  гурти,  переважно  з
Австрії,  а  згодом саме з  Чехії.  Ці ансамблі складалися з  декі-
лькох (6‒8) дівчат-музикантів – виконавиць на цитрах, скрипках,
флейтах,  інколи ще й  на  віолончелі,  кларнеті  тощо і  водночас
співачок. До репертуару цих колективів, учасниці яких отримали
в побуті назву «арф’ярки», входили народні австрійські, німецькі,
чеські, польські, пізніше навіть російські та українські пісні й не-
складні фрагменти з популярних у ті часи опереток. Згодом назва
«арф’ярка» стала асоціюватися не лише безпосередньо з фахом
цих співачок-інструменталісток, а й з ресторанними жінками лег-
кої поведінки, проте, слід визнати, що аби мати стабільний заробі-
ток, іноді ці обидві професії учасницям таких ансамблів доводи-
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лося  поєднувати.  Показова  в  цьому  контексті  кореспонденція
«Одеського вісника» з Катеринослава від 1874 р.,  у якій серед
іншого було таке: «У деяких пивних, для приваблення публіки,
з’явилися арф’ярки, і заповзятливість цього роду не залишається
у програші.  Під час ярмарку арф’ярки знаходилися в готелі  в
міському саду і,  кажуть,  переможно суперничали з  оркестром
музики, котрий грав під час гулянь; готель, де вони звеселяли
публіку, переповнювався молоддю, яка бігла туди з гулянь. Тепер
вони оселилися в центрі міста в одній пивній, із якої стали лу-
нати звуки музики щоденно з вечора і за північ» [1028]. Подібна
інформація в тому ж «Одесском вестнике» стосується і Миколає-
ва: «Кафе-ресторанів розвелося в нас сила-силенна. Конкуруючи
між собою, вони заманюють відвідувачів різними дивинами на
кшталт  арф’ярок,  органів  [власне  механічних  музичних  при-
строїв – В. Щ.] та інших музичних прянощів» [1029].

Поява в Україні в 1870-х рр. численних виконавиць на ци-
трі  з  Чехії  пояснюється  тим,  що  на  теренах  Німеччини  та
Австрії, до якої входила з 1620 р. і Чехія, цитра була дуже поши-
реною ще з XVII ст. Аж до ХІХ ст. вміння грати на цитрі було
ознакою шляхетного виховання і було частиною етикету вищих
аристократичних верств країни, які за національної свідомістю
були  ближчими  до  австро-німецької  культури,  ніж  до  власне
чеської. Водночас цитра була поширена і в побуті простих селян
і жителів чеських міст. Показовим є той факт, що вже в 2006 р. в
чеському місті Острава було відкрито музей (Цитраріум), при-
свячений цьому інструменту. Експозиція його складається з уні-
кальної колекції цитр, популярних колись у Моравії та Сілезії,
виготовлених саме в Чехії, а також архіву літератури про цитри,
який налічує більше 6000 томів літератури про цей нині практи-
чно забутий інструмент [445]. 

Уже  в  1925 р.  К. Чапек,  описуючи  святкування  Пасхи  в
чеських горах, як одну з характерних ознак гірської оселі, котра
приваблювала  туристів,  назвав  цитру:  «У  кожному будиночку –
привітний собака, цитріст і свиняча корейка» [873].

Окрім гастролерів, в Україні були й місцеві музиканти-цитрі-
сти,  найчастіше  аматори  німецького  походження.  Так,  у
благодійному  концерті  аматорів  у  березні  1868 р.  серед  інших
номерів був ансамбль із двох цитр у виконанні Олександра Цорна,
сина найвідомішого в Одесі вчителя танців і гімнастики, та Ф. Флі-
гі [16], а в 1870 р. на шпальтах «Одесского вестника» друкувалася
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така об’ява: «Уроки на цитрі за новою віденською методою викла-
дає Крейцигер» [878]. У 1880 р., під час проведення симфонічних
вечорів в Одесі довершеним оркестром з Нюрнбергу, цей колектив
серед іншого виконував «Вікторію-польку», автором якої був дири-
гент оркестру Е. Ленк, а солістом був гравець на цитрі Баумгерт-
нер [744]. «П. Ленк відзначився на славу. Знавці й любителі музики
були в захваті від чудового класичного виконання складних творів.
Солісти –  скрипки,  кларнет,  цитра –  виділялися», –  зазначав
кореспондент «Одесского вестника» [234].

Цитра в Європі була поширеною і серед музикантів деяких
інших  національностей.  Так,  М. Береговський  наводить  доку-
мент зі Львову, датований ще 1629 р., у якому йдеться про до-
говір цеху єврейських клезмерів з цехом християнських музи-
кантів, де серед іншого згадуються євреї: цитріст Ісаак і арфіст
Йосип,  які  не  були  членами  клезмерського  цеху,  бо  грали  на
інструментах, які не входили до традиційного складу оркестру
(скрипки, лютні, цимбали, бас і бубен) [57]. 

Попри  певну  популярність  цитри  в  Україні  та  Росії  в
останній  третині  ХІХ ст.  на  початку  ХХ ст.  цей  інструмент
практично відійшов у небуття,  а традиції  виконання на ньому
зберегли лише одиниці.

Мешканці українських міст час від часу мали нагоду слу-
хати і більш екзотичні струнно-щипкові інструменти. Так, коли
після закінчення російсько-турецької війни до російського поло-
ну  потрапили  тисячі  турків –  учорашніх  вояк,  які  протягом
весни-осені 1878 р., до часу їхньої відправлення на батьківщину,
працювали в багатьох регіонах України і серед іншого в певній
мірі  презентували  турецьку  музичну  культуру.  Восени
кореспондент «Одеського вісника» з Миргорода розповів про те,
що своє скоре повернення додому турки відзначали майже кож-
ного  дня  танцями  з  піснями.  «Жителі  Миргорода  збиралися
подивитися на ці їх святкування. Найбільше цікавив інструмент,
на якому вони грали:  щось на  зразок гітари,  скрипки і  мало-
російської кобзи» [1027].

На  відміну  від  цитри,  яка  доживала  в  музичному  побуті
України останні  десятиліття,  завдяки в першу чергу італійським
музикантам, – професійним і мандрівним – починаючи з 1880-х рр.
гітара  (найчастіше в  ансамблі  з  мандоліною)  знову поступово
стала  набувати  популярності  в  Україні  як  концертний
інструмент.
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Саме в останні два десятиріччя ХІХ ст. дедалі все частіши-
ми  стають  виступи  різних  ансамблів  (оркестрів)  гітаристів-
мандоліністів,  спочатку  іноземних,  переважно  італійських  і
грецьких, а згодом і вітчизняних. Такі колективи отримали назву
«неаполітанських», за походженням мандоліни.

Проте музиканти з Італії – гравці на гітарах та мандолінах,
народні  та  професійні –  почали  з’являтися  в  Україні  набагато
раніше. 

Показовими в контексті побутування західноєвропейських
струнно-щипкових  інструментів  у  культурі  України  кінця
XVIII – початку ХІХ ст. є факти наявності в найкрупнішій нот-
но-музичній  бібліотеці  родини  Розумовських,  яка  комплек-
тувалась упродовж останніх десятиліть ХVIII – першої третини
ХІХ ст. і збереглася майже в цілісному вигляді до нашого часу,
численних  творів  для  гітари –  сольних  та  ансамблевих,  зде-
більшого  західноєвропейських  композиторів [674,  с. 116],  та
залучення князем Г. Потьомкіним наприкінці 1780-х рр. до гри в
його  величезному  оркестрі  інтернаціонального  складу  музи-
кантів, у числі яких були українці (в оригінальному тексті на-
звані  «малоросами»), скрипалі-євреї та італійці [624], за деяки-
ми даними, саме мандоліністи. Так, сучасний учений А. Оганов
зазначав :  «Оркестр  Потьомкіна  був  вельми  екзотичний,  він
складався  з  єврейських  скрипалів,  з  італійських  і  грецьких
мандоліністів та з гармат» [554]. А І. Ліпаєв зазначав, що на пів-
дні  Росії  на  зміну популярним  з  середини  ХІХ ст.  італійцям-
шарманщикам  «…прибули  цілі  трупи  італійців,  ансамблі,  що
складалися зі співаків, мандоліністів і гітаристів» [357]. На пів-
дні Російської  імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. набули
також  популярності  ансамблі  і  навіть  невеличкі  оркестри  іта-
лійців-мандоліністів  (іноді  й  гітаристів).  До  репертуару таких
колективів входили переважно інструментальні обробки популя-
рних  неаполітанських  пісень,  а  також  новомодні  західно-
європейські  мелодії.  Своєрідну  культуру  таких  колективів  в
Одесі  та  в  Балаклаві  в  оповіданнях  «Гамбринус»  та  «Лі-
стригони» репрезентує О. І. Купрін:  «Хазяїн спробував було за-
просити як приманку квартет бродячих мандоліністів, з котрих
один,  одягнений  оперетковим  англійцем  з  рудими  баками  і
наклейним носом, у картатих панталонах і в комірці вище вух,
виконував з естради комічні куплети і безсоромні рухи тіла. Але
квартет не мав аніякого успіху» («Гамбринус») [341]. «Двоє му-
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зикантів:  італієць – гармонія та італійка – мандоліна грають і
співають солодкими, осиплими голосами» («Лістригони») [342].

Київський мемуарист, автор низки спогадів про культурний
побут цього міста в другій половини ХІХ ст. О. Паталєєв, згадую-
чи вже на початку ХХ ст. враження своєї юності, що припала на
1860-ті рр., детально описав нічні розваги тих часів у київському
парку «Шато-де-Флер», розташованому біля Маріїнського палацу,
у яких серед іншого йшлося і про застосування гітар італійськими
артистами:  «Хористи італійської  опери,  що  застрягли на  літо  в
Києві, сидячи в бутафорській гондолі, під звуки гітар виспівували
народні рибальські пісеньки» [цит. за : 394]. 

Про виступи іноземних ансамблів гітаристів-мандоліністів з
1880-х рр. стала сповіщати і преса. «Театр Альказар останнім ча-
сом  став  викликати  особливу  увагу  в  певної  частини  публіки,
зокрема  через  добрий  склад  кафе-шантанної  трупи  в  цілому,  а
серед іншого, завдячуючи родині Арманіні – чудовим віртуозам на
мандолінах  […],  які  розігрують  найскладніші  п’єси,  дивуючи
технікою  слухачів», –  інформував  у  1884 р.  читачів
«Новоросійський телеграф» [786]. Гру цього квінтету та його со-
лістів  детальніше  охарактеризував  П. П. Сокальський,  який  від-
значив, що в Російському театрі «…найбільший ефект справило
виконання  родини  Арманіні  на  мандолінах.  […]  Техніка
п. Арманіні на мандоліні чудова: він виконує арпеджіо, діатонічні
й хроматичні гами з надзвичайною швидкістю і легкістю і з необ-
хідними нюансами. Велику техніку має також і син його, котрий
часто  виконує  головну  партію.  Бас  і  гармонію  тримає  пані
Арманіні на великій гітарі з приставними металевими струнами
для басу. Точність, ансамбль, чистота, техніка доведені цією роди-
ною до досконалості немовби єдиного механізму. Єдине, що дещо
втомлює слухачів, це постійне “тремоло”, яким гравці замінюють
співучі ноти мелодії; короткий і дещо сухий звук (від суміші струн
кишкових, сталевих, мідних і обмотаних срібним дротом) не може
тягнутися, тому і доводиться його подовжувати за допомогою ві-
брації. Але репертуар цих артистів відрізняється великим розмаїт-
тям, і вони охоче на кожний bis виконують нові п’єси: увертюри,
попурі  з  опер,  романси,  вальси  тощо» [704].  Наступного  року
Україною  гастролював  ансамбль  іспанських  студентів  із  шести
осіб під керівництвом професора Мадридської консерваторії Єв-
генія Аредондо. До репертуару цього традиційного для Іспанії ко-
лективу  входили  увертюра  до  опери  «Марта»  Ф. Флотова,
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«Miserere»  з  «Трубадура»  Дж. Верді  тощо,  а  також  численні
іспанські пісні й народні інструментальні мелодії. Ансамбль був
по-різному оцінений фахівцями-рецензентами і пересічними від-
відувачами  його  концертів.  Так,  одеський  музичний  критик
І. М. Кузьмінський41 відзначав, що в іспанських студентів «…дуже
бідні інструменти: дві гітари, три бандури (маленька закруглена
гітара з металевими струнами) і один скрипаль», а далі наголосив,
що в цих музикантів нікчемний репертуар і в ньому не вистачає
яскравих національно забарвлених номерів [324]. Водночас слуха-
чі  виступами  іспанців  були  вельми  задоволені.  «Концертантам
аплодували після кожного номера, а наприкінці публіка змусила
повторити декілька  разів  національні  іспанські  пісні» [773].  На-
прикінці наступного року колектив іспанських студентів відвідав з
концертом Харків, проте, щоби не критикувати музикантів, відгук
у пресі був вельми лаконічний: «умовчуємо» [1034].

На  відміну  від  іспанського,  концерти  колективу  іта-
лійських студентів, який виступав на півдні Росії в ті ж роки, бу-
ли набагато цікавішими.  Як зазначає дослідниця В. Грищенко,
цей  оркестр  з  20  музикантів,  котрий  складався  з  гітаристів  і
мандоліністів і гастролював у різних країнах Європи, прибув до
Одеси  з  Парижу  і  виступав  настільки  вдало,  що  саме  під
впливом його виступів стали організовуватися аматорські орке-
стри мандоліністів і гітаристів42[160]. 

Окрім артистів різного рівня,  котрі  грали на концертних
естрадах  на  гітарах-мандолінах,  цими  інструментами  кори-
стувалися  навіть  жебраки-іноземці.  Так,  «Одеський  вісник»  у
1978 р. помістив кореспонденцію з Миколаєва, у якій розповід-
алося  про  іноземного  сліпця-флейтиста,  «…якого  водить  ху-
денька дівчина років шістнадцяти, котра грає на гітарі. Вигляд у
них дуже сумний і викликає безмежне співчуття» [1045].

У 1890‒1900-х рр. моноінструментальні ансамблі – гітари-

41 Випускник  Брюссельської  консерваторії,  скрипаль  І. М. Кузьмінський  не-
вдовзі  після оселення в  Одесі  припинив свої  концертні  виступи,  проте роз-
почав музично-критичну діяльність, співпрацюючи з місцевими періодичними
виданнями  впродовж  більше  ніж  двох  десятиріч.  У  періодиці  І. М. Кузь-
мінський найчастіше друкувався під псевдонімами Бемоль або Б. (див. іл. ХІV.)
42 Навряд чи таке твердження можна вважати безальтернативним, оскільки цей
колектив був лише одним з багатьох подібних, таких, які справили позитивне
враження  на  українських  слухачів  і  бажання  наслідувати  такий  музичний
досвід і відтворювати на власному культурному тлі схожі за інструментальним
складом і творчим спрямуванням творчі колективи.
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стів або мандоліністів – і змішані, у яких поєднувалися мандолі-
ни  і  гітари  або  мандоліни  та  російські  балалайки,  надалі
продовжили дедалі все активніше завойовувати музичний про-
стір України. «У залі театру “Вар’єте” в “Гранд-готелі” виступи-
ли третього дня при досить численній публіці,  шість осіб, що
грають на іспанських мандолінах. Дебютанти мали успіх і до то-
го сподобалися публіці, що виконали понад програми два номе-
ри. Гра цих артистів на мандоліні вельми мелодійна, струнка, і
крім того, один з них ще вельми спритно танцює; деякі номери
супроводжуються  співом», –  зазначав  «Новоросійський  теле-
граф» у 1894 р. [738]. А наступного року ця ж газета інформу-
вала  про  виступи  інтернаціонального  колективу на  чолі  якого
був  відомий  російський  гітарист  і  композитор  Д. К. Скартин-
ський-Бей: «Ресторан К. М. Кізовського. Щоденно дає вокально-
інструментальні концерти Estudiantina Греко-Італійська. Квінтет
співаків, мандоліністів і гітаристів, що складається з артистів :
Перістері, Дела-Тілла, Хрісафіді і Метакса під керівництвом ві-
домого концертного гітариста Д. К. Скартинського» [520]. Тієї ж
весни  в  театрі  Гранд-Отеля  виступав  професійний  ансамбль
іспанців-мандоліністів з 5 чоловіків і трьох жінок. Гра цих арти-
стів  характеризувалася  «…великою  витриманістю  і  стрункі-
стю» [787]. Одною з типових об’яв початку ХХ ст., які містилися
в  щотижневій  одеській  газеті  «Театр-Вар’єте»,  була  така:  «8
красунь-мандоліністок  і  4  чоловіки  зараз  приймають  ангаже-
менти виключно в першокласні  ресторани і  сади.  Величезний
новітній репертуар зі співом; є одна солістка-сопрано. Шикарні
костюми» [532].

За прикладом іноземних ансамблів та оркестрів дедалі все
масовіше стали організовуватися подібні колективи – аматорські
й навчальні – у багатьох містах України. Так, у 1902 р. при тіль-
ки-но відкритому грецькому клубі  «Омоніа» в  Одесі  розпочав
свою діяльність  оркестр гітаристів і  мандоліністів  під орудою
грека В. Хадумоглу, який потрапив до міста з Константинополя і
працював в Південній Пальмірі впродовж ряду років [857]. Цей
грецький музикант не  лише керував  оркестром,  а  й  був  фахі-
вцем-учителем,  який  виховував  самодіяльних  оркестрантів  і
вдосконалив колектив до такого високого рівня, що той міг ви-
ступати  з  великими  концертними  програмами  не  лише  для
грецької  спільноти,  а  й для усього багатонаціонального міста,
нерідко в найпрестижніших культурних заходах, котрі проводи-
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лися  в  1900-і рр.  в  Одесі.  У  листопаді  1902 р.  газета  «Театр»
сповіщала:  «З  початком  поточного  місяця  в  Одеському
кадетському корпусі введено навчання вихованців гри на мандо-
лінах та балалайках. Викладачем запрошений відомий гітарист
В. Хадумоглу» [854]. У грудні того ж року аматорський оркестр
під  керівництвом  Хадумоглу  виступив  на  вірменському  ве-
чорі [858]. А через п’ять років, улітку 1907 р.,  разом із профе-
сійним міським симфонічним і військовим оркестрами колектив
Хадумоглу грав під час проведення в місті  чи не найпершого
конкурсу красунь [269]. У Хадумоглу в Одесі вчився грі на гітарі
відомий художник і гітарист В. Г. Крихатський [94].

Довідник «Вся Одесса» на 1910 р. містить інформацію про
існування в місті  школи гри на мандоліні  В. Е. Хадумоглу [102,
с. 386]. У 1911 р. Хадумоглу заснував школу гри на мандоліні та
гітарі  в  Севастополі [931,  с. 128],  проте  невдовзі  повернувся до
Одеси, де поновив музично-викладацьку діяльність: в Одеському
довіднику «Вся торгово-промышленная Одесса» за 1914 р. в пере-
ліку музичних навчальних закладів міста фігурує і музична школа
В. Е. Хадумоглу [570,  с. 69].  Окрім  концертної  та  викладацької
діяльності, Хадумоглу мав намір видавати, а можливо, і видавав
нетривалий  час  спеціальний  журнал  з  проблем  виконавства  на
мандоліні.  Підтвердженням цього є  публікація М. Бєльського та
Л. Іжика  в  довіднику  «Журналы  старой  Одессы» [54,  с. 98],
інформація  з  міського  архіву,  за  якою  журнал  «Мандолинист»
(рос.)  був  зареєстрований  у  1905 р.  «Віктором  Еммануїловичем
Хадумогло,  кишинівським  міщанином, засновником  музичної
школи». 23 листопада 1906 р. цей журнал було перейменовано на
«Мандолината» (рос.), проте жодного примірника журналів ані з
першою, ані з другою назвами виявити не вдалося.

Однак,  спроби  провадити  навчання  в  Одесі  на  цитрі
мандоліні  та  гітарі  були  і  раніше.  Так,  у  заснованих
Г. І. Рахмілем  1898 р.  музичних  курсах,  окрім  традиційних
занять  на  скрипці,  фортепіано,  віолончелі,  флейті,  кларнеті,
корнеті-а-пістоні,  співів,  теорії  музики та  інших музично-при-
кладних курсів, було оголошено також набір бажаючих вчитися
грати на цитрі, мандоліні та гітарі [711, с. 48].

Нерідко  виконання  на  струнно-щипкових  інструментах
можна було почути в одеському Літературно-артистичному клу-
бі. Дослідниця О. Сергієва, у статті, присвяченій розгляду діяль-
ності  Літературно-артистичного клубу [672] наводить інформа-

- 84 -



цію з газети «Одесские новости»: «“Вечір гітариста” пройшов у
неділю  жваво.  П. Кіпченко  майстерно  володіє  своїм
інструментом і видобуває з нього найрізноманітніші й приємні
звуки. П. Кіпченко виконав низку п’єс, які створювали настрій.
Публіка гучно аплодувала і неодноразово вимагала повторення.
Завтра в клубі концерт мандоліністів […]» [366].

Поряд з іноземними мандолінами і гітарами на місцевому
культурному  тлі  у  сформованих  колективах  нерідко  викори-
стовувалися  й  російські  балалайки.  Так,  за  спогадами
Л. Утьосова,  котрий  на  початку  ХХ ст.  навчався  в  Одеському
комерційному  училищі,  заснованому  хрещеним  євреєм
Г. Файгом  у  1883 р.,  у  цьому  навчальному  закладі,  більшість
учнів якого були євреями, активно функціонували симфонічний
оркестр, хор у шістдесят осіб та оркестр, який складався з гітар,
мандолін та балалайок [794]. 

Інформація про розповсюдження оркестрів балалаєчників,
мандоліністів та гітаристів в учнівському побуті міститься і на
шпальтах  «Музыкального  труженика».  Єлисаветградський
кореспондент цього видання зі зневагою до таких колективів у
1909 р.  констатував:  «У  навчальних  закладах  тринькають  на
балалайках, мандолінах і гітарах» [632].

За статистикою перед початком Першої  світової  війни в
Одеському навчальному окрузі з тих, хто навчався в гімназіях та
прогімназіях  музиці,  було  сформовано  тринадцять  «хорів»
(оркестрів  або  ансамблів)  балалаєчників  та  мандоліністів.  Ще
сім подібних колективів було також і в реальних училищах того
ж округу [459].

Ансамблі  (оркестри)  гітаристів-мандоліністів  (так  звані
«неаполітанські») існували в різних містах при деяких музичних
об’єднаннях і навіть у військових частинах. Так, у Миколаєві на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст. значний успіх мала капела гітари-
стів  і  мандоліністів  «Гетьман»  58-го  піхотного  Прагського43

43 Така  назва  полку йде  від  назви передмістя  Варшави –  Праги,  де  він  був
сформований  у  1831 р.  для  придушення  польського  повстання.  Пізніше,  до
початку Першої світової війни 58-й піхотний Прагський полк дислокувався  в
Миколаєві.  Чи  не  найперша  із  згадок  у  пресі  про  цей  полк  ще  в  1840 р.
стосувалася саме його оркестру :  «До Прагського піхотного полку запрошує-
ться капельмейстер, який добре знає музику і здатний диригувати військовим
музикантським хором, а також невеликим інструментальним оркестром. Про
умови можна попередньо звʼязатися з командиром полку, полковником Левши-
ним, який квартирує в Алешках. […] Він же, Левшин, просить повідомити, чи
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(правопис тих часів) полку [255], а в Харкові виступав оркестр
мандоліністів  і  балалаєчників,  який  було  сформовано  при
аматорському музичному  гуртку [674,  с. 196].  Затребуваність  ви-
кладачів гри на гітарі та мандоліні в культурних центрах України
підтверджують  надруковані  поруч  із  традиційними обʼявами  про
навчання грі на фортепіано та скрипці, оголошення про пошук та-
ких, що бажають вчитися грі на гітарі та мандоліні на кшталт тих,
що  були  надруковані  на  початку 1902 р.  на  шпальтах  «Южного
края»: «На гітарі та мандоліні пропонує уроки досвідчений викла-
дач (член першого гуртка мандол.[іністів]) Г.[ригорій] М.[иколайович]
Ройнгерт. [...]» [540]; «Грі на гітарі навчання спеціально, з нот та
без нот, за доступною ціною, учням поступки. [...] Учитель му-
зики  на  гітарі  М. Гомлевський» [540].  Через  півтора  року
Ройнгерт знову опублікував рекламну обʼяву про свої уроки на
цих інструментах [544]. 

Традиційною на початку ХХ ст.  стала і  реклама гітар та
мандолін у музичних магазинах. Так, у 1903 р. в Харкові в Ні-
мецькому магазині музичних інструментів Масс у числі інших
інструментів рекламувався продаж гітар та мандолін [541], а в
музичному  магазині  Н. Маречек  у  досить  великому  переліку
інструментів на продаж були і цитри [542]. У тому ж Харкові в
1909 р.  в  магазині  А. Ф. Гергарда  продавалися  разом  із
російськими балалайками «мандоліни справжні італійські від 5
рублів» та «гітари з механічними колками від 5 рублів» [546].

Інформація  про  виступи  оркестрів  мандоліністів  час  від
часу потрапляла на шпальта міських періодичних видань. Так,
протягом  одного  тижня  в  листопаді  1903 р.  газета  «Южный
край» двічі інформувала читачів про участь хору мандоліністів
робочих  паровозобудівельного  заводу ‒  у  концерті  на  користь
шкільних  колоній  Товариства  грамотності [543]  та  оркестру
мандоліністів ‒ під час благодійних заходів в оперному театрі на
користь  нужденних  фармацевтів ‒  студентів  Харківського  уні-
верситету44 [758].  Не  припинилася  традиція  виступів  подібних
колективів у Харкові й за часів Першої світової війни: «30 січня
в приміщенні управління Північно-Донецької залізниці відбувся

не бажає хтось продати декілька інструментів з числа тих, що були в експлуа-
тації,  а  саме:  від  3  до  5  скрипок,  віолончель  і  контрабас,  з  позначенням
остаточних цін для кожного інструмента окремо» [551].
44 Імовірно в даному випадку йшлося про оркестр мандоліністів музичного
гуртка, про який йшлося вище.
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музичний вечір, який дав чистого збору понад 300 рублів. Ви-
конавцями концерту були службовці дороги, у тому числі орке-
стри із службовців дороги: духовий, мандоліністів та балалаєч-
ників», ‒ інформувала читачів газета «Южный край» у 1915 р.
про концерт на користь залізничного лазарету [273].

Показовими також є факти неодноразового включення ря-
ду номерів за участю гітар, мандолін та балалайок до програм
концертів,  які регулярно проводилися в Петровському Полтав-
ському  кадетському  корпусі  силами  самих  кадетів.  Так,  у
концерті на честь відвідування закладу Великим Князем Костян-
тином Костянтиновичем, який відбувся 7 березня 1901 р., серед
інших  номерів  програми  кадетами  М. Яковлевим  та  С. Лу-
комським на мандолінах під акомпанемент рояля (кадет М. Ле-
бедєв)  був  виконаний  Ноктюрн  Граціані [651,  с. 196].  Під  час
проведення літературно-музичного ранку 21 березня 1904 р. «…
багато пожвавлення і різноманітності вніс оркестр балалаєчни-
ків і мандоліністов, що зіграв кілька гарненьких штучок» [367].
3 лютого 1912 р.  під час літературно-музичного вечора кадети
О. Іллінський і М. Стеценко виконали на мандолінах пісню без
слів  «У  роздумах»  А. Овенберга45 (акомпанував  капітан
К. Ф. фон-Коссарт) [652, с. 41]. 21 жовтня того ж року на літе-
ратурно-музичному вечорі в другій роті кадети М. Польськой та
В. Сидорович виконали романс в обробці М. Штейнберга [653,
с. 22]. У концерті 14 лютого 1914 р. серед іншого були виконані:
ансамблем двох мандоліністів  (Іллінський і Стеценко) «Циган-
ська пісенька» М. Шарова та квартетом, який складався з гітари
(О. Балано), двох балалайок (П. Лисенко та Б. Пащенко) і мандо-
ліни  (М. Польськой)  «Попурі  з  російських  та  малоросійських
пісень» [654,  с. 16]. А  під  час  чергового  відвідування  цього
закладу  генералом-інспектором  Великим  Князем  Костянтином
Костянтиновичем у грудні того ж 1914 р. для нього грали хор
півчих,  духовий  оркестр  та  хор  мандоліністів  і  балалаєчни-
ків [654,  с. 89  –  90].  Отже,  на  прикладі  цього  військового  на-
вчального  закладу  можна  стверджувати,  що  виконавство  на
мандоліні  й гітарі,  як,  до речі,  й на багатьох інших музичних
інструментах, про що свідчать програми виступів кадетів у різні
роки початку ХХ ст.,  активно розповсюджувалось навіть серед

45 Під  псевдонімом  А. Овенберг  друкував  свої  твори  у  видавництві  Л. Ідзі-
ковського  відомий  в  кінці  ХІХ –  на  початку  ХХ ст.  салонний  український
композитор Василь Арефійович Присовський (1861–1917).
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майбутніх  офіцерів,  сфера  подальшої  діяльності  яких  була
далекою від музики  (див. іл. ІІ). 

Окрім  численних  колективів,  наприкінці  ХІХ –  початку
ХХ ст.  на  півдні  Росії  гастролювали  західно-  і  південно-
європейські  солісти-гітаристи  і  мандоліністи.  Так,  у  1890 р.
Одесу відвідав гітарист-віртуоз Гольдберг, а в 1903‒05 рр. в цьо-
му місті  виступав учень відомого петербурзького віртуоза,  ав-
стрійця  І. Ф. Деккер-Шенка46,  гітарист  барон  Г. Клодт  зі
шведським корінням, який переїхав до цього міста з  Петербу-
рга [94].  У  концертах  одеського  Літературно-артистичного
товариства  в  1898‒99 рр.  неодноразово  грав  грек-мандолініст
Л. І. Антонопуло [585;  586]. У 1910 р. з кореспонденції в  «Рус-
ской музыкальной газете»  дізнаємося про гастролі в Житомирі
видатного  неаполітанського  мандолініста  Ернесто  Рокко [168],
про  виступи  якого,  за  свідченнями  російської  дослідниці
О. Семененко, ще в 1903 р. петербурзькі газети із захватом пи-
сали як про «щось інфернальне» [цит. за: 670, с. 83]. Уже перед
Першою світовою війною в 1914 р. гастролі півднем Росії (Хар-
ків,  Катеринослав,  інші  міста)  здійснив  вихованець  Празької
консерваторії мандолініст-чех Сімічел, основу репертуару якого
склали переклади для цього інструмента численних віртуозних і
романтичних скрипкових творів [724]. Цей вояж чеського музи-
канта  став  чи  не  останнім  в  естафеті  виступів  іноземних  ви-
конавців  на  західноєвропейських  струнно-щипкових
інструментах,  які  були  перервані  подальшими  військовими  і
революційними катаклізмами в Російській імперії.

* * * * *
Творча діяльність на українських теренах тисяч народних

музикантів –  презентантів  культурних  традицій  багатьох  на-
ціональностей,  що  населяли  Європу –  була  вельми  суттєвим
чинником музично-культурного побуту різних прошарків україн-
ського суспільства впродовж усього ХІХ – початку ХХ ст.  Різ-
нобарвною була й палітра виконуваної цими музикантами музи-
ки – від народних пісень та мелодій до доволі складних компози-
цій, як-от: уривки з популярної на ті часи танцювальної музики
різних  країн,  перекладів  або  імпровізацій  на  теми  з  опер  та
оперет, власні композиції народних музикантів тощо. Поєднання
46 У  І. Ф. Деккер-Шенка  деякий  час  навчався  відомий  одеський  гітарист  і
педагог Захарій Іванович Кіпченко. 
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у  виконавській  творчості  деяких  народних  колективів –  пред-
ставників  західноєвропейських  народно-музичних  традицій –
окремих музичних тем і більш розгорнутих творів з характерни-
ми для інших народів інтонаційними, мелодійними зворотами,
ритмічними  побудовами  тощо  свідчило  про  постійне  взаємо-
збагачення різних європейських музичних культур не лише на
професійному, а й на народно-побутовому рівні.

Масовий приплив в Україну протягом значного історично-
го  проміжку  народних  музикантів  із  різних  країн  Західної
Європи,  як  і  широка  діяльність  представників  місцевих  на-
ціональних меншин, насамперед єврейської спільноти (третьої в
Україні за чисельністю після українців та росіян), свідчить про
стійкий попит на таку музику і таких музикантів серед багатона-
ціонального населення України.

Разом із народними музикантами в Україну потрапляли і
західноєвропейські народні музичні інструменти, які здебільшо-
го  знаходили свою нішу і  застосування в Україні,  іноді  вдало
сполучаючись з місцевим народним інструментарієм.

Наведені  факти  впровадження  і  подальшого  доволі  ши-
рокого  побутування  на  культурних  теренах  України  західноє-
вропейських гітари,  цитри та мандоліни переконливо свідчать
про  вирішальне  значення  саме  західноєвропейських  впливів  і
широких  міжнаціональних  контактів,  міжкультурної  творчої
співпраці на теренах України в царині виконавства на струнно-
щипкових  інструментах.  Численні  виступи  іноземних  музи-
кантів – виконавців на цитрі, мандоліні та гітарі – сприяли заці-
кавленості  двома  останніми  інструментами  вітчизняних  музи-
кантів  і  широкої  слухацької  аудиторії,  що  спричинило  появу
багатьох аматорських оркестрів і ансамблів гітаристів-мандолі-
ністів. А це, у свою чергу, стало запорукою поступовому форму-
ванню в Україні  професійного підходу до навчання на цих та
споріднених ним інструментах ‒ українській домрі та російській
балалайці, який згодом і був застосований, проте вже за часови-
ми межами періоду, що розглядається.
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РОЗДІЛ 3

МИСТЕЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК
ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ

РІЗНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР

3.1. Західноєвропейські традиції та впливи в духовно-
музичній царині України

3.1.1. Неправославні християнські духовні концерти на
теренах України

Протягом століть пліч-о-пліч на теренах України, як і всієї
Західної  Європи,  співіснували  церковна  (духовна)  і  світська
(народна, згодом і професійна) музичні традиції. Історичні шля-
хи розвитку церковної і світської музики в різних європейських
країнах та в різних народів сповнені як численними сторінками
жорстокої непримиренної боротьби, так і їхнім постійним взає-
мопроникненням  і  взаємозбагаченням –  як  на  ладо-інтона-
ційному, гармонічному, ритмічному, сюжетному, так і на вищому
філософському рівнях.

Поступова секуляризація церковного музичного мистецтва
як у Західній Європі, так і в Україні, привела, серед іншого, до
створення світських музичних зразків на духовні (біблейські та
євангельські) тексти і сюжети або близьких до духовної темати-
ки  творів,  а  також  до  поступового  поширення  виконання  ду-
ховних творів у світських концертах47.

Нині, коли все більшу увагу дослідники історії становлен-
ня  і  розвитку  професійного  музичного  мистецтва  в  Україні
звертають на міжнаціональні контакти і впливи, якими характе-
ризувався цей процес, вивченню різних граней діяльності на те-
ренах України ХІХ –  початку ХХ ст.  численних представників
західноєвропейських  культурних  традицій  присвячується  все
більше  наукових  розвідок.  Однією із  найменш вивчених сфер
діяльності  в  Україні  західноєвропейських  музикантів  залиша-
ється  привнесення  на  український  культурний  ґрунт  музично-
церковних  традицій  різних  західноєвропейських  релігійних
конфесій, яке відбувалось завдяки організації й проведенню в різ-
47 Проблемі секуляризації в царині православної духовної музики присвячена
низка наукових статей і кандидатське дослідження В. Г. Бойка [68].
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них регіонах України численних концертів західноєвропейської
духовної  музики.  Під  час  цих  культурно-мистецьких  подій
здійснювалося активне залучення багатонаціональної слухацької
аудиторії  до  ознайомлення  з  численними  високохудожніми
зразками цього жанру, які можна було почути виключно в таких
концертах. У жодній із наукових праць з історії музичної куль-
тури України організація і проведення неправославних духовних
концертів та наслідки цього процесу, який тривав у тій частині
Україні, що входила до складу Російської імперії, щонайменше
100 років – з 1820-х рр. до революційних подій ХХ ст. – не роз-
глядалися як самостійна і значуща проблема. Поодинокі факти
проведення  деяких  неправославних  духовних  концертів  іноді
надавалися  дослідниками  лише  в  контексті  надання  загальної
картини мистецького життя того чи іншого міста (регіону).

Заповнити пробіл у вивченні цієї проблеми стало можли-
вим завдяки зверненню до газетної періодики середини ХІХ –
початку ХХ ст. та вивченню низки краєзнавчих і музикознавчих
джерел.  На  основі  аналізу  наведених  фактів  вдалося  об-
ґрунтувати висновки щодо місця цього жанру концертів у куль-
турному  побуті  представників  різних  національностей  і  релі-
гійних конфесій, формування музичних смаків відвідувачів цих
концертів,  впливу на розвиток музичного професіоналізму ви-
конавців, серед яких в одному концерті нерідко співпрацювали
представники різних національностей, вірувань і культур.

Ще  за  доби  козацтва  в  різних  регіонах  України  набув
поширення позацерковний православний духовний спів. Духовні
пісні створювали відомі культурні діячі, богослови й письменни-
ки:  П. Беринда,  Д. Туптало  (Ростовський),  К. Транквіліон-
Ставровецький,  Ф. Прокопович  та  ін.  Хоча  музичний  профе-
сіоналізм того  часу розвивався  переважно в  надрах церковної
музики,  поступово  в  музичному  побуті  саме  на  церковному
ґрунті почали зароджуватися й світські вокальні жанри –  канти
та псалми. Безцінний внесок у розвиток жанру українського ду-
ховного концерту в другій половині ХVIII ст. зробила славетна
трійця – А. Ведель, М. Березовський та Д. Бортнянський. У ду-
ховній творчості принаймні двох останніх митців, вихованих як
музикантів в Італії,  поєднувались національні риси із західно-
європейськими. Як зазначає В. Г. Бойко, «центральним жанром
творчості  М. Березовського  і  Д. Бортнянського  був  хоровий
концерт, стилістика якого в 60–70-х рр. XVIII ст. наближалася до
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італійського  хорового  мотету  а  cappella  на  тексти  псалмів,
інтонаційний  лад  пов’язаний  із  малоруською  пісенною  куль-
турою» [68, с. 9].

У ХІХ – на початку ХХ ст. в різних регіонах України як у
церквах, так і на численних світських естрадах дедалі все регу-
лярніше відбувалися хорові концерти православної духовної му-
зики.  Водночас  у  ХІХ ст.  в  Україні  розвивалися  і  традиції
впровадження  концертів духовної  західноєвропейської  музики,
які  відбувалися  за  ініціативи  польської,  німецької,  чеської  та
інших культурних спільнот і найчастіше організовувалися саме в
католицьких,  лютеранських,  протестантських,  реформатських
храмах,  адже  для  виконання  таких  творів  майже  завжди  був
необхідний орган (який іноді замінювався фісгармонією), а нерід-
ко і оркестр48. Отже, на відміну від православних концертів ду-
ховної музики, які, окрім власне церков, могли бути організовані
на  будь-яких  сценах,  головними  (хоча  й  не  обов’язковими)
осередками  проведення  подібних  духовних  концертів  західно-
європейського церковного обряду ставали саме костьоли, кірхи,
у яких зазвичай були органи, а також інші неправославні релі-
гійні споруди.

Подібно  до  православної  церкви,  яка  приділяла  пильну
увагу набуттю в парафіян з дитинства навичок хорового співу, у
школах при різних західноєвропейських церквах церковний спів
(а разом із ним нерідко і гра на різних музичних інструментах –
струнних, духових та органі) був невід’ємною складовою навчан-
ня учнів. Ця традиція в Західній Європі базувалася на педагогіч-
них  принципах  видатного  чеського  просвітника
Я. А. Коменського, який серед основних навичок, котрі слід бу-
ло,  на  його  думку,  прищеплювати з  дитинства  представникам
усіх прошарків суспільства, називав і вміння співати всі мелодії,
що існували в побуті. Згодом, на думку Коменського, здібних ді-
тей слід було навчати основам художньої музики, а на наступ-
ному щаблі здобуття освіти учні мали вправно застосовувати му-
зичні  знання  на  практиці  та  в  теорії.  Ця  сформульована
Коменським гуманістична спрямованість церковних навчальних
закладів Західної  Європи, які  протягом декількох століть були
осередками народної освіти, швидко набула поширення в бага-

48 Вивченню  хронології  впровадження  в  різних  містах  України  ХІХ ст.
неправославних духовних концертів присвячена наукова розвідка автора цієї
монографії [996].
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тьох європейських країнах [603, с. 53‒59].
Отже, представники західноєвропейських народів, які жи-

ли в Україні впродовж багатьох віків і для яких землі Західної та
Центральної України були батьківщиною (як, наприклад, поля-
ки),  а  також  ті,  що  переселялися  в  Україну протягом  ХVIII–
ХІХ ст.,  не  бувши  музикантами  за  фахом,  здебільшого  мали
добру музичну підготовку:  могли не  лише глибоко сприймати
музичні духовні твори, але й виконувати їх – як члени хорових
колективів, а іноді також і як ансамблеві (оркестрові) музиканти
та органісти. Слід додати, що, окрім власне численних західно-
європейських професійних музикантів, у значної кількості пере-
селенців  із  Західної  Європи –  підприємців,  інтелігенції  (вчені,
інженери,  лікарі,  провізори,  педагоги,  вчителі,  конструктори,
архітектори, будівельники, актори, художники тощо), військових
спеціалістів  і  у  звичайних  селян  та  ремісників,  які  в  ХІХ ст.
масово  запрошувалися  до  Росії  й  нерідко  оселялися  саме  в
Україні, уже звичайна шкільна освіта зазвичай включала вміння
співати по нотах та володіння грою на музичних інструментах.
Саме  в  таких  традиціях  різні  прошарки  західноєвропейських
переселенців намагалися виховувати вже на своїй новій батькі-
вщині своїх дітей. У більшості випадків їм це вдавалося через
відкриття німецько-, чесько-, грецькомовних та ін. шкіл; навчан-
ня дітей багатьох переселенців у приватних пансіонах або надан-
ня їм ґрунтовної домашньої освіти із залученням кращих фахів-
ців  із  колишніх  співвітчизників-переселенців;  традиційне  від-
відування храмів, де також – як під час служби, так і в школах
при церквах – значна увага приділялася музиці, музичним занят-
тям, принаймні хоровому співу.

Характерними  ознаками  переважної  більшості  пере-
селенців різних національностей, що прибували в Україну, були
їхня  ділова  ініціатива,  здатність  іти  на  виправданий  ризик  в
організації  справ –  як  власних,  так  і  всієї  національної  (релі-
гійної) громади, активна життєва позиція, загальна націленість
на поліпшення власного і громадського побуту – матеріального і
духовного,  адже  на  українські  землі  потрапляли  здебільшого
найактивніші представники різних європейських спільнот саме з
надією, що їхні інтелектуальні та (або) підприємницькі здібності
і самовіддана праця допоможуть їм поліпшити власне життя на
чужині. Тому, як підкреслювалося в численних друкованих дже-
релах – від щоденних газетних видань до спеціальних статистич-
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них досліджень, – відносно невеликий фактичний відсоток пере-
селенців до українських земель із Західної Європи аж ніяк не
відбивав фактичного – значно вагомішого – їхнього значення для
розвитку економіки, медицини, науки, культури, мистецтва тощо
на теренах України.

Приносячи в Україну досягнення європейської культури в
широкому розумінні значення цього слова, національні менши-
ни, що складалися в переважній більшості із представників захід-
ноєвропейських народів,  дуже суттєво впливали і  на розвиток
музичного мистецтва в Україні взагалі, і безпосередньо на збага-
чення музичної духовної палітри багатонаціонального населення
України.  Саме  тому  концерти  духовної  музики,  які  орга-
нізовувалися  за  ініціативи  тієї  чи  іншої  етнічної  спільноти,
ставали можливими завдяки участі в них численних аматорів –
добре підготовлених до виконання складних музичних творів –
співаків, часом і інструменталістів.

Організацію таких концертів покладали на себе практично
завжди  музиканти західноєвропейського  походження:  іноді  га-
стролери,  а  найчастіше  ті,  хто  роками  працював  у  тому  або
іншому місті. Зазвичай, такими ентузіастами ставали або місцеві
капельмейстери (диригенти), або органісти в католицьких, про-
тестантських, лютеранських, реформатських церквах. Упродовж
усього ХІХ ст. в різних культурних центрах України дедалі все
активніше  створювалися  різні  культурні  товариства  (нерідко
вони  мали  назву  артистичних,  літературно-артистичних,  літе-
ратурно-музичних,  музично-театральних,  музичних,  співочих
тощо). Ця традиція також прийшла в Україну із Західної Європи,
у  багатьох країнах і  містах  якої  (навіть  у  невеликих)  музичні
товариства  найрізноманітнішого  спрямування –  хорові,  співа-
цькі, оркестрові, камерні, на честь того чи іншого видатного му-
зиканта  тощо –  розпочали  діяльність  набагато  раніше,  ще  у
ХVIII ст.,  і  в ХІХ ст. функціювали практично повсюдно. Пере-
важна частина таких об’єднань, привнесена на український куль-
турний  ґрунт,  вибудовувалася  саме  за  національною  ознакою
учасників –  німецької,  польської,  грецької,  чеської  та  інших
спільнот.  Традиційно  культурне  життя  представників  різних
парафій і національностей, що населяли Україну, згуртовувалося
навколо  їхніх  церков.  Відповідно  до  національної  приналеж-
ності  музичних товариств  утворювалися  як  загальна  стратегія
їхньої діяльності, так, зокрема, і програми концертних виступів.
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Водночас нерідко до однієї парафії належали представники різ-
них національностей.

На  прикладі  римо-католицької  парафії  в  Харкові  можна
зробити певний, хоча і,  безумовно, неповний, зріз національних
меншин, які мешкали в середині ХІХ – на початку ХХ ст. в місті.
Так, до парафіян цієї церкви в той час належали поляки, білоруси,
французи, німці, чехи,  навіть деякі  українці (вихідці із Західної
України), а з 1915 р. (під час трагічних подій громадянської війни
в  Османській  імперії)  додалося  ще  й  значне  число  біженців-
вірменів. Така картина – зі специфічним для кожного регіону роз-
маїттям  національного  складу –  була  більш-менш  характерною
для багатьох релігійних спільнот і парафій в усій Україні.

Чи не найперша документальна інформація про концерти,
організовані в різних містах на території України, що входила до
складу Російської імперії, іноземними фахівцями із виконанням
західноєвропейських творів, які за їхнім наповненням та змістом
можна класифікувати як духовні, датується 1820 р. Саме тоді, 16
червня, як зазначають дослідники історії будівництва та викори-
стання органів в Україні С. та Є. Каліберда, органіст Ф. Зейферт
дав публічний концерт неправославної духовної музики в люте-
ранській  церкві  Києва  на  органі,  побудованому в  1818 р.  май-
стром з Тульчина, на прізвище Зелений [205], проте не виключе-
но, що такі поодинокі концерти могли відбуватися і дещо раніше.

Одне з  найперших сповіщень у пресі  ХІХ ст.,  де вжива-
ється сполучення «духовний концерт», знаходимо в 1845 р. в га-
зеті «Киевские губернские ведомости», де згадується про те, що
в червні 1844 р. відбувся «духовний» концерт, який організував
піаніст-педагог Паночіні (Алоїз Йосипович Паноцний). За сло-
вами безіменного кореспондента, цей чеський музикант узяв на
себе обов’язок «узгодити спочатку різноманітність думок поєд-
наних  мистецтвом  друзів  […],  потім  гармонізувати  декілька
оркестрів музики та хорів півчих у складі 150 осіб» [499]. 

У  Києві  з  1840-х рр.  функціонувало  німецьке  співоче
товариство «Kijewer Gesang Verein», до якого входили численні
місцеві музиканти та вчителі німецького походження. У 1854 р.
під  час  освячення  кірхи це  товариство продемонструвало,  що
вже  переросло  своє  первинне  «локальне  значення  художнього
осередку німецької общини» [251, с. 34], виконавши «Halilluya»
з  «Мессії»  Г. Ф. Генделя  та  «Небеса  сповістять»  з  ораторії
«Створення світу» Й. Гайдна.  Спогади П. Козицького зберегли
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свідчення про виконання за ініціативи цього товариства в 1864 р.
ораторії «Stabat Mater» Дж. Россіні за участю хору Київської ду-
ховної академії.  Як пише П. Козицький, «концерт зібрав силу-
силенну  публіки  (була  й  академічна  корпорація).  Хлопчики
академічного хору стояли попереду і несли на собі увесь тягар
своїх партій. […] Концерт пройшов із великим художнім і мате-
ріальним успіхом. Диригент та упорядник у радісному захваті
від цього запропонували улаштувати другий концерт. […] У про-
грамі була «Пустеля» Давида, але цього разу збір був нікчемний,
бо публіка вважала, що не годиться йти великим постом на неду-
ховний концерт» [260, с. 103].

У числі  організаторів і  активних учасників неправослав-
них духовних концертів, котрі проводилися в Києві вже наприкі-
нці  ХІХ ‒  початку  ХХ ст.,  був  чеський  музикант  А. Сокол49.
Один із багатьох таких концертів за участю цього чеського орга-
ніста, за інформацією київської преси, відбувся 2 квітня 1891 р.
в Лютеранській церкві  за участю співачки Алексєєвої-Юневич
та віолончеліста Фон-Мулерта [517]. 

У кореспонденції з Києва про підсумки весняного сезону
1911 р.,  яку надрукувала «Русская музыкальная газета»,  спові-
щалося, що під час четвертого тижня великого посту в міському
театрі відбулися чотири духовні концерти. Артистами опери (со-
лісти: співачки Воронець і Рибчинська та співаки Долінін і Ти-
хонов;  оркестр та  хор на чолі  з  Л. Штейнбергом) виконувався
Реквієм Верді. «Можна побажати, щоб у майбутньому четвертий
тиждень [посту – В. Щ.] ознайомив нас з геніальними творами
Бетховена,  Берліоза,  Палестрини,  Баха  та  інших  геніїв
Заходу», – зазначав автор [351]. 

Традиції  організації  подібних концертів існували і в Ха-
ркові, де вже в 1820‒30-х рр. мешкали досить численні німецька
і польська спільноти. 

У травні  1830 р.  в місті  було освячено Лютеранську це-
ркву, побудовану замість старої молитовної зали в університеті,
яку за графіком ділили протестанти і католики. За спогадами су-
часників, яскравою складовою цього свята став «…чудовий спів

49 Вихованець Празької органної школи Алоїз Іванович Сокол був відомий у місті
як органіст, композитор і викладач музики, власник одного з найбільших у Києві
магазину нот і  музичних інструментів.  Багатогранна особистість,  Сокол зробив
чимало транскрипцій російських та українських народних пісень для фортепіано в
4 руки і для фісгармонії [937, с. 180–181].

- 96 -



радісного  [в  російському  оригіналі  “ликующего” –  В. Щ.]
хору» [650,  с. 155].  Уже в ті  роки заняттям музикою в харків-
ській  німецькій  спільноті  придавалося  велике  значення.
Пастором  Й. А. Розенштраухом  була  заснована  німецька  цер-
ковна школа, учителем якої, за спогадами Ф. О. Рейнгардта, став
місцевий учитель музики Гільденбрандт50, який погодився безко-
штовно працювати в школі.  Однак пастор поступився на його
користь власною платнею [650, с. 155]. 

Восени 1832 р. було завершено будівництво першої в Ха-
ркові католицької церкви, настоятель якої, Герміан Чаплинський,
був «цінителем витончених мистецтв, особливо співу, і в усьому
сприяв розвиткові хорового співу в церкві, до участі в якому залу-
чав талановитих артистів, котрі перебували в місті» [645, с. 261]. 

У  Харкові  в  1853‒54 рр.  мешкав  органіст  Йозеф  Поллак,
який  керував принаймні двома концертами, які  були присвячені
творчості Моцарта і Мендельсона, виконуючи партію органа. Ці
концерти мали дуже позитивні відгуки в харківському суспільстві.
Про виконання колективом на чолі з Поллаком восени 1853 р. у
Католицькій церкві Реквієму Моцарта ми дізнаємося з відгуку на
другий концерт цього музиканта на користь Католицької церкви,
котрий відбувся 30 квітня 1854 р. у будинку Дворянського зібран-
ня.  У  цьому  концерті  слухачі  ознайомилися  з  музикою
Ф. Мендельсона до драми Ж. Расіна на біблейський сюжет «Ата-
лія». «Концерт, увінчаний абсолютним успіхом, закінчився гучни-
ми оплесками і викликами головного винуватця його, п. Поллака,
якому він коштував чимало турбот і  праці,  і  п. Шульца,  котрий
прихильно не відмовився прийняти у свої досвідчені руки дири-
гентський жезл» [595]. Як зазначив кореспондент, окрім Й. Полла-
ка  і  Ф. І. Шульца,  у виконанні  цього твору взяв участь відомий
аматор-віолончеліст  князь  Микола  Борисович  Голіцин,  який  на
професійному  рівні  грав  на  цьому  інструменті.  «Взагалі  ви-
конавців було не більше 50-ти осіб, у  тому числі лише 5 музи-
кантів з оркестру. Решта була аматорами й артистами» [596]. 

50 У  числі  організаторів  музичного  життя  лютеран  Харкова  був Іван
Готтфридович  (Васильович)  Гільдебрандт,  з  1857 р.  в  чині  губернського
секретаря  він  став  учителем  музики  в  Харківському  губернському
Маріїнському інституті шляхетних дівчат. Проте в 1830 р., про який йдеться в
спогадах Ф. О. Рейнгардта,  учителем у лютеранській школі міг бути за віком
батько  І. Гільдебрандта,  Василь  Іванович  (Давид  Готтфрид)  Гільдебрандт
(орієнтовно 1806 р. народження),  провізор,  староста харківської євангельско-
лютеранської церкви з 1826 р., який, імовірно, мав музичну освіту.
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Протягом кінця  1840-х рр. –  першої  половини 1860-х рр.
викладачем музики в місцевому інституті шляхетних дівчат та в
Харківському університеті (до 1859 р.), композитором, піаністом
і скрипалем Федором Івановичем (Йоганном Крістіаном Фрідрі-
хом)  Шульцем  були  організовані  принаймні  дев’ять  духовних
концертів,  почесне  місце  в  яких  посідала  саме  творчість
Ф. Мендельсона, адже в молоді роки Шульц грав в оркестрі під
керівництвом цього геніального німецького композитора. Дослід-
ник історії Харківського університету Є. К. Рєдін надає перелік
таких концертів: 

1851 р. – Й. Гайдн. «Сім слів Спасителя на хресті»; 
1852 – Л. Шпор. «Падіння Вавилону»; 
1853 та 1864 рр. – Ф. Мендельсон. «Святий пророк Ілля»; 
1858 та 1861 рр. – Ф. Мендельсон. «Аталія»;
1860 – А. Я. Ромберг. «Пісня про дзвін», Ф. Мендельсон.

42 псалом;
1863 – Ф. Мендельсон. «Lauda Sion» [641, с. 16].
До цього переліку слід додати не названий Є. К. Рєдіним,

імовірно, найперший з таких концертів у січні 1849 р., у якому
виконувалася  ораторія  Ф. Мендельсона  «Павло» [927].  Серед
інших учасників цієї творчої події безіменний рецензент називає
ім’я Ернеста Несвадьби – відомого скрипаля-чеха,  колишнього
партнера Б. Сметани по камерних концертах у Празі, майбутньо-
го відомого житомирського педагога, фундатора й організатора
музичного життя в цьому місті51. 

Серед  творчої  спадщини  Шульца  залишилися  нена-
друкованими твори на релігійні сюжети: декілька біблійних ви-
словів для хору та 121-й псалом для соліста і хору із супроводом
роялю або органу [641, с. 17]. На думку Є. К. Рєдіна, діяльність
Шульца як популяризатора класичної музики в Харкові була ви-
датною [627, с. 16], саме він підготував  ґрунт для заснування в
місті музичного товариства.

Як  зазначається  на  сайті  «Органи  України»,  ці  духовні
концерти,  організовані  Поллаком  та  Шульцем,  проходили  від-
повідно в костьолі та кірсі [826], отже, уже в середині ХІХ ст. в
цих церквах були органи, вочевидь невеликі, бо інформація про

51 Детальніше  житомирський  період  діяльності  в  Україні  Е. Несвадьби  опи-
саний в низці розвідок К. І. Шамаєвої, присвячених найяскравішому його жи-
томирському  учневі  Ю. Зарембському,  зокрема  в  роботах  «Поляк  з
Житомира...» [945] та «Із плеяди житомирських митців» [946].
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побудову стаціонарних інструментів у цих храмах хронологічно
припадає на пізніші часи.

Із  установленням  у  вересні  1862 р.  в  харківському  римо-
католицькому костьолі Успіння Св. Діви Марії органа, першим хар-
ківським церковним органістом став учитель музики, поляк Іван
Матвійович  Домбровський,  який  служив  у  парафії  з  1848  до
1871 р. Потім протягом одного року обов’язки органіста викону-
вав 20-річний учитель музики Гнат Карлович Квятковський. Про-
тягом 34 років (1872‒1906) органістом у костьолі був Станіслав
Францевич Світеч, 1850 р. народження, який переїхав до Харкова
з Могильовської губернії. Саме за час його роботи до костьолу у
квітні 1901 р. був привезений з Баварії новий орган, побудований
на кошти харківської польської громади (старий інструмент пере-
дано до костьолу в Сумах), а трьома роками пізніше (1904) при
костьолі  було  створено  хор  півчих.  На  зміну  Світечу  в  грудні
1906 р.  з  Варшави  прибув  31-річний  органіст  Корнелій
Мар’янович Бжезовський. Після Бжезовського парафія деякий час
не  мала  постійного органіста.  З  15  жовтня  1910 р.  по  27  січня
1911 р. в церкві органістом служив 28-річний Антон Францевич
Суткевич, а з 28 січня до червня 1911 р. обов’язки органіста ви-
конував 26-річний Сигізмунд Казимирович Земинський. З 15 ли-
стопада 1911 р. до вересня 1916 р. парафіяльним органістом пра-
цював Станіслав Карлович Скригайло (Скригелла) з Мітави Ку-
рляндської  губернії,  за  час  його  діяльності  органний  майстер
Петро Войцехович з Вільно відремонтував орган. Чергове оновлен-
ня і ремонт органа припали на 1916 р., і з жовтня цього ж року
посаду органіста обійняв Владислав Савицький [227].

Протягом  29  років  (1890‒1919)  активну  участь  у  релі-
гійному  і  музично-духовному  житті  цієї  римсько-католицької
громади  брав  відомий  у  місті  польський  музикант –  скрипаль-
віртуоз,  випускник  Петербурзької  консерваторії, викладач
місцевого  музичного  училища,  композитор,  диригент,  учасник
(перша скрипка) квартету Харківського відділення ІРМТ Костян-
тин-Антоній Кіпріянович Горський (1859‒1924), який був ще й го-
ловою  парафіяльної  ради  костелу,  одним  із  засновників  ку-
льтурного товариства «Будинок Польський» у Харкові52.  Він та-
кож  керував  церковним  і  світським  польськими  хорами,
заснованими ним же в католицькому приході. Саме завдяки його

52 Детальніше характеристика Горського надається в підрозділі 4.2.
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старанням  були  закуплені  орган  і  дзвін  до  парафіяльного
храму [1050].  Видатною  подією  в  культурному житті  не  лише
польської громади, а й усього Харкова стало відкриття 30 вересня
1908 р. нового концертно-театрального залу в будівлі, яка належа-
ла  місцевій  римо-католицькій  церкві.  За  відгуками  сучасників,
сцена  Польського  дому  за  потребою  швидко  демонтувалася  і
звільняла місце для танців. У залі налічувалося близька 450 місць
у партері, на балконі та декілька лож на двох ярусах [5, с. 104]. 

В  останній  третині  ХІХ ст.  в  Україні  неправославні  ду-
ховні  концерти відбувалися  епізодично,  до  того  ж  інформація
про  ці  мистецькі  події  не  завжди  друкувалася  на  сторінках
місцевих газет, а якщо і потрапляла на їхні шпальти, то найчасті-
ше лише у вигляді невеличких анонсів. Так, наприклад, у 1880 р.
газета  «Харьков»  інформувала  читачів  про  другий  духовний
концерт, який мав відбутися 13 березня в лютеранській церкві.
Організований  він  був  з  метою  збору  коштів  для  придбання
нового  органа.  У  цьому концерті  мали  взяти  участь  скрипалі
А. Паулі,  С. В. Неметц,  віолончеліст  О. В. Маурер53 та  хор
аматорів [494;  535].  Цей  концерт  (можливо,  й  інші  подібні
заходи) мав наслідки: уже в 1882 р. «Южный край» повідомляв
читачів:  «У  нинішній  час  у  лютеранській  кірсі  відбувається
установлення нового органа величезних розмірів під керівниц-
твом самого фабриканта, відомого органіста Меммеля» [404].

Із  установленням  у  харківській  кірсі  органа  духовні
концерти стали щорічними. Так, у 1884 р. газета «Южный край»,
анонсуючи черговий такий концерт, відзначила: «18-го березня в
лютеранській кірсі відбудеться духовний концерт, у якому візьмуть
участь пані Ральф, пп. Пестель, Ґлазер54 і Ґрундман55. Минулоріч-
ний концерт залучив обрану і доволі численну публіку, між тим
програма його була менш цікавою, ніж теперішня. Безсумнівно, що
концерт цей, у якому є нагода послухати в чудовому виконанні кра-
щі  твори  церковної  музики,  залучить  значну  кількість  публі-
ки» [407]. А після концерту та ж газета писала, що він «…залучив

53 Діяльність  С. В. Неметца  та  О. В. Маурера  детальніше  висвітлена  в
наступних розділах дослідження.
54 Про А. Ф. Пестеля та С. С. Ґлазера йтиметься в підрозділі 4.2.
55 Органіст  і  піаніст,  саксонський  підданий  Альфред  Карлович  Ґрундман
протягом  кінця  1870-х –  1890-х рр.  був  органістом  харківської  лютеранської
кірхи й водночас працював учителем музики (гри на фортепіано) в харківській
жіночій гімназії Катерини Миколаївни Драшковської.
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багато  публіки,  яка  отримала  найприємніше  враження.
П. Ґрундман виконав декілька п’єс на органі дуже чисто і ефектно,
вправляючись успішно з неліченими тонами цього гіганта. Пп. Ґла-
зер  і  Пестель  зіграли  зі  звичайною  майстерністю:  перший –
“Cantilene” власного компонування та “Momento religioso” Людеке,
а другий – “Air” із Сюїти Баха та “Adagio” Ґольдмарка. Пані Ральф
чудово проспівала  духовну пісню Раффа “Seistill”,  яка  справила
глибоке враження, та “Crucifixus” Россіні.  Дует із “Stabat Mater”
виконали пані Кондирєва і Реймерс; перша вже давно знайома на-
шій  публіці,  друга  виступила  публічно  лише  вперше  і  дуже
успішно. У пані Реймерс дуже милий голос і добра школа» [413].

28 лютого 1888 р.  газета «Южный край» анонсувала ду-
ховний  концерт  в  Євангелійсько-лютеранській  церкві  братів
А. та Ю. Юр’ян56 – на органі та на валторні [423]. А в тижневику
«Баян» була поміщена рецензія на цей концерт:  «20 березня в
лютеранській  церкві  зібралася  маса  слухачів  на  концерт,  що
давали викладачі музичного училища – брати А. та Ю. Юр’ян.
Лютеранська церква має орган значного розміру і найновітнішої
конструкції.  На органі грав А. Юр’ян, який виконав: Фантазію
Томаса і Беніса, “Токату і фугу” Баха (d-moll), а також декілька
власних композицій. Більша частина композицій п. Юр’яна – ду-
ховного змісту.  П. Ю. Юр’ян,  який уперше виступив як соліст
перед  харківською  публікою,  виявився  чудово  талановитим
валторністом. У концерті брали також участь пані Мотте, яка ви-
конала  Арію  Ґлюка,  і  п. Глен57,  який  виконав  на  віолончелі
Cantabile Гольтермана» [292].

У  березні  1889 р.  «Харьковские  губернские  ведомости»
помістили об’яву про духовний концерт, який мав відбутися 19
березня в тій же Євангелійсько-лютеранській церкві, за участю

56 Випускник  Петербурзької  консерваторії  по  класу  органа  Л. Гоміліуса  та
композиції М. А. Римського-Корсакова, представник латиської музичної куль-
тури,  композитор  і  фольклорист,  один  із  засновників  латиської  професійної
композиторської традиції Андрій (Андрейс) Юр’ян (Юр’янс) (1856–1922) пра-
цював  викладачем  музичного  училища  Харківського  відділення  ІРМТ
упродовж 34-х років (1882–1916). Разом із ним на харківській естраді періоди-
чно виступали також його брати, старший Петро, єдиний без вищої освіти, та
молодші Юрій та Павло, також вихованці Петербурзької  консерваторії. Хар-
ків’яни час від  часу мали змогу слухати музику для квартету валторн у ви-
конанні цих чотирьох братів.
57 Детальна характеристика діяльності цього музиканта в Харкові надається в
підрозділі 4.2.
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пп. Нувель-Норді,  Шпора,  Їранека,  Ґрундмана  та  струнного
оркестру» [925]. А в рецензії «Баяна» зазначалося, що «…орган-
ний  концерт  в  лютеранській  церкві  був  цікавий  потужними
звуками органа, який рідко доводилося слухати в концертному
виконанні.  З  виконаних  п’єс  видавався  концерт  для  органа  з
акомпанементом  оркестру  тв. Рейнбергера,  виконаний  орга-
ністом паном Ґрундманом [289].

У лютому 1896 р.  «Южный край» надрукував  анонс ду-
ховного концерту,  що мав відбутися  3  березня,  у  якому серед
іншого  сповіщалося:  «…окрім  п. Іозууса58 (орган)  та  М. І. Ти-
хонова  (баритон),  у  концерті  візьме  участь  улюбленець  нашої
публіки С. С. Ґлазер (віолончель), художньо закінчене виконання
якого завжди справляє враження, що зачаровує, тому зацікавле-
ність до майбутнього концерту ще більше посилюється» [754]. 

Усі три наведені вище анонси акцентують увагу потенційних
слухачів не на твори, що мали прозвучати в концертах, а на імена
їхніх виконавців, серед яких представники різних національностей.
У першому анонсі – прізвища латиських музикантів, які протягом
десятиріч працювали в місті, а разом з ними співачки і віолончелі-
ста  –  також  викладачів  музичного  училища,  обох  іноземного
проходження,  у  другому –  імена  відомого  в  Росії  і  за  кордоном
камерного співака з італійською співацькою школою Р. Ф. Нувель-
Норді59,  викладача  музичного  училища  Харківського  відділення
ІРМТ,  музикантів-інструменталістів  німців:  органіста
А. К. Ґрундмана  та  скрипаля  Анрі  Шпора,  викладача  музичного
училища, а також піаніста-чеха Їранека (на жаль, невідомо якого
саме,  адже  в  місті  в  ті  роки  працювали  в  приватному  пансіоні
Д. Д. Оболенської вчителями музики два брати Їранеки – Йозеф та
Алоїз).  Третій  анонс  знову містить  інтернаціональний  склад ви-
конавців:  латиського  органіста,  росіянина-співака  та  віолончелі-
ста – ймовірно чеського єврея.

58 Імовірно, йдеться  про  латиського  органіста  і  педагога  П. Іозууса,  активна
творча  діяльність  якого  тривала  з  кінця  ХІХ ст.  до  початку Другої  світової
війни. 
59 Камерний  співак  і  педагог  Річард  Федорович  Нувель-Норді  – сценічний
псевдонім  Рікардо  Норді  – (1857 –  після  1927), з  1882 р.  навчався  співу  в
Петербурзькій  консерваторії  (клас  К. Еверарді),  потім  удосконалювався  в
Мілані  у Дж. Кореї.  Пізніше концертував у Петербурзі  та ін.  містах Росії,  а
також  за  кордоном.  У  1888–1893 рр.  викладав  у  Харківському  музичному
училищі,  з  1895 –  на  музичних  курсах  Є. Рапгофа  (Петербург),  на  початку
1910-х рр. – жив у Москві, пізніше в Петрограді.
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Концерти (або концертні виступи під час якихось інших
суспільно-культурних акцій) з програмами, що презентували му-
зику різних релігійних конфесій відбувалися час від часу і в різ-
них навчальних закладах Слобожанщини. 

Прикладом  таких  заходів  може  слугувати  музично-літе-
ратурний вечір в Харківській духовній семінарії, котрий відбув-
ся 30 січня 1885 р. До музичної частини вечора ввійшли оркест-
рові  мініатюри  (у  т. ч.  оркестрові  уривки  з  опер)  М. Глінки,
Ш. Гуно,  Дж. Верді,  В. А. Моцарта,  котрі  були  виконані  орке-
стром вихованців семінарії, що складався з 24 осіб під керівниц-
твом чеського музиканта Й. Й. Прохаски60, а також українські [за
газетою малоросійські ‒ В. Щ.] пісні (хор і оркестр). За словами
сучасника, колектив «…виконанням програми вечора заслужив
загальне схвалення слухачів» [910].

А 12 березня 1889 р. в Чугуєві в залі місцевого юнкерсько-
го училища «під керівництвом харківського регента А. А. Котля-
ревського61 відбувся  духовний  концерт,  у  якому  хоровий  спів
чергувався  з  духовними  п’єсами,  котрі  були  виконані  вельми
вдало  в  музичному  відношенні  струнно-духовим  юнкерським
оркестром під керівництвом О. Ф. Главачека, капельмейстера 30
драгунського полку, що квартирується в нас» [914].

Інколи  духовні  концерти  в  неправославних  церквах
проводили  і  органісти-гастролери.  Так,  у  середині  жовтня
1893 р. в Харкові з таким концертом за участю відомого в місті
оперного  співака-чеха  О. Р. Фюрера  виступив  німецький  «ві-
ртуоз  на  органі»  з  Юр’єва  Ліфляндської  губернії  (нині  Тарту,
Естонія) Рудольф Ґрівінґ [537].

Отже, процес прищеплення слухачам українських міст за-
цікавлення духовними творами неправославних конфесій протя-
гом середини – другої  половини ХІХ ст.  через організацію ду-
ховних концертів був доволі непростим, з певними сплесками і
затуханнями активності їхніх організаторів і виконавців. Значна
ініціативна роль в організації таких мистецьких подій належала
місцевим музикантам – німцям, полякам, чехам, які пліч-о-пліч
працювали і жили з представниками культурної інтелігенції ато-

60 Вихованець Празької консерваторії, відомий у Харкові капельмейстер Йозеф
(Йосип Йосипович) Прохазка деякий час працював також викладачем гри на
духових інструментах в музичному училищі Харківського відділення ІРМТ.
61 Антон Андрійович Котляревський викладав також у 1880-х рр. спів у Другій
чоловічій гімназії.
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хтонної – української, а також російської націй.
Із  заснуванням  «Російської  музичної  газети»  (1894‒1918)

інформація про духовні концерти, які відбувалися у великих куль-
турних містах України, час від часу стала потрапляти і до цього
найпопулярнішого серед російських музикантів видання.

Найпершою кореспонденцією з України в цій газеті,  яка
висвітлювала таку подію, є повідомлення з Миколаєва, датоване
1894 р. «Русская  музыкальная  газета»  надала  інформацію  про
духовний концерт музикантів і півчих Миколаївського порту, у
якому під керівництвом капельмейстера В. К. Вільде62 була ви-
конана І частина ораторії «Ілля» Мендельсона [447].

Перша інформація в цьому виданні про духовні концерти,
що відбувалися в Харкові, сягає 1901 р., коли відбулось освячен-
ня нового органа в католицькій церкві.  Ця подія зібрала тися-
чний натовп, який намагався попасти на духовний концерт, орга-
нізований «невтомним» К. Горським. Харківський кореспондент
газети Р. Геніка надає програму цього концерту: меса Сантнера,
органна фантазія Томаса (виконавець А. Юр’ян),  токата d-moll
Баха  (Фай),  скрипкове  Andante  religioso  Тома  (Горський).
Найбільше враження справила на слухачів молитва Salutation à
la Sainte Vierge Горського для мецо-сопрано з акомпанементом
хору,  органа,  струнного  оркестру  та  двох  валторн  на
французький текст абата А. Вагнера (солістка – відома харків-
ська співачка і педагог С. Ю. Моте) [113].

Навесні  1910 р.  «Російська  музична  газета»  помістила
кореспонденцію Р. Геніки, у якій йшлося про духовний концерт
під керівництвом К. Горського в малому театрі  міста.  Концерт
цілком  складався  з  творів  організатора  концерту.  «Під  його
[Горського – В. Щ.] керівництвом хор аматорів, оркестр і солісти
(пані Харківська, Афанасьєва, Штренгер, пп. Ларін, Рубинський)
виконали Месу Es-dur, молитву Salve Regina та гімн Salutation à
la Sainte Vierge. Оркестр і хор цілком пристойно справилися зі
своїм завданням; проте солісти були вкрай слабкі, що значною
мірою псувало враження» [112].

Творчість  Горського  як  духовного  композитора
неодноразово заслуговувала на прихильність харків’ян незалеж-

62 В. К. Вільде був сином відомого в Росії музиканта німецького походження,
учасника  відомого  з  1835 р.  в  петербурзькій  культурній  еліті  струнного
квартету,  до  якого  входили  О. Ф. Львов  (І  скрипка),  Л. або  В. Маурери
(ІІ скрипка), К. Вільде (альт) і М. Вієльгорський (віолончель).
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но від їхньої конфесійної належності. Так, у 1909 р. Р. Геніка, ре-
цензуючи один із духовних концертів, писав: «Католицький гімн
(для соло, хору і оркестру) п. Горського цілком був повторений
на біс,  настільки він  сподобався.  Цей твір мелодійний,  благо-
звучний, простий і пластичний за формою, пройнятий побожним
церковним настроєм» [107].

Горському-композитору  належить  декілька  духовних
концертів. Свій заупокійний концерт «Зряще мя безгласна» він
пропонував  у  1911 р.  читачам  «Російської  музичної  газети»
замовляти через музичне училище. Ці духовні концерти, як за-
значає  дослідниця  Т. Б. Бахмет,  «…виходили  далеко  за  межі
релігійного впливу й ставали подіями в музичному житті всього
міста» [49]. Так, з приводу першого виконання меси Горського
музичний критик харківської газети «Ранок» писав: «Костянтин
Горський присвятив багато часу і зусиль для організації музич-
ної  частини літургії  в  місцевому костьолі.  Аматорський хор у
складі 35 осіб чисто виконав латиною нову месу. Цей твір, як і
попередні твори Горського, укладено загальновизнаною музич-
ною  мовою,  він  простий  і  мелодійний,  у  ньому відчувається
особистість самого автора – набожного католика, котрий добре
знає і любить свій обряд. Окрім чудової “Ave Maria”, яку вже пу-
бліка знала, у музиці меси виділяється середня частина “Credo” i
“Benedictus” із дзвінким соло скрипки» [цит. за: 49].

Чи не найяскравішим у Харкові став урочистий концерт з
нагоди освячення нової лютеранської церкви Св. Вознесіння на
Німецькій  вулиці  (зараз  Пушкінська),  що  була  побудована  на
місці старої за 15 місяців. 

Після богослужіння в актовій залі Вознесенської жіночої
гімназії  та  урочистого  зібрання  гостей  та  прихожан  нового
храму  ввечері  в  новій  кірсі  відбувся  концерт,  у  якому  взяли
участь  співачка  пані Доберт63,  органіст  М. Петерс64,  які  спеці-

63 Концертна  співачка  (меццо-сопрано)  і  вокальний  педагог  Поліна
Жільбертівна  Доберт  (1879–1968)  закінчила  київську  жіночу  гімназію.  На
початку  1900-х рр.  навчалась  співу  в  московській  музичній  школі
О. Соколової-Фрьоліх, потім у Лейпцигській консерваторії. З 1905 р. виступала
в  симфонічних  і  камерних  концертах  в  усіх  великих  містах  Росії  та  за
кордоном.  Вважалася  сучасниками  видатною  камерною співачкою.  У 1919‒
1922 рр.  була  професором  Московської  консерваторії.  З  1922 р.  жила  в
Німеччині,  де  виступала  з  численними  концертами,  з  початку  1930-х рр.
мешкала в Цюриху, де в 1937 р. дала останній концерт.
64 Макс  Олександрович  Петерс  у  1910-х рр.  був  органістом  московської
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ально приїхали з Москви, а також місцевий органіст А. Фей65,
змішаний хор і струнний оркестр. Програму концерту встанови-
ти не вдалося [634]. Ця подія відбулася 17 листопада 1913 р. За-
прошені спеціалісти перебудували і орган: до старих 24 регістрів
додали 12  нових.  Крім міської  влади і  відомих представників
лютеранської  громади  міста,  на  святкування  прибули  гості  –
представники  лютеранських  спільнот  із  різних  міст  Росії:
Москви,  Курська,  Катеринослава,  Полтави,  Александровська,
навіть із Курляндської губернії.

Уже  під  час  Першої  світової  війни,  у  1916 р.,  католик
Горський виступав на чолі духового оркестру в харківській лю-
теранській  кірсі  в  концерті  на  користь  Польського  комітету
допомоги жертвам війни [259, с. 70].

На особливу увагу заслуговує висвітлення в пресі  початку
ХХ ст. духовних концертів у різних містах України, у яких поєдну-
валося  виконання  творів  композиторів  різних  конфесій.  Один  з
них – під керівництвом викладача музичного училища Харківсько-
го відділення ІРМТ Ю. Юр’яна – відбувся 8 квітня 1907 р. в люте-
ранській церкві. «Під його орудою невеликий оркестр гармонійно,
красиво  виконав  декілька  вдалих  аранжувань  із  творів  Баха,
Чайковського (“У церкві”, Andante зі струнного квартету на смерть
Лауба), Бортнянського (32-й концерт). Цікавим, талановитим орга-
ністом виявився А. Капп, який зіграв Токату і  фугу d-moll  Баха,
уривок із Сонати Мендельсона і Скерцо Гольмана. На жаль, орган
у нашій Лютеранській церкві не може відповідати концертним ці-
лям: важка клавіатура, регістри, що свистять, хриплять та виють, у
змозі спотворити гру найкращого органіста. Окрім того, у концерті
взяли участь:  пані  Пілар фон-Пільхау,  яка виконала відому арію
Страделли,  Bußlied  Бетховена  та  Salve  Regina  Горського –
п. Горський  майстерно  виконав  поетичне  “Au  Temple”  Гіро,  та
квартет валторністів66 (2 п’єси Генделя та Гайдна). Публіки було
багато і виконання справило на неї прекрасне враження» [109].

Яскравим  прикладом  виконання  різних  за  конфесійною
належністю  духовних  творів  у  рамках  одного  концерту  можуть

Лютеранської церкви Св. Михайла.
65 Пруський підданий Адольф Генрихович Фей,  піаніст  і  органіст,  упродовж
багатьох  років  до  революції  працював  старшим  викладачем  музики  в
Харківському  інституті  шляхетних  дівчат  і  водночас  органістом  міської
лютеранської кірхи.
66 Вочевидь йдеться саме про виступ квартету братів Юр’ян.
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слугувати виступи в Одесі на початку 1910-х рр. «Одеської  сим-
фонічної капели»,  яка  була організована при Регентських курсах
їхнім  фундатором,  вихованцем  Московської  консерваторії
М. Ф. Марценком, відомим у місті кларнетистом-педагогом, музич-
ним письменником. До програми найпершого концерту капели (16
січня 1911 р.), який висвітлено на шпальтах «Російської музичної
газети»,  увійшли твори Палестрини й Орландо Лассо,  російську
музику  презентував  хор  М. Березовського  «Не  отвержи  мене  во
время  старости»,  інших  авторів.  Перед  початком  концерту
Марценко прочитав реферат «Музика старого стилю і класичного
періоду».  «Народження  цього  ідейного  починання  заслуговує  на
повне схвалення і побажання подальшого процвітання успіху», –
писав  у  кореспонденції  з  Одеси  Р. Енгель [1019].  Як  зазначає
одеська  дослідниця Р. Розенберг,  випускники й учні  Регентських
курсів – учасники капели Марценка – регулярно виступали в ду-
ховних концертах, котрі збагачували музичне життя міста; згодом
капела набула популярність і за межами Одеси [646, с. 79].

Ще одне свідчення про поєднання творів представників різ-
них  конфесій  у  православному  духовному  концерті  маємо  в
кореспонденції  з  Києва  в  «Російській  музичній  газеті»,  де
йдеться  про  виступ  відомого  в  Києві  хору  Володимирського
собору під керівництвом М. О. Надєждинського. У ній сповіща-
ється, що в березні 1910 р. «…під час 4 тижня посту відбулися два
духовні концерти. Хор п. Надєждинського виконав месу C-dur Бет-
ховена і декілька творів Гречанінова» [350].

Проведення духовних неправославних концертів в Одесі,
як вже зазначалося вище, також мало давню традицію. Одна з
найперших  одеських  церков  західних  християнських  обрядів,
католицька, була закладена вже в 1802 р., а через декілька років
при ній уже служив монах-органіст. Напевно, перший одеський
орган  був  саме  в  цій  католицькій  церкві.  З  християнськими
громадами західних обрядів найтісніше пов’язані історія орган-
ного  виконавства  в  місті  та  проведення  неправославних  ду-
ховних концертів. І якщо духовні концерти саме в католицьких
храмах  не  віталися  Ватиканом,  а  отже,  орган  і  хор  викори-
стовувалися майже виключно під час проведення церковної служ-
би67, то духовні концерти в лютеранській кірсі та реформатській
церкві були вельми поширеними явищами і висвітлені в пресі

67 Органістом одеського костьолу в 1910-ті рр. був Михайло Свенцинський [188].
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доволі  детально.  Традиція  проведення  духовних  концертів  в
одеській кірсі (лютеранському кафедральному соборі Св. Павла)
та в сучасній одеській Євангельській Реформатській Пресвітері-
анській церкві відродилася за часів незалежної України.

Як зазначає дослідник історії органів в Україні С. Калібе-
рда,  до  1841 р.  в  лютеранській  церкві  (кірсі)  Св. Павла,  побу-
дованій у 1825‒1827 рр. розміщався підрозділ Рішельєвського лі-
цею.  Хор  ліцею  неодноразово  виконував  духовні  твори  в  су-
проводі органа церкви Св. Павла. Чи не найперша згадка про ви-
користання органа в громадському закладі Одеси сягає 1864 р.,
коли  в  залі  Рішельєвського  ліцею  відбувся  концерт  для
контральто з хором та органом [555]. 

Духовні  концерти  за  участю  представників  західно-
європейських християнських конфесій, на кшталт харківських, в
останнє двадцятиріччя ХІХ ст. відбувалися і в Одесі з урахуван-
ням дещо відмінного від центра Слобожанщини національного
складу  її  мешканців.  Так,  у  1883 р.  до  програми  духовного
концерту  хору  православної  Покровської  церкви  під  орудою
В. Г. Завадського,  який відбувся  10  квітня,  разом з  духовними
творами  російських  композиторів  увійшов  і  Реквієм  Мо-
царта [2]. Цікаво, що в рецензії наголошувалося, що цей концерт
«…майже не вдався. П’єси православного церковного богослу-
жіння  були  виконані  недоладно;  навпаки,  Tuba  mirum та  Rex
tremendae з Requiem’а Моцарта […] були виконані струнко, хоча
і не в церковному темпі; їх треба було співати повільніше» [667].

Подібні  «змішані»  концерти  відбувалися  і  в  реальному
училище св. Павла в Одесі, яке використовувалося для проведен-
ня  різних  концертів,  у  т. ч.  духовних,  котрі  організовувала
місцева  німецька  спільнота.  Так,  восени  1881 р.,  коли  в  його
приміщенні був спеціально для цих цілей реконструйований зал
для урочистостей, який займав два поверхи і міг вмістити до 800
осіб, у ньому силами місцевої німецької музичної спільноти від-
булась ціла низка духовних концертів. 12 та 15 листопада того
року  були  двічі,  за  однією  програмою  (твори  Моцарта,  Бет-
ховена  та  Бортнянського),  проведені  духовні  вокально-хорові
благодійні  концерти  під  орудою хормейстера  Гампеля,  22  ли-
стопада – ще один, за іншою програмою [81].

У 1883 р. в Одесі урочисто відзначалася непересічна дата:
400-річний ювілей Мартина Лютера.  Святкування, що розпоча-
лося врочистим актом у тому ж училищі св. Павла, «…достойно
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завершилося церковним концертом (Kirchen-Konzert), який від-
бувся саме в день річниці (29 жовтня) в одеській євангелічній
лютеранській церкві о 5 год. вечора музичним товариством Баха
під  керівництвом  талановитого  артиста  Лейпцизької  і  Берлі-
нської  консерваторій д-ра [доктора – В. Щ.] філософії Мюнхе-
нської  академії  Ганса  Гартана  (D-r  Hans  Harthan).  Програма,
невелика за кількістю номерів, була, безсумнівно, видатною за
змістом» [1066]. До програми цього концерту ввійшли «Дорична
токата» Й. С. Баха, «…яка була виконана д-ром Гартаном на орга-
ні з тією майстерністю органного maestro, яке заслужило б схвале-
ння  самого автора», органна соната Й. Г. фон Райнбергера, релі-
гійно ліричний характер якої «…у виконанні поважного артиста
мимоволі  переніс  аматора-слухача  до  прекрасної  епохи
Мендельсонівських симфоній». Останнім номером програми була
спеціально написана до цього ювілею Reformation-Cantate А. Бек-
кера  для  хору,  солістів,  струнного  оркестру  та  органа,  яка
складалася з 12 розділів. Вельми задовільне виконання її силами
Бахівського  товариства  було  розцінене  рецензентом  як  «до-
стойний подвиг» [1066]. Про ці  ж події більш емоційний відгук
був  надрукований  в  «Новороссийском  телеграфе».  Газета  від-
значила  «величезне  скупчення  публіки»,  яка,  однак,  попри
«прекрасне виконання партій сопрано та басу» в кантаті Беккера,
«почала шумно розходитися» до кінця останнього твору [196]. 

У  1883‒1885 рр.  Г. Гартан,  який  у  цей  час  працював  в
Одесі  керівником  німецького  музичного  товариства,
неодноразово  організовував  симфонічні,  хорові  та  змішані
концерти німецької спільноти, у тому числі духовні. Уже наступ-
ний духовний концерт був проведений ним у лютеранській кірсі
на початку листопада того ж року [19], а в квітні 1885 р. в залі
реального  училища  св. Павла  ним  була  поставлена  легенда
«Cristophorus» Райнбергера для хору, солістів та оркестру, у ви-
конанні якої взяли участь «кращі артисти та аматори» [746].

Наприкінці  ХІХ ст.  в  лютеранській  та  реформатській
одеських церквах працював органістом вихованець Лейпцизької
консерваторії,  відомий  в  Одесі  педагог,  органіст  і  піаніст  Ру-
дольф Гельм, виходець з Чехії. Під час духовних концертів цей
музикант виконував клавірні прелюдії та фуги й органні твори
Й. С. Баха, концерти для органа з оркестром Г. Ф. Генделя, твори
Й. Рейнбергера, В. А. Моцарта [361, с. 68–69]. 

Одним  із  найцікавіших  духовних  концертів,  які  орга-
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нізував  Р. Гельм,  відбувся  в  лютеранській  церкві  26  лютого
1889 р. У ньому були виконані капітальні «Аталія» Мендельсона
та «Алілуя» з «Месії» Генделя. До програми, серед інших номе-
рів, увійшла також п’єса Генделя для органа, скрипки та арфи,
яка була замінена фортепіано. Як зазначалося в анонсі, до цієї
події  музиканти –  хористи  (більше  100  осіб)  та  оркестранти
(повний склад) – готувалися більше місяця, а вся програма була
відтворена в повній відповідності до оригіналів [766]. «Завдяки
енергії п. Гельма ми мали рідкісну можливість прослухати в най-
сприятливішій  атмосфері  одне  з  найкрасивіших  творінь
Мендельсона […]. П. Гельм не міг придумати нічого більш від-
повідного  для  виконання  цього  твору,  як  строга  обстановка
храму. Оркестр і хор поміщаються на хорах біля органа, слухачі
сидять  внизу.  […]  Духовний  спів  слухається  в  строгому спо-
глядальному мовчанні. Щодо виконання, п. Гельм зробив усе, що
міг. Як видно, йому довелося мати справу з сирим матеріалом, і
якщо  він  подолав  усі  труднощі  розучування  недосвідченими
співаками (я  маю на увазі  хор)  такого складного твору,  то ми
маємо  поставитися  до  його  благого  починання  з  найбільшою
похвалою.  […].  Взагалі  хорове  і  оркестрове  виконавство
справляло враження стрункості й музикальності. […] Відносно
всіх  взагалі  солістів  слід  сказати,  що  вони  поставилися  до
справи вкрай добросовісно і не лише розучили партії, а й прони-
кли  в  їхній  сенс,  пережили  їх.  […]  Концерт  завершився
урочистим хором  “Алілуя”  з  ораторії  Генделя  “Месія”.  Люте-
ранська церква була повна слухачами. Без сумніву, цей концерт і
саме в цій обстановці – не останній; енергія організатора, яка бу-
ла настільки підтримана публікою, звісно, не охолоне, і ми ще не
раз протягом цього посту відвідаємо лютеранську церкву як слу-
хачі релігійної музики» – зазначав рецензент [1058].

Сповіщаючи в 1890 р. про виконання в лютеранській кірсі
церковним хором та оркестром німецького музичного товариства
на чолі з Р. Гельмом ораторії Ф. Гіллера «Руйнування Єрусали-
ма», рецензент відзначив, що хоча оркестрове її виконання ва-
жко назвати бездоганним, «… поставити таку хорову масу, та й
ще з різних музичних елементів виконавців є просто подвигом з
боку п. Гельма» [874]. 

Газета «Театр» у 1897 р.  інформувала про два концерти,
проведені Гельмом у реформатській церкві.  У першому з них,
що  відбувся  у  квітні,  взяли  участь,  крім  його  організатора,
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скрипаль  Й. Карбулька,  віолончеліст  Я. Застрабський,  співак
(баритон)  Г. Стекляров,  арфіст  Й. Шоллар,  чоловічий  хор  та
оркестр [533]. «Головним інтересом духовного концерту в примі-
щенні Реформатської церкви, який відбувся в середу, 2 квітня, бу-
ли,  звісно,  твори для органа соло та  в супроводі  різних орке -
стрових інструментів. […] Виконавцем на органі був п. Гельм, а
оркестром диригував  професор Й. Карбулька» [382].  Рецензент
А. Мазаракій  схвально  охарактеризував  гру  учасників
концерту – диригента і  скрипаля чеха Й. Карбульку,  органіста-
німця  Р. Гельма,  віолончеліста-єврея  Я. Застрабського,  а  далі
наголосив:  «Церква  була  переповнена  публікою,  що  доводило
велику схильність її до чудових kirchenconcert’ів, які зароджую-
ться в нас за ініціативою п. Гельма. Ми пам’ятаємо в Одесі де-
кілька таких концертів, які влаштовував у Лютеранській церкві
знаменитий органіст,  доктор музики Ганс Гартан.  Концерти ці
завжди привертали до Лютеранської церкви багато любителів і
шанувальників справжньої “musica sacra”» [382].

Наступний концерт у реформатській церкві відбувся в гру-
дні  1897 р.,  незадовго  до  Різдва68.  Після  його  проведення  ре-
цензент  А. Мазаракій  схвально відгукнувся  на  виконання  всіх
п’єс  солістами  Р. Гельмом,  Е. Млинарським  (скрипка),
О. А. Вульфіусом  (віолончель)  та  чоловічим  хором,  відзначив
млявість голосів співаків-солістів а наприкінці, з приводу зали-
шення  частиною  слухачів  концерту  до  закінчення  виконання
останньої фуги, зазначив: «Наша “неймовірна” публіка, виявля-
ється, і в церкві не вміє слухати музику» [383].

У 1895‒1897 рр. відбулася суттєва реконструкція одеської
кірхи (практично побудова нової церкви). 2 листопада 1897 р. в
Одесі  відбулося  освячення  відбудованої  лютеранської  церкви

68 До програми концерту, за свідченням преси [850], увійшли такі твори:
Mendelssohn – Соната для органу, арія для баритона з ораторії “Ілля”,

Praeludium та Lied ohne Worte для органа;
Klengel – Sarabande для віолончелі; 
Ludecko – Moment to religioso  для віолончелі; 
Cuilmant – Canzone для органа;
Dürner – Sturmbeschwörun для чоловічого хору;
Adam – Abendlied для чоловічого хору; 
Bach – Prealudium з 1-ї сонати для скрипки соло;
Haendel – Andante для скрипки;
Rossini – “Cujus animam” для тенора; “Quando corpus” для квартету;

Prealudium та Fuga на мотив BACH для органа.
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«…при  величезному  скупченні  молільників,  які  мали  нагоду
впевнитися  в  особливих  перевагах  виписаного  з-за  кордону
нового органа» [849].

Газета  «Театр»  у  березні  1898 р.  анонсувала  духовний
концерт у приміщенні одеської реформатської церкви, у якому
мали звучати здебільшого органні твори Й. С. Баха, а також ду-
ховна музика М. Гайдна та Дж. П. Палестрини. Окрім змішаного
хору, солістками в цьому концерті виступили відома скрипачка
Софія  Іаффе  (Яффе),  співачка  Олена  Шрейтель  та  органіст
Р. А. Гельм [534; 862]. 

Іноді  в  Одесі  в  особливих  випадках  до  виконання  ду-
ховних  творів  залучалися  навіть  співаки-солісти  італійської
опери.  Так,  у  1901 р.  вони взяли участь  в  урочистій  траурній
месі,  влаштованій італійською громадою міста на вшанування
пам’яті Дж. Верді в римо-католицькому костелі [855]. 

У  1909‒13 рр.  одеський  кореспондент  «Російської  музичної
газети» Р. Енгель постійно інформував читачів про духовні концерти
в лютеранській та  реформатській  церквах,  які  організовували вже
інші органісти ‒ А. Гольце69 та О. Гефельфінгер70. (див. іл. ІІІ).

69 У переліку представників духовенства євангелістсько-лютеранської  церкви
св. Павла  органіст  Альберт  Густавович  Гольце,  німець  за  походженням,
презентується як вільний художник-музикант,  котрий закінчив з відповідним
дипломом якусь із консерваторій [188].
70 Швейцарський  підданий,  німець  за  походженням,  вихованець  школи
«Моцартеум»  у  Зальцбурзі,  пізніше  Петербурзької  консерваторії  по  класу
органа Л. Ф. Гоміліуса Олександр Генріхович Гефельфінгер (1886–1941) став
його  останнім  випускником.  Уже  під  час  роботи  викладачем  музичного
училища  Одеського  відділення  ІРМТ  Гефельфінгер  офіційно  брав  уроки  в
спеціальному класі з теорії композиції у В. Малішевського (1910/1911). У своїх
спогадах  С. Т. Ріхтер  назвав  Гефельфінгера  «негласним  суперником»  свого
батька – органіста одеської кірхи [932]. Своє життя Гефельфінгер пов’язав із
Одесою та Ленінградом. В Одесі він обіймав посаду викладача по класу органа
та  музично-теоретичних  і  допоміжних  дисциплін  спочатку  в  музичному
училищі,  потім  у  консерваторії,  у  1918 р.  отримав  звання  професора.  Не
витримавши червоного терору, у 1921 р. музикант переїхав до Петрограду, де
викладав  музично-теоретичні  предмети  в  4-му  музичному  технікумі.  Він  є
автором духовних творів на релігійні тексти І. С. Проханова, які в останні роки
активно перевидаються і використовуються в ужитку євангельських християн-
баптистів.  Позбавлений  можливості  виступати  як  органіст,  Гефельфінгер
опанував баян як споріднений органу інструмент і в 1930-х рр. викладав гру на
цьому інструменті, залишивши цінні методичні поради щодо виконавства на
баяні. Після початку війни Радянського Союзу з Німеччиною був звільнений з
музичного училища як неблагонадійний і помер під час блокади Ленінграду в
грудні 1941 р.
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У 1910 р. в Одесі під керівництвом талановитого двадцяти-
трьохрічного  органіста,  швейцарського  підданого  і  випускника
Петербурзької  консерваторії  О. Гефельфінгера  було  здійснено
реконструкцію 22-регістрового інструмента реформатської церкви,
і духовні концерти в цьому приміщенні знову продовжилися.

Одеський  кореспондент  «Російської  музичної  газети»
Р. Енгель наприкінці 1909 – початку 1910 рр. інформував читачів
про цілу низку духовних концертів, що відбулися протягом цьо-
го  часу.  Наведемо  та  проаналізуємо  деякі  з  таких  рецензій.
Восени 1909 р. в Одесі «…усього відбулося 3 духовні концерти.
15 листопада [відбувся] духовний концерт у Лютеранській цер-
кві під керівництвом п. А. Гольце, за участю співаків пані Му-
ніос та п. Коррандіні й віолончеліста п. Брамбілла. До програми
ввійшли  твори  Баха,  Бетховена,  Аллегрі,  Моцарта,  Локателлі,
Форе і Guilmant. 24 жовтня і 22 листопада відбулися концерти
органіста  Реформатської  церкви  п. Гефельфінгера.  Програми
обох  концертів  були  цікаво  складені  з  творів  Баха,  Ліста,
Мендельсона, Шопена, Фолькмара, Guilmant, Ґріґа і Кауфмана.
Духовні концерти відвідуються охоче, проте, на жаль, трапляю-
ться  радше  випадково,  ніж  систематично.  Це  зумовлено,
зокрема, відсутністю добре дисциплінованого хору (у нинішньо-
му році хор ще не організований), а також і частою зміною в нас
органістів» [1013].

«Дуже цікавим, як за виконанням, так і за програмою, був
концерт  органіста  П. Гольце,  що  відбувся  16  грудня  в  залі
“Уніон”. До програми ввійшли твори: Баха, Гайдна, Страделла,
Адама, Джемініані, Гюільмана, Рейнбергера та Елерта. У цьому
концерті брали участь пані Скокан (спів) і п. Брамбілла (віолон-
чель)» [1016]. 

З  великим  успіхом  відбувся  церковний  концерт  у  Ре-
форматській церкві 17 січня 1910 р., у якому, «...окрім органіста
п. Гефельфінгера, котрий чудово зіграв твори Баха та Рейнберге-
ра, виступив талановитий альтист п. Перман (учасник квартету
ІРМТ), пані Де-Рибас (співи) і жіночий хор під керівництвом д-ра
[доктора  –  В. Щ.] Зіле;  були  виконані  твори  Генделя,  Брамса,
Рубінштейна і Форе» [1014]. Через декілька місяців у черговій
кореспонденції Р. Енгель зазначив, що найцікавішими концерта-
ми в березні 1910 р. виявилися саме духовні: «у Лютеранській
церкві  (14-го),  у  якому  взяли  участь  пані  Вакниць  (спів),
п. Серпков (арфа)  і  змішаний хор (a  capella)  під керівництвом
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п. Гольце,  виконав  твори  Баха,  Страделли,  Баха-Гуно,  Рінка  і
Кіттау.  Окрім  того,  п. Гольце  (орган)  з  рідкісним  художнім
смаком зіграв твори Баха, Макса Гульбіуса і Піутті. 28 березня
відбувся  духовний  концерт  у  Реформатській  церкві  за  участю
пані Титової (спів), п. Зеленки (віолончель), органіста п. Гефель-
фінгера і жіночого хору під керівництвом п. Ф. Мироновича. До
програми  ввійшли  твори  Баха,  Бетховена,  Глюка,  Кореллі,
Гельмана, Кржижановської та Меркель» [1015].

Серед  мистецьких  подій  осені  1910 р.  в  Одесі,  що
найбільше вразили слухачів, кореспондент «Російської музичної
газети»  знов-таки  називає  саме  духовні  концерти:  у  люте-
ранській церкві за участю органіста Гольце та в реформатській
церкві за участю органіста Гефельфінгера [451].

Наступний духовний концерт у реформатській церкві, що
відбувся  5  грудня  1910 р.,  «…надав  можливість  присутнім  на
ньому слухачам ознайомитися з прекрасним 23-м псалмом Ліста
(пані Анна Е. Тур, Сплінтер – арфа та п. Гефельфінгер – орган)
та органними п’єсами Баха, Ліста, Тепфера і Барблана» [1017].

Дуже успішно пройшов і черговий духовний концерт у ре-
форматській  церкві,  який  відбувся  11  березня  1911 р.  і  був
повністю присвячений органній  музиці.  Виконання  О. Гефель-
фінгером органних сонат О. Гільмана (c-moll), Г. А. Меркеля (d-moll)
та варіацій Ф. Мендельсона рецензент характеризував як «нат-
хненне і зігріте великим почуттям» [1018]. 

Із  дещо  меншим  художнім  успіхом  на  початку  березня
1911 р.  відбувся  духовний концерт  і  в  лютеранській  церкві,  у
якому із органістом Гольце виступили скрипаль Задрі та співачка
пані  Де Рибас [1018].  У виконанні  цих артистів звучали:  Арія
Й. С. Баха, Träumerei Р. Шумана (Задрі), арія з «Тангейзера» (Де
Рибас) та органні твори Баха, Ріменшнейдера та Гільмана.

У сезоні 1911/12 рр.  «…перший духовний концерт у Люте-
ранській церкві  (4 листопада  [1911 р.  –  В. Щ.])  мав уже знайому
слухачам завдяки таким концертам 1 симфонію Гільмана для орке-
стру  та  органа  (диригент  А. Ценовський),  Adagio  з  3-ї  симфонії
Сен-Санса.  Вокальні  солісти п. Селявин  і  пані  Милова  виконали
уривки з ораторій Генделя, Гіддера і Клугхардта. Органіст п. Голь-
це,  окрім акомпанементу й участі  в оркестрових творах,  виконав
мелодію Реннера та D-dur’ну сонату Сен-Санса» [1009].

Показовою  з  точки  зору міжнаціональних  контактів  під
час неправославних духовних концертів є інформація про сим-
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фонічний концерт у Лютеранській церкві Одеси, який відбувся
27 листопада 1911 р. У цьому концерті взяли участь багатона-
ціональний міський оркестр під орудою лікаря за освітою, люди-
ни  високої  музичної  культури,  грека  за  походженням
А. А. Ценовського, органіста Гольце та артистів трупи російської
оперної  трупи  М. Ф. Багрова –  В. О. Селявіна  і
П. Л. Карпової [845]. У звіті про цей концерт безіменний критик
відзначив: «Окрасою програми була симфонія Лукса71, зіграна з
великим  настроєм,  музично  і  зі  смаком.  Написана  вона
майстерно  для  оркестру  з  органом,  і  пану  Ценовському
прекрасно вдалося відтінити всю красу цього твору. Оркестрова
сторона виконання була вище всяких похвал: таких нюансів, та-
ких тонкощів у фразуванні  може досягти тільки справді  тала-
новитий диригент.  Дуже майстерно зіграв п. Гольце ряд спеці-
альних  органних  творів  і  виразно,  музично  акомпанував
вокальним  виконавцям.  Повно  і  красиво  звучав  голос  пані
Карпової,  що  виявилася  в  концерті  чудовою  співачкою,  із
захопленням  і  настроєм  виконала  “Ave  Maria”  Баха-Гуно.  Як
завжди цікавим був п. Селявін, який прекрасно заспівав арію з
ораторії Генделя і каватину з ораторії Мендельсона» [190]. 

Перший  духовний  концерт  сезону  1912/13 р.  в  ре-
форматській церкві,  який відбувся 2 грудня,  надав можливість
слухачам  ознайомитися  із  симфонічною картиною для  органа
«Саул» Густава Штеле – «…твором дуже складним і глибоким за
задумом» [1022]. Як зауважував Р. Енгель, «…в органній частині
програми були Прелюдія Баха та Adagio – Мендельсона, що було
виконано п. Гефельфінгером зі звичайними для цього музиканта
властивостями:  продуманістю,  теплотою  та  стильністю.  Дуже
добре враження справив баритон п. Л. Максимов, який зумів у
[…]  Pieta  Signore  Страделли  внести  шляхетність  і  уникнути
звичайної сльозливості й пафосу» [1022].

6 січня 1913 р. в реформатській церкві Одеси з виконан-
ням пісень Л. Бетховена, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта і Г. Вольфа
виступала  відома  одеситка  Анна  Ель-Тур72.  «Слід  відзначити
довершеним акомпанемент п. Гефельфінгера,  який,  окрім того,
виконав невеликі твори Й. С. Баха, Ф. Мендельсона, О. Гільмана

71 Імовірно йдеться про духовну симфонію «Крізь ніч до світла» (нім. “Durch
Nacht zum Licht”) на основі протестантських хоралів німецького композитора
Фрідріха Люкса (1820–1895).
72 Справжнє ім’я співачки Анна Самійлівна Ісакович.
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і Ш. М. Відора» [1020].
Капітальним  твором  другого  в  цьому  сезоні  духовного

концерту в  лютеранській  церкві,  що  відбувся  17  березня,  був
концерт  a-moll  для  оркестру та  органа  М. Е. Боссі.  Солістами
цього разу були співак-бас О. Л. Каченовський та органіст Голь-
це,  у  виконанні  якого  особливо  виділився  Trauermarsch  und
Engelgesang О. Гільмана [1021].

А  8  грудня  1913 р.  програму  безплатного  духовного
концерту  в  реформатській  церкві  склали  твори  Й. С. Баха,
Г. Пьорселла,  Ф. Шуберта,  Й. Рейнбергера,  Ю. Свендсена  та
В. Ф. Фітценгагена [1023].

У другій половині 1910-х рр. А. Гольце на посаді органіста
лютеранської  церкви  замінив  Т. Д. Ріхтер,  якого  в  1916 р.  за-
просили з Житомира на посаду професора з класу фортепіано в
Одеську консерваторію.

Згадуючи свої  одеські  дитячі  роки  життя,  С. Т. Ріхтер  за-
значав, що він у 1920-ті рр. з батьками мешкав у будинку, який був
в одному дворі з німецькою кірхою, де працював регентом цер-
ковного хору і органістом його батько. «Я кожної неділі ходив йо-
го слухати, – точніше подивитися, що вони там роблять, – аніякої
релігії не було» [932]. І  далі, про концертні виконання духовних
творів у кірсі: «Мама зустріла знайому […]. Вона співала одного
разу  в  кірсі,  у  концертному  дуеті,  –  була  mezzo,  a  soprano  –
знаменитість» [932]. З цих цитат стає очевидно, що кірха, окрім
свого  безпосереднього  призначення,  була  для  місцевих  німців
своєрідним духовно-мистецьким осередком.  Зрозуміло, що в не-
прості 1920-ті рр., про які йдеться в спогадах С. Ріхтера, проведе-
ння  концертів  із  духовних  творів  у  кірсі  стало  продовженням
давньої  традиції,  яку  започаткували попередники Т. Д. Ріхтера –
Р. Гельм та А. Гольце.  Добре обізнаний як композитор і яскрава
творча людина73, Т. Д. Ріхтер виконував під час таких концертів і
власні  імпровізації  та  навряд  чи  обмежувався  в  роботі  з  цер-
ковним хором творами лише прикладного значення.

Відсутність  інформації  в  пресі  про  духовні  концерти  в
римо-католицькому костелі Одеси аж ніяк не свідчить про повну
їх  відсутність  у  цьому релігійному осередку.  Попри  негласну
заборону офіційним Ватиканом проводити духовні  концерти в
костелах, маємо інформацію в «Южном музыкальном вестнике»
73 Т. Д. Ріхтер  був  співучнем і  товаришем по Віденській  Hochshule  відомого
німецького композитора Ф. Шрекера.
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від 1915 р., у якій ідеться саме про такий концерт, який відбувся
21 березня  «…за встановленою традицією [виділено мною –
В. Щ.] у місцевому костелі, на якому було виконано низку музи-
чних номерів. Загальне враження по собі цей концерт справив
добре.  Особливо виділялося виконання віолончельного номера
“Pietà signore” – Страделла (пані М.). “Crucifix” Фора бажано бу-
ло б виконати краще. Хорові номери були також не на належ-
ному рівні, але тут скоріше винні загальні матеріальні умови по-
становки хорового співу в костелі» [442]. Далі автор замітки за-
значив, що католицька духовна музична література вельми бага-
та, «…у ній виблискують такі імена, як Палестрина, Перголезі,
Перозі та ін., проте доводиться  з року в рік [виділено мною –
В. Щ.] слухати “Crucifix” і “Pietà signore” – твори, що й казати,
поважні, але такі, що вже набридли» [442].

Як свідчить це повідомлення, принаймні щороку на Пасху
в католицьких храмах також проводилися духовні концерти, хоча
й без зайвого розголосу в пресі.

У невеликих українських містах час від часу об’єднаними
зусиллями професійних музикантів та місцевих аматорів різних
конфесій також проводилися духовні концерти, проте інформа-
ція про них лише іноді потрапляла на шпальти губернських або
центральних  періодичних  видань.  Так,  «Музыкальный  труже-
ник»  інформував  читачів  про  проведення  двох  духовних
концертів у Полтаві в жовтні 1908 р. та в січні 1909 р.  Обидва
вони були організовані викладачами музичного училища Полтав-
ського відділення ІРМТ і відбулися в місцевій лютеранській це-
ркві. Проте, як зазначив кореспондент видання, через «ворожне-
чу і антагонізм на ґрунті конкуренції» на обох цих концертах, як
і на інших, що відбувалися в місті, «публіки було обмаль» [615]. 

Показовим є свідчення про виступ 16 квітня 1916 р. в ду-
ховному концерті в костьолі м. Кам’янське відомого в Європі іта-
лійського оперного співака-баритона Джузеппе Маджі, якого шля-
хи Першої світової війни привели до цього невеличкого міста. За-
їжджий  музикант,  якому  аплодували  в  оперних  театрах  Італії,
Франції,  Іспанії  та  Росії,  виконуючи з  супроводом органа  «Ave
Maria»  Ш. Гуно,  «блиснув  колосальною  силою звуку,  красою  і
шляхетністю тембру,  що  разом  з  чисто  італійською експресією
справило на численну публіку сильне враження» [870, с. 56]. 

У кореспонденції з Проскурова (нині Хмельницький), яка
була  надрукована  в  1907 р.  в  київському  журналі  «В  мире
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искусств» сповіщалося,  що 21 та  22 липня в «Новому театрі»
відбулися 2 «музично-вокальні» концерти кантора бердичівської
головної синагоги М. Пісака з його хором та  оркестру під керів-
ництвом  Гойзмана74.  Програма  концертів  складалася  з  10  ду-
ховно-музичних творів Шуберта, Гайдна та самого Пісака [300].

Цей документ є дуже показовим. У ньому, по-перше, наводи-
ться  факт  поєднання  в  духовному  концерті,  який  організували
євреї, християнських духовних творів та синагогальних хорів; по-
друге, підтверджується теза про культурну і духовну відкритість
прогресивної частини єврейської творчої спільноти в Україні.

Цікавим видається лист до редакції «Русской музыкальной
газеты» агента Російського театрального товариства Л. Кагадєєва,
у  якому  він  інформує  про  фінансову  аферу  І. І. Вейнберга,  ім-
пресаріо  відомого композитора  й органіста  Адама  Оре75 (1855‒
1927) з Риги, під час організації духовного концерту цього музи-
канта  в  Сумах,  у  залі  лютеранської  церкви.  Запросивши  для
проведення концерту двох місцевих співаків – подружжя Плютó,
замовивши в місцевій типографії афіші та білети, найнявши для
полагодження та чистки органа місцевого фортепіанного майстра,
музикант зі своїм імпресаріо відразу після проведення концерту
18  грудня  1902 р.  втекли  із  міста  […],  не  розрахувавшись  ні  з
ким [238]. Вочевидь подібний духовний концерт у цьому місті не
був винятковим явищем, проте інформація про нього потрапила на
шпальти  центральної  преси  лише  завдяки  скандальним  об-
ставинам, за яких він відбувся. Ані слова не говориться в цьому
листі про програму цього концерту, але можна припустити, що до
неї ввійшли відомі провінційним співакам західноєвропейські ду-
ховні твори, які вони могли виконати майже без репетицій, а та-
кож, імовірно, деякі опуси самого виконавця.

Ще в 1893 р. на сторінках московського журналу «Артист»
була надрукована стаття з історії музики, де, серед іншого, її автор,
П. Б.,  відзначив  величезний  вплив органа  та  органної  музики  на

74 Імовірно, йшлося про Ієхіль Лейбовича Гойзмана (1849‒1913), автора численних
творів на основі єврейських та українських народних мелодій, скрипаля і керівни-
ка єврейського оркестру з Чуднова на Волині, який виступав зі своїм колективом
не лише в різних містах західного регіону Російської імперії, а й виїздив на гастро-
лі до Румунії, Австро-Угорщини і навіть до США (у 1902 р.). 
75 На початку лютого 1902 р. А. Оре гастролював і в Одесі, де взяв участь у
концерті  місцевого  Літературно-Артистичного  товариства,  виконавши  на
невеликому  кабінетному  органі  (соло  і  в  ансамблях)  твори  Й. С. Баха,
Г. Ф. Генделя, А. Рубінштейна та власні композиції [861].
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розвиток усієї музичної культури Західної Європи і висловив нега-
тивну думку про специфічне, практично повне перевтілення напри-
кінці ХІХ ст. старовинних західноєвропейських органних традицій
через  загальну  демократизацію  ставлення  до  органа  і  сучасної
органної  музики  як  таких  і  впровадження  в  широкий  народний
побут гармоніки,  створеної  за  принципами видобування  звуку на
кшталт органа. Автор публікації наголошував на такому: «Органу
ми зобов’язані, що церковна і духовна музика набула того розвитку,
у  якому  вона  знаходиться  в  даний  час.  Найкращі,  найзначніші
пам’ятники цієї літератури здебільшого написані музикантами, ко-
трі почали свою діяльність органістами. Служителі органу – орга-
ністи, як кращі музиканти свого часу могли мати величезний вплив
на розвиток художнього смаку в суспільстві і, дійсно, мали його. Ці
ж органісти були творцями нових напрямків у музиці, цілих музи-
чних шкіл (венеціанської, нідерландської, німецької та ін.). […] Але
зараз легкий жанр, що роз’їдає все, заповнив численні музичні об-
дарування і просяк навіть в органну музику. […] Деякі з імітацій
органа мають безсумнівно характер, що розбещує і губить у зародку
музику. Найшкідливішою і найбільш хворою у цьому сенсі треба
вважати нашу гармоніку. Вона, як бактерія, має здатність плодитися
з дивовижною швидкістю і проникати у найвіддаленіші куточки на-
шої великої вітчизни» [593, с. 134]. 

У числі музикантів, які вже за радянських часів сприяли
поступовому введенню гармоніки (баяну) до сфери академічно-
го виконавства, був саме одеський органіст – О. Гефельфінгер –
досвідчений фахівець, знавець органів та органного мистецтва,
один  із  найперших  методистів  вітчизняного  академічного
баянно-акордеонного  виконавства.  Під  впливами  методичних
порад  О. Гефельфінгера  Аз. Івановим  був  створений  один  із
найпоширеніших самовчителів для баяністів, який після першо-
го видання в 1941 р. перевидавався більше десяти разів [69].

3.1.2.  Західноєвропейські  музичні  впливи  в  духовному
житті української іудейської спільноти

Показовим в контексті вивчення специфіки проведення ду-
ховних  концертів  в  Україні  неправославними  церквами  та
проникнення західноєвропейської християнської музичної куль-
тури в побут мешканців України різних національностей є про-
цес поступової трансформації цих традицій у замкнутій у собі
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протягом століть іудейській духовній культурі, а саме: вплив на
філософію трактування і вживання під час іудейських духовних
служб хору,  застосування органа і,  власне, створення духовної
музики за західноєвропейськими зразками. Успішному перебігу
цього непростого процесу сприяла діяльність низки передових
представників Гаскали ‒ західноєвропейських єврейських філо-
софів, деяких духовних лідерів, письменників та, власне, музи-
кантів:  композиторів,  синагогальних  канторів,  керівників  си-
нагогальних хорів. Найяскравіше на теренах України ця транс-
формація  відбувалася  в  другій  половині  ХІХ  —  на  початку
ХХ ст.  в  європеїзованій  Одесі  та  повільніше  у  деяких  інших
містах  масового  єврейського  заселення.  Представники
єврейської  неортодоксальної  музично-духовної  спільноти  –
кантори і хористи, при всій відмінності іудейського богослужін-
ня  від  християнського  та  єврейської  духовної  музики,  умов  і
традицій  її  виконання  від  християнських,  на  теренах  України
протягом  ХІХ –  початку  ХХ ст.,  використовуючи  досягнення
європейської музичної культури (багатоголосний спів, сталі му-
зичні форми, подекуди інструментальний супровід богослужінь),
надали  традиційним  мелодійним,  гармонійним  та  ритмічним
зворотам  єврейської  синагогальної  музики  нове  яскраве
забарвлення  і  створили  яскраву і  своєрідну  духовну музичну
спадщину,  влившись  неповторними  кольорами  до  музичного
багатоголосся православної, лютеранської, греко- та римо-като-
лицької,  реформатської  церков.  Проблема  впровадження
європейських світських традицій у духовне та повсякденне жит-
тя єврейської громади в Україні, і, як деякі з наслідків цього про-
цесу, використання європейських композиторських технік у ду-
ховній творчості композиторів-іудеїв та залучення органа під час
духовних служб в одеській Бродській синагозі частково висвіт-
лювалась у деяких публікаціях автора монографії [966; 994].

Серед численних єврейських громад на південному заході
Російської імперії в ХІХ ст. чи не найпрогресивнішою і такою,
що виявилася здатною швидко пристосовуватися до непростих
умов  буття  на  новому  місці  оселення,  виявилася  одеська
спільнота.  Бурхливий економічний розвиток цього міста,  бага-
тонаціональний  склад  і  певна  більш  демократична  загальна
атмосфера, що царювала в Одесі з часів її заснування, – все це
сприяло швидкому припливу до молодого міста численних пред-
ставників єврейської нації – як з півдня Росії, так і з-за кордону.
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Якщо значну частину перших поселенців-євреїв становили вихід-
ці з колишніх польських територій – Волині, Поділля та Литви,
то в подальшому найбільшими в місті стали єврейські громади
переселенців  з  Німеччини  та  Австро-Угорщини.  Особливо
активною виявилась спільнота з другого за кількістю населення
в Галичині міста Броди, яке після поділу Польщі відійшло до
Австрії. Будучи прикордонним містом з Російською імперією, у
1779‒1880 рр.  Броди  мали  статус  «вільного  торгового  міста».
Так звані  «бродські  євреї»,  які  ще з  початку  1840-х рр.  обʼєд-
налися в Одесі в окрему общину (богослужіння в ній у той час
проводилися в орендованому будинку) за допомоги їхнього ду-
ховного і  культурного центру – побудованої в 1863 р. Бродськї
синагоги – вдихнули в життя одеської громади насіння Гаскали,
яка  зближувала  єврейську  з  європейською  культурою76.  Події
відкриття в 1841 р. в Одесі нового іудейського молитовного до-
му – майбутньої  знаменитої Бродської  синагоги – в «Одесском
вестнике»  була присвячена велика стаття представника однієї з
найвідоміших  родин  євреїв-фінансистів  М. Рафаловича,  де,
серед  іншого,  зазначалось:  «Одеса –  єдине  місто  в  обширній
Російській імперії,  у якому євреї намагаються бути європейця-
ми» [640],  а  далі  наводилися  численні  факти  і  приклади
сприйняття прогресивною частиною одеських євреїв засвоєння і
пропаганди  європейських  цінностей –  в  освіті,  у  поведінці,  у
спілкуванні з представниками інших культур і релігій тощо. А
наприкінці  статті,  описуючи  богослужіння  в  новій  синагозі,
автор зазначив,  що при ній  «...місце  кантора  обіймає відомий
тенор Блументаль із Ясс; під керівництвом його і його помічника
уродженця  Пешту  баса  Зінгера  утворився  чудовий  хор
єврейських хлопчиків. […] Приємно і зворушливо слухати цих

76 Особливостям богослужіння в Бродській синагозі ще в 1847 р., тобто задовго
до побудови загальновідомого нині її приміщення, та яскравому контрасту в
організації і проведенні церковних літургій «бродської общини» порівняно із
іншими  одеськими  єврейськими  спільнотами,  які  сповідували  традиційний
ортодоксальний іудаїзм, а також поступовому приверненню саме до Бродської
синагоги все більшої кількості іудеїв Одеси присвячена велика стаття першого
російськомовного  єврейського  письменника  і  публіциста  О. Рабіновича  в
«Одесском  вестнике» [635].  Уже  в  цьому  матеріалі  була  окремо  відзначена
особливість проведення в Бродській синагозі церковної  служби лише одним
священником за допомогою «чудово організованого хору» за участю дорослих
чоловіків та хлопчиків-підлітків,  у той час,  як решта парафіян молилася або
«зберігаючи благоговійне мовчання», або пошепки. 
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дітей, які так вивчено співають староєврейські молитви під мо-
тиви німецької та грецької церковної музики» [640].

Активне  залучення  єврейського  капіталу  в  економіку
Одеси чи не з перших років по її заснуванні призвело до того,
що вже  з  кінця  1850-х рр.  єврейські  купці  почали  відігравати
провідну  роль  у  міжнародній  торгівлі  міста.  На  1875 р.  60%
торгових домів міста належало євреям [187]. Такий економічний
стан  стимулював  сплеск  загальнокультурного  життя  одеської
єврейської спільноти, яка була найбільшою в Російській імперії.
У релігійному житті це проявилося в побудові в місті численних
синагог та молитовних будинків, активному розвиткові синаго-
гального  співу.  Перша  синагога  в  Одесі  з’явилася  на  вулиці
Балківській  у  1795 р.,  через  рік  після  заснування  міста,  а  в
1798 р.  на розі  вулиць Єврейської  та Рішельєвської  була побу-
дована більша синагога, яка після її перебудови в 1855 р. стала
Головною синагогою міста. На час заснування Одеси (1794 р.)
євреїв у ній налічувалося 246 осіб (10% усього населення), а за
переписом 1897 р. загальна кількість одеських євреїв складала
138935 осіб, що становило вже 34,4% усього населення міста. У
місті  налічувалося 7 синагог  і  45  молитовних домів,  2  великі
загальноміські  єврейські  благодійні  установи,  89  навчальних
закладів і 200 хедерів (початкових навчальних закладів), 5 вели-
ких єврейських професійних товариств взаємодопомоги. Саме в
Одесі в другій половині ХІХ ст. почали друкуватися найперші в
Російській  імперії  єврейські  періодичні  видання.  Єврейська
громада Одеси була відома своїми професійними товариствами,
які об’єднували вчителів, кравців, ювелірів, рубачів кошерного
м’яса, торговців, прикажчиків, биндюжників, портових вантаж-
ників та ін. Кожне з цих товариств мало молитовний будинок,
позиково-кредитну  касу,  благодійне  відділення  і  дуже  часто –
бібліотеку. Таке товариство існувало і в синагогальних хористів.
На початку XX ст. за кількістю єврейських навчальних закладів
Одеса посідала перше місце в Російській імперії [225].

Сучасний мистецтвознавець Є. Котляр зазначає: «Десяти-
ліття внутрішнього конфлікту “бродських” маскілим [прибічни-
ків  Гаскали –  В. Щ.]  і  традиційного  єврейства  і  боротьба  за
сфери  духовного  і  суспільного  впливу  створили  єврейській
Одесі славу палаючої “геєни” і одночасно вплинули на виникнен-
ня безпрецедентного культурного феномена.  Яскраво і  багато-
гранно це  виражалося  через  духовні  і  в  прямому сенсі  слова
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представницькі центри єврейського життя – синагоги. Історія їх
будівництва, архітектурні стилі, внутрішній устрій та літургійні
нововведення, видатна канторска школа і музичні традиції, та й
в цілому культурне життя всередині і навколо одеських синагог
ставлять  їх  в  один  ряд  з  видатними  синагогами  єврейських
громад Західної та Східної Європи» [294]. Усі ці процеси сприя-
ли  тому,  що  на  межі  ХІХ  і  ХХ ст.  Одеса  стала  найбільшим
єврейським культурним (літературним, музичним, театральним,
релігійним, науковим) центром.

Подібні тенденції дедалі все активнішого залучення євреїв до
загальних суспільно-культурних процесів, які розпочалися в Одесі
ще в першій половині ХІХ ст., поступово стали розповсюджуватися
і  в  інших  південно-західних  регіонах  Росії,  де  за  горезвісним
законом про межу осілості  євреїв вони мали право оселятися.  У
релігійній сфері життя іудейської спільноти ідеї Гаскали виявилися
в  демократизації  богослужіння,  поступовій  секуляризації
єврейського церковного співу, впровадженні в службу хорового чо-
тириголосся, проведенні в синагогах концертів духовної музики, і,
нарешті, застосуванні органа під час богослужіння.

Ще  в  середині  ХІХ ст.  більшість  східноєвропейських
канторів  не  володіла  нотною  грамотою,  мелодії,  складені  ві-
домими канторами, передавалися в усній формі,  пізніше запи-
сувалися їх учнями, помічниками. Новим громадським настроям
цілком  відповідав  інтерес  до  професійної  музики  і  музичної
освіти.  Наприкінці  ХІХ ст.  розпочався  новий  етап  у  розвитку
східноєвропейського  хаззанута  (канторського  мистецтва).
Однією з головних характеристик канторів цього періоду стала
їхня музична грамотність і добре знання ними європейської му-
зичної  класики.  Багато  представників  нового  покоління  не
просто читали ноти і записували власні композиції, а й отримали
професійну музичну освіту, навчалися в консерваторіях Москви,
Петербурга, Відня та ін. [1040].

Цікаві  факти про специфіку музичного буття  в  одеській
Бродській  синагозі  наприкінці  1865 р.  наводив  В. О. Роткірх,
генерал-лейтенант  жандармерії,  публіцист  і  письменник,  який
друкувався  під  псевдонімом  Теобальд:  «Одеська  синагога –
прекрасна будівля, мало не з одного мармуру побудована. Хор
співаків у ній складався виключно майже з італійців.  Кантору
(заспівувачеві)  синагоги  суспільство  платило  5000  рублів;  чу-
довий, бархатисто-ніжний і високий тенор його міг би зробити
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честь будь-якому європейському театрові.  Проповіднику також
платили  5000,  і  він  носив  титул  “доктора  богослов’я”,  отри-
маний  ним  в  Гейдельберзькому  університеті.  Єврейське
суспільство зустріло християн дуже люб’язно, просило їх надіти
каски  і  капелюхи,  ввело  в  синагогу  і  розсадило  на  кращих
місцях. У числі відвідувачів було чимало православного білого
духовенства та священиків інших християнських віросповідань.
Дивуватися цьому рішуче було нічого, оскільки одеські христия-
ни в той час до того зблизилися з євреями (принаймні вищий
клас одних та інших), що почуття благочестя вашого навіть не
обурювалося під час присутності євреїв у православному соборі.
Популярний єпископ Інокентій Таврійський, бувало, сам запро-
шував до собору єврейську та мусульманську інтелігенцію. [...]
Спів кантора нас здивував, але спів синагогального хору позити-
вно зачарував: він був нотний, стародавнього ритму, стрункий,
прекрасний і переносив нас в біблійні часи, коли хори Левітів
вихваляли Єгову перед скинією» [цит. за: 1039]. 

Цей  документ  потребує  коментарів.  Проповідником,  про
якого йдеться в спогадах Роткріха, був прусський підданий Ши-
мон-Ар’є  (Симон-Леон)  Швабахер  (1820–1888),  який  насправді
був  випускником  Тюбінгенського  університету,  де  отримав  ди-
плом доктора філософії. До Одеси він приїхав наприкінці 1859 р.
на запрошення галицької  (бродської)  єврейської  громади і  з на-
ступного року обійняв посаду головного рабина Бродської  общи-
ни (з  1863 р.  Бродської  синагоги) –  осередку розповсюдження в
Одесі ідей Гаскали. На цій посаді він перебував протягом 28 років,
майже до своєї смерті. Кантором цієї синагоги (общини), який зга-
дується вище, ще з 1841 р.  був видатний єврейський церковний
композитор  Нісан Блюменталь  (1806‒1902) –  новатор  у  цер-
ковному іудейському богослужінні (див. іл. ІV). Саме він уперше в
Росії  ввів  до  служби  хоральне  супроводження  співу  кантора,  а
згодом,  як  зазначають  деякі  дослідники,  утворив синагогальний
змішаний  хор,  у  якому  співали  чоловіки і  жінки.  Проте  більш
імовірною,  на  нашу  думку,  є  версія,  згідно  якої  сопранові  та
альтові  партії  все  ж  таки  виконували  за  релігійними канонами
хлопчики. Про це свідчать практично всі опрацьовані одеські га-
зетні рецензії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Нарешті, по-
требує документальних доказів теза про те, що синагогальний хор
складався майже виключно з італійців. По-перше, спів католиків у
синагозі  навряд  чи  міг  дозволятися навіть  прогресивним іудей-
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ським  духовенством,  по-друге,  одеські  газети  вже  в  1870-х рр.
надають прямо протилежну інформацію, а саме таку, що до хору
італійської опери в Одесі входили численні єврейські синагогальні
хористи, які таким чином успішно суміщали церковну і світську
музичну практику. Якщо все ж припустити, що свідчення про спів
італійських хористів у Бродській синагозі не є помилкою автора,
то зваживши на те, що художні смаки цього багатонаціонального
міста зазнали дуже суттєвого впливу з боку італійських оперних
музикантів  протягом  усього  дореволюційного  періоду  розвитку
Одеси (як,  дещо меншою мірою,  і  багатьох культурних центрів
півдня Російської  імперії),  стає більш зрозумілим впровадження
стилю bel  canto  в традиційну літургійну службу синагог  півдня
Росії.  Проте,  більш  імовірнішою  є  версія  запозичення  синаго-
гальними співаками принципів bel canto від італійських оперних
солістів через постійне творче спілкування з ними під час репети-
цій і оперних вистав, адже, як йшлося вище, значна кількість тала-
новитих синагогальних співаків водночас підробляла хористами в
одеській італійській опері.

Важливе  свідчення  про входження  в синагогальний спів
італійських  оперних  традицій  і  водночас  про  участь  співака-
єврея в  італійській оперній трупі  тричі  надає в  1876 р.  газета
«Новоросійський телеграф»: «У суботу, 4 вересня, у головній си-
нагозі  на  Ришельєвскій  вул.  буде  служити  перший  тенор  іта-
лійської опери М. Даревський, причому за вхід в синагогу буде
стягуватися по 1 рублю. Половина цього збору призначається на
користь слов’ян [подія відбувалася за часів російсько-турецької
війни – В. Щ.].  Оскільки п. Даревський запрошений у кантори
головної  синагоги  на  час  відсутності  в  Одесі  попереднього
кантора п. Абраса, який, однак, уже повернувся, то, як нам пере-
давали,  в  головній  синагозі  будуть  служити  по  черзі  обидва
кантори» [148]. І через день ще одна об’ява: «Прибулий з Лон-
дона перший тенор італійської опери п. Даревский буде з хором
молитися в головній синагозі (що на Рішельєвській вулиці). Від-
відувачі допускаються тільки по квитках [...]» [877]. І, нарешті,
звіт про цю службу: «Учора, у суботу,  в одеській головній си-
нагозі  служив  запрошений  місцевим  єврейським  товариством
кантор  М. Даревський,  знайомий  одеській  публіці  своїми
концертами. Публіки зібралося досить багато […]. Слухачі зали-
шилися  задоволені  співом  нового  кантора» [153].  Наголосимо,
що  ці  кореспонденції  стосувалися  служби  не  в  прогресивній
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Бродській, а в Головній одеській синагозі,  де завжди панували
традиційні погляди на сутність єврейського богослужіння.

Композиторська творчість провідних єврейських канторів
та регентів синагог Одеси, як і інших синагог України тих часів,
базувалася  на  глибокому  засвоєнні  і  творчому  застосуванні
європейських традицій у жанрі духовної музики. Церковні твори
Н. Блюменталя, засновника в місті першої хорової школи, який
першим серед хаззанів Східної Європи засвоїв стиль італійсько-
го бельканто та мелодику класичної німецької музики й викори-
стовував їх у літургії, а також А. Г. Дунаєвського, П Мінковсько-
го (який вивчав композицію у Відні в Р. Фукса), Д. Новаковсько-
го, Є. М. Геровича (автора збірки єврейської світської музики) та
ін. були добре відомі в Європі. 

У синагогах, як і в храмах християнського обряду, з другої
половини ХІХ ст.  час  від часу проводилися  духовні  концерти.
Ще  задовго  до  початку  застосування  в  культурному  побуті
містян самого поняття «духовний концерт» церковні співи кра-
щих канторів Одеси приваблювали до синагог численну слухаць-
ку аудиторію. Так, в Одесі вже наприкінці 1810-х рр. і в наступні
десятиріччя єврейська спільнота в місцевій синагозі по суботах
насолоджувалася співом кантора Соломона Кастена [256, с. 264].
Його  традицію  продовжив  ще  один  видатний  кантор  і
єврейський композитор Н. Блюменталь.  Чудовий знавець бага-
товікових  традицій  єврейського  духовного  співу,  Блюменталь
завжди  був  саме  єврейським композитором,  проте,  власні  ду-
ховні твори він створював за канонами європейської церковної
музики, наближаючи, таким чином, музичну частину єврейсько-
го богослужіння до кращих західноєвропейських, зокрема німе-
цьких,  зразків [484].  У  свою  чергу,  традиції  Блюменталя  в
Бродській синагозі успадкували талановитий регент і компози-
тор  Давид  Новаковський  та  видатний  синагогальний  кантор
Пінхас Мінковський.

У  довіднику  «Вся  Одесса  на  1914  год»  у  розділі  «Ду-
ховенство Одессы на 1914 год (всех исповеданий)», окрім двох на-
званих вище музикантів, наводяться імена ще декількох єврейських
канторів, які працювали в інших синагогах міста: Х.-Й. Недзвець-
кий, С. Германський, М. Штейнберг, М. Дехтяр, Н. Коган, П. Ку-
шнір, Ш. Шехтерман, Ш. Гольдрах77. Цікаво, що в Новобазарній
77 Дещо  інші  прізвища  одеських  канторів  початку  1910-х рр.  надають
дослідники  Є. Краснова  та  А. Дроздовський:  «Якщо  в  Бродській  синагозі
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синагозі, окрім традиційної посади кантора (М. Дехтяр), була та-
кож  окрема  посада  диригента  (А. Клювгант) [188],  що  може
свідчити про концертну спрямованість діяльності її музикантів.
Підтвердженням цієї  тези є й той факт,  що Д. Новаковський у
деяких своїх духовних творах спеціально вводив партії скрипки
та віолончелі – інструментів, які не використовувалися під час
богослужіння, тобто ці твори призначалися саме для концертно-
го виконання [1087].

Серед захоплених вдячних слухачів  служб і  концертів  у
синагогах були М. А. Римський-Корсаков та М. П. Мусоргський.
У  листі  з  Ялти  до  В. В. Стасова  (1879 р.)  Мусоргський  пові-
домляв: «В Одесі відвідав богослужіння у двох синагогах і був у
захваті.  Запам’ятав  добре  дві  ізраїльські  теми:  одну  кантора,
іншу –  хорового  кліру –  остання  унісон;  не  забуду  їх
ніколи!» [609].

У захваті від мистецтва кантора і хору одеської синагоги,
що була розташована на розі вулиць Поштової та Італійської був
і  один з  найосвіченіших монархів  тих часів,  знавець івриту і
старовинної історії, бразильський імператор Дон Педро ІІ, який
відвідав  місто  у  вересні  1876 р.  «Його  величність  залишився
вельми задоволеним співом, про що й висловив подяку місцево-
му рабину п. Швабахеру» [149].

Показовим  прикладом  намагання  євреїв  залучити  до
власних музичних духовних надбань представників інших релі-
гійних конфесій є  сповіщення в «Одесском вестнике» 1879 р.:
«Любителям співу (з християн) незайвим вважаємо нагадати, що
14 вересня, сьогодні, у головній синагозі (що на Ришельєвській)
із  заходом сонця  розпочинається  релігійне  служіння  з  нагоди
свята Йом-Кіпур (судний день). Відомо, що хор євреїв – кращий
у місті» [840]. 

Яскравий  приклад  міжконфесійної  мистецької  взаємодії
був продемонстрований в Одесі влітку 1883 р. З нагоди Корона-
ції імператора Олександра ІІІ в червні 1883 р. в усій Російській
імперії  відбулась  низка  державно-громадських  урочистих  свя-

співав  неперевершений  Пінхас  Мінковський,  а  регентом  був  всесвітньо
відомий композитор Давид Новаковський, то в інших синагогах служили менш
уславлені  співаки:  М. А. Штейнберг  у Головній  синагозі,  М. Дегтяр –  у
“Новобазарній”,Х.-І. Недзвецький –  у  синагозі  кравців  на  Ремісничій,  21;
Ш. Бурд – на Ремісничій, 50; С. Германський – на Резничній, 26; І. Фамільян –
на Успенській, 19; Ш. Ліхтерман і Ш. Гольдрайх – на Лісовій та інші» [297].
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ткових  заходів.  Одним із  них в  Одесі  став  хоровий  «концерт-
монстр», у якому взяли участь практично всі хори міста – як нав-
чальних та благодійних закладів, так і церковні та синагогальні,
загальною кількістю близька 500 осіб.  Усього перед концертом
було проведено п’ять зведених репетицій, при тому на жарі, без
доставки питної води для хористів. «Усі ці незручності не лише
не  послабили енергії  в  учасниках,  але деякі  з  них (наприклад,
кантори Новаковський та Абрас; регенти церковних хорів та си-
нагог: Чаусов, Новицький, Яковкин, Гольденберг та ін.) суперни-
чали між собою в змаганні до справи. […] Концерт-монстр – це,
так би мовити, перша в Одесі битва, яка була дана співаками різ-
них фракцій», – зазначав сучасник [708]. Нерідко регенти синаго-
гальних хорів і кантори, не обмежуючись лише церковною діяль-
ністю,  намагалися  пропагувати хорове  мистецтво  поза  межами
синагог.  Так,  у  кореспонденції  одеської  газети  «Театр»  із
Кременчука (1898) сповіщалось: «За ініціативою регента великої
хоральної  синагоги  п. Фрішмана  в  нас  організований  місцевий
гурток любителів співу, який поставив собі за мету влаштовувати
концерти з благодійною ціллю. Хор вже сформований, і концерти
будуть даватися 2 рази на місяць у приміщенні комерційного зі-
брання за загальнодоступними цінами» [373].

Сприйняття  деякою  частиною  єврейського  духівництва
європейських традицій уможливило впровадження в Бродській
синагозі  Одеси  органа.  Проте,  це  нововведення  неоднозначно
сприймалося навіть орієнтованою на західні традиції частиною
єврейської спільноти. 

Як зазначається в дослідженні «Єврейська музика», пред-
ставники Гаскали в Західній Європі намагалися ввести орган у
синагогальну службу, як це практикувалося в католиків. Один із
засновників  реформізму,  німецький  банкір  І. Якобсон  (1768‒
1828) збудував чи не найпершу синагогу з органом у Касселі в
Баварії. У 1817 р. орган було встановлено в приватній синагозі,
яка належала Я. Х. Беру – батькові композитора Дж. Мейербера.
Навіть один з представників ортодоксального напрямку в іудаїз-
мі –  угорський рабин А. Чорін,  надрукував у 1818 р.  книгу на
захист синагогального органа, у якій неодноразово посилався на
Тору і Танах. У 1820 р. відкрилася синагога в Лейпцизі, у якій
були виконані спеціально написані для цієї події твори для орга-
на. Реформістська конгрегація сприяла виходу друком збірників
єврейських релігійних гімнів німецькою мовою, у яких за зразок
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бралися  протестантські  хорали.  Берлінський  хаззан  Л. Ле-
вандовський  опублікував  декілька  збірників  літургійних  на-
співів, додавши до них власний органний акомпанемент. У його
виконавській творчості європейська музична культура органічно
поєднувалася з національною традицією [1103]. 

В іншому музичному центрі Європи – Празі, у так званій
«Іспанській» синагозі, орган з’явився в 1836 р. З того часу ця си-
нагога ввійшла до історії саме чеської культури, адже першим її
органістом і керівником хору був видатний чеський композитор і
диригент, автор чеського національного гімну Фр. Шкроуп, який
працював  у  цій  синагозі  аж  до  1845 р. [223].  А  після  ре-
формістського синоду, який відбувся в Лейпцизі в 1869 р., орга-
ни були встановлені в більшості німецьких синагог. Згодом це
нововведення поширилося і на інші країни і континенти, дося-
гнувши свого піку на рубежі ХІХ і ХХ ст. Після прийняття офі-
ційного рішення про допустимість органної музики в синагогах,
сфера застосування цього музичного інструмента постійно роз-
ширювалася.  Спочатку  органіст  зазвичай  виконував  сольні
партії між численними соло кантора і акомпанував під час спі-
вів. Органні інтерлюдії створювали необхідний настрій в учас-
ників служби і заповнювали мовчазні молитовні паузи. Протягом
останніх  десятиліть  XIX ст.  єврейські  церковні  композитори
створювали певний стиль синагогальної органної музики, який
був заснований на єврейській літургійної тематиці. На початку
XX ст.  репертуар  синагогального  органіста  являв  своєрідний
сплав західної класичної музики, літургійних, паралітургійних і
народних мелодій і виконувався як у релігійних службах, так і в
світських концертах [678].

Усі  ці  новації  в  європейському іудейському  релігійному
житті  безпосередньо  стосувалися  і  українських  євреїв,  серед
яких одеські «бродські євреї» були в авангарді цього процесу. За
словами сучасного єврейського історика і письменника Аб Міше
(А. Кардаша),  традиційною  опорою  ортодоксальних  хасидів  у
місті була Головна синагога, центром реформаторів – Бродська.
Першу матеріально  субсидувала  одеська  місцева  влада,  другу
втримували з  1841 р.  на  свої  гроші  «бродські  євреї»,  верхівка
громади, люди з капіталом. Багата Бродська синагога диктувала
громаді новинки, у тому числі твори власних музикантів, які по-
єднували  єврейські  традиційні  мотиви  і  християнські  мелодії
Генделя або Баха.  «Саме в Бродській синагозі, – пише Аб Мі-
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ше, – уперше в Росії  зазвучав синагогальний хор, а з 1909 р. –
орган з органістом-німцем з лютеранської церкви [в ті роки ним
був А. Гольце – В. Щ.]. Музика привертала до Бродської синаго-
ги і не євреїв, вони, включаючи християнських священиків, при-
ходили не тільки на платні концерти, що організовувалися у свя-
та, а й на суботні молитви. А для євреїв Одеси Бродська синаго-
га стала духовним і інтелектуальним центром» [245].

Як  зазначає  сучасний  дослідник  О. Локшин,  єврейська
громада придбала орган, щоб грати на ньому по суботах та під
час  релігійних  свят.  Гра  на  органі  передувала  сурмлінню  в
старовинний духовий інструмент шофар наприкінці свята Йом
Кіпур [Судний день або День спокути – В. Щ.]. Спочатку грати
на  органі  запрошено  було  християнина,  проте  невдовзі  його
замінив єврей [369]. 

Про дату встановлення в Бродській синагозі в Одесі органа
є  декілька  свідчень,  які  суперечать  одне  одному.  Так,  за
«Російською єврейською енциклопедією» орган у цій синагозі бу-
ло встановлено ще в 1896 р., а використовувати його під час мо-
литов розпочали в 1909 р. [556], а в дослідженні «Єврейська му-
зика» наводиться 1901 р. [1103]. 

Цей же рік початку використання органа фігурує і в моно-
графії  дослідниці  С. Френкель  «Орган  в  музичній  іудаїці».
С. Френкель  аргументує  як  правильну саме  цю дату тим,  що
саме Н. Блюменталь, який помер у 1902 р., першим у Російській
імперії ввів до іудейського богослужіння хоровий спів під орган,
тобто це могло бути саме в 1901 р., а далі пише наступне: «У нас
немає даних, які дозволяли б припустити, що Н. Блюменталь ви-
користовував інший орган» [820, с. 65]. Разом з тим відомо, що
останні декілька років життя Н. Блюменталь, який ще в 1896 р.
перетнув  90-літній  рубіж,  був  прикований  до  ліжка,  отже,  у
1901 р. він не мав змоги користуватися органом, бо вже давно не
проводив  службу.  У  різних  джерелах  фігурує  низка  прізвищ
органістів – не євреїв, які грали в Бродській синагозі: І. Геллер,
Д. Геллер, А. Гольце, О. Гефельфінгер. Саме О. Гефельфінгера як
першого органіста Бродської синагоги називає у своєму дослід-
женні С. Френкель [820, с. 69]. Проте ця теза може бути прави-
льною, якщо йдеться про початок постійного використання ста-
ціонарного органа під час церковних відправлень, що відбулися
в  1909/10 рр.,  адже О. Гефельфінгер,  випускник  Петербурзької
консерваторії 1908 р., приїхав до Одеси не раніше другої поло-
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вини  цього  року.  Отже,  у  попередні  роки,  безперечно,  орга-
ністами в Бродській синагозі були інші особи. 

На підтвердження цієї тези наведемо декілька аргументів.
Феномен впровадження органа не  лише в  Бродській си-

нагозі, а й ще в одному іудейському храмі Одеси – у караїмській
кенасі –  усе  ще залишається  практично невивченим.  Детальне
опрацювання  одеської  періодики  другої  половини  ХІХ ст.  дає
підстави спростувати наведену вище тезу дослідниці. Виявлені
свідчення про використання органа в цих двох іудейських куль-
тових будинках суттєво розширюють і доповнюють факти, які
оприлюднювалися дослідниками раніше, і відсувають час фактич-
ного початку використання в них цього інструмента майже на
чверть століття78. Так, у газеті «Одеский вестник» ще за 1877 р.
знаходимо таку об’яву: «Сьогодні, 1 квітня, о 3:00. пополудні, в
Одеській  міській  синагозі  відбудеться  одруження  дочки  по-
томственого  почесного  громадянина  Б. М. Вургафта79.  У  си-
нагозі гратиме орган [виділено в тексті – В. Щ.] і співатиме хор
під керуванням п. Блюменталя; одеський міський рабин доктор
Швабахер  прочитає  промову» [689].  Цей документ аж ніяк  не
означає,  що  саме  тоді  вперше  в  Бродською  синагозі  був  за-
стосований орган,  але сам факт того,  що використання органа
було виділено в друкованому тексті, свідчить про те, що в ті ча-
си це ще не увійшло в традицію і сприймалося як щось диво-
вижне, новаторське. 

Про використання органа в караїмській церковній службі
взагалі не згадується в жодному відомому нам дослідженні, про-
те  ця  ідея  визрівала  в  Одесі  протягом принаймні  1870-х рр.  і
нарешті втілилася в 1880 р.  Ще в 1870 р.  «Одесский вестник»
помістив  статтю  караїма  І. Трішкана,  у  якій  зазначалося:  «В
Одесі нараховується близька 500 душ повнолітніх караїмів, і з
них по суботах відвідує синагогу лише 50‒60 осіб. Я впевнений,
що коли в богослужіння впровадити орган або хор, як це роби-
ться в церквах  католицького і лютеранського віросповідань і в

78 Відзначимо, що в наведених далі документах йдеться про використався і в
синагозі,  і  в  кенасі  органу  в  окремих  урочистих  випадках,  а  не  під  час
традиційних релігійних відправлень, проте ці факти розширюють уявлення про
застосування органів та  органної музики в синагозі і  в  близькій до іудаїзму
караїмській кенасі.
79 Детальніше  про  історію родини  Вургафтів  в  Одесі  йдеться  в  монографії
О. Й. Губаря [161, с. 225, 291].
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єврейській головній синагозі, тоді синагога не буде порожньою і
доходи її  не будуть малі.  У протилежному випадку доведеться
зачинити синагогу [йдеться про караїмську синагогу – кенасу –
В. Щ.], коли помруть усі старі» [796]. А вже в 1880 р. в одеській
караїмської кенасі орган і хор були використані під час святково-
го богослужіння. «Одесский вестник» інформував читачів, що з
нагоди  25-річчя  царювання  імператора  Олександра  ІІ  «...в
одеському караїмському молитовному будинку, у день 19 лютого
при величезному скупченні  прочан-караїмів,  відправлений був
подячний  Господу  Богу  молебень,  причому  чудово  орга-
нізований хор караїмських співаків під акомпанемент органа ви-
конав кілька урочистих гімнів. Спів за участю органа введено в
перший раз у цей історичний день, оскільки з часів храму Соло-
монова це не застосовувалося. […]» [843].

Очевидно, в обох наведених випадках йшлося про викори-
стання не великих стаціонарних органів, а переносних – кабінет-
них. У той же час це були, безсумнівно, саме невеликі органи, а
не язичкові фісгармонії. Фісгармонії в той час також часто ви-
користовувалися  в  побуті,  проте  в  пресі  завжди –  чи  то
анонсувався концерт, чи то рекламувалася продукція музичного
магазину – назви органів та фісгармоній чітко розмежовувалися. 

Отже, говорячи про вживання органа в синагогальній служ-
бі,  а  також  про  використання  в  іудейських  релігійних  співах
традицій,  притаманних  західноєвропейським  принципам  гар-
монізації  та  формотворного фундаменту,  можна стверджувати,
що прогресивна  частина  композиторів  іудейського  релігійного
обряду, сприйнявши традиції західноєвропейського духовної му-
зичної  творчості,  охоче  втілювала  європейські  музичні  досяг-
нення в цій царині у власних творах.

Проте  позитивне  ставлення  до  встановлення  органа  в
Бродській  синагозі  не  було  одностайним.  Один із  найвідоміших
одеських  рабинів,  історик  і  вчений  Ш. Я. Гліксберг  (1870–1950),
який  у  1906 р.  був  обраний  рабином  на  Молдаванці,  а  в  1917–
1937 рр. був головним одеським рабином, писав у своїх мемуарах:
«Кантиляція (сучасний релігійний спів) процвітала в Одесі, і бага-
то прославлених канторів вийшло із цього міста (Бахман80,  Блю-

80 Яків (Яаків) Бахман  (1840–1903) приватно навчався в А. Г. Рубінштейна,  у
різні  роки  працював  кантором  послідовно  в  Бердичеві,  Ростові-на-Дону,
Варшаві, Одесі. Будапешті.
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менталь81, Разумний82 та інші). Але нічого в цьому модернізмі не бу-
ло спільного з реформістською течією євреїв західних країн. Євреї,
що віддавали перевагу реформізму, не молилися навіть у Бродській
синагозі. Одеські євреї не відстоювали “чистий іудаїзм” та зміни в
релігійних  звичаях,  бо  реформізм  не  існував  у  Росії,  і  навіть
найбільш ліберальні з  них симпатизували традиційним звичаям у
синагогах.  Орган в Бродській синагозі (1909/1910) був встановле-
ний не  на  вимогу реформи,  але  просто за  бажанням,  примхи її
кантора, чий голос став слабшати і потребував підтримки органа.
Ця подія стала дуже спірною серед парафіян у синагозі й призвела
до серйозних заперечень з боку “комісії” синагоги» [123]. За свід-
ченням сина Ш. Я. Гликсберга, Хаїма, його батько презирливо нази-
вав цей орган «шарманкою» [123].

На нашу думку, вважати саме послаблення голосу кантора
єдиною, вагомою або навіть просто однією з причин початку ре-
гулярного використання під час релігійної служби органа є не-
вірним. До цього, вочевидь, керівництво Бродської синагоги, а
також її регента Д. Новаковського83 і кантора П. Мінковського84

спонукало  бажання,  не  втрачаючи  національної  самобутності,
наблизити  музичну практику іудейського  богослужіння  до  то-
гочасних реалій церковних музичних традицій інших культур і
релігій, котрі оточували іудейську. Про це опосередковано свід-

81 Нісон Блюменталь,  організатор  єврейської хорової школи в Одесі,  перший
серед  канторів  (хаззанів)  Східної  Європи  засвоїв  стиль  бельканто  і
використовував у літургії мелодії класичної німецької музики.
82 Залман  Разумний (1866–1904)  усе  життя  працював  кантором  у  синагогах
Одеси.
83 Давид  Новаковський  (1847–1921)  з  1859 р.  співав  у  хорі  Бердичівської
хоральної  синагоги.  Втративши голос  (високий дискант  –  сопрано),  він  став
учитися  у  відомого  кантора  Шпіцберга,  і  в  1864 р.  обійняв  у  Бердичівській
хоральній  синагозі  посаду  другого  кантора  і  регента,  а  через  п’ять  років
переїхав  до  Одеси,  де  в  Одеській  Бродській  синагозі  також  обійняв  посади
кантора та регента. У цей час Новаковський ґрунтовно вивчив контрапункт, фугу
та  канон,  а  також  оркестровку.  З  1872 р.  розпочав  виступати  з  власними
композиціями.  Частину  його  творів  було  надруковано.  У  1869–1919 рр.  був
другим  кантором  і  регентом  Бродскої  синагоги  в  Одесі.  З  1885 р.  викладав
гармонію  в  єврейських  приватних  школах  та  в  Народній  консерваторії.
Сучасники називали Новаковського «єврейським Бахом» (див. іл. V).
84 Кантор,  літургійний  композитор  і  музикознавець  Пінхас  Мінковський  (1859–
1924)  працював  у  хронологічному  порядку  в  Кишиневі,  Херсоні,  Львово
(Херсонська  губернія),  Одесі.  Виїздив  з  концертами  до  Нью-Йорку.  Після
повернення  знову  працював  разом  із  Д. Новаковським  в  Одеській  Бродській
синагозі, доки не від’їхав після революційних подій до Бостону (США) (див. іл. VI).
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чить  і  орієнтація  у  власній  творчості  на  досягнення  західно-
європейських композиторів (у тому числі єврейських), котра бу-
ла притаманна багатьом авторам синагогальної духовної музики
в Російській імперії. 

Щоденна одеська газета «Театр» у 1898 р. надала інформа-
цію  про  схвальний  відгук  відомого  французького  композитора,
музичного  директора  Паризької  синагоги  (1872 –  1895),  автора
єврейської літургічної музики Самуїла Давида на надіслану йому
одеським кантором і композитором А. Г. Дунаєвським (за деякими
джерелами дідусем видатного радянського композитора І. Й. Ду-
наєвського)  книгу  з  двадцятьма  п’ятьма  його  синагогальними
композиціями для змішаного хору, де, серед іншого, були такі ряд-
ки:  «Ваші композиції  благородного  і  піднесеного характеру.  Ви
чудово  обробляєте  голоси,  і  ваше  музичне  дуже  чисте  письмо
свідчить про тривалі заняття, значну досвідченість і глибоке знан-
ня класиків усіх країн» [851]. Ця публікація містить низку часових
суперечностей,  адже видання  Дунаєвським його  композицій,  за
свідченням кореспондента газети, було здійснене «в минулому ро-
ці», тобто в 1897 р. Зваживши, що кореспонденція датована почат-
ком  січня,  то  можливо  припустити,  що  вказані  твори  вийшли
друком у 1896 р., проте ніяк не раніше. А дата смерті С. Давида –
3  жовтня  1895 р.  Можливо  декілька  варіантів,  які  пояснюють
появу цього матеріалу: або твори Дунаєвського були видані рані-
ше і кореспондент припустився помилки, або Дунаєвський надси-
лав Давиду їх у рукописному варіанті,  або лист від Давида був
вигадкою кореспондента  чи самого  Дунаєвського,  спрямованою
на більшу популяризацію в  мистецькій одеській  спільноті  його
релігійних  творів.  У  будь-якому  разі  цей  друкований  документ
свідчить про намагання Дунаєвського наблизитися за прийомами
викладення музичного матеріалу до західноєвропейських тради-
цій у сфері духовної музики. 

Подібна  тенденція  простежується  сучасниками  і  в
композиторській творчості іншого одеського кантора – уславле-
ного Н. Блюменталя.  У некрологах з  приводу його смерті,  на-
друкованих в «Російській музичній газеті» [484] та в одеській га-
зеті «Театр» [344], відзначається глибоке вивчення цим митцем
творів  провідних  західноєвропейських  композиторів:  від
Й. С. Баха до Л. Керубіні, Л. Бетховена та інших представників
європейських  композиторських  шкіл,  і  творче  засвоєння
європейських особливостей духовного письма в його власній ду-

- 134 -



ховній музиці.
«Музичний світ зазнав дуже важкої втрати. Правильніше

було б, звичайно, сказати, що втрата ця спіткала “єврейський му-
зичний світ”, але, як відомо, мандрівний Ізраїль [...], якщо [...]
де-небудь проявляє ще свою відособленість, то у всякому разі не
в музичних сферах», – зазначав кореспондент «Театру» [344]. На
панахиді, присвяченій місяцю зі дня смерті Блюменталя, під ке-
рівництвом  другого  кантора  і  регента  Бродської  синагоги
Д. Новаковського, який на той час уже протягом 30 років керував
синагогальним хором, був виконаний написаний ним псалом для
співу з акомпанементом скрипки, віолончелі та органа. «Твір цей
свідчить як про солідні музичних пізнання автора і видатне його
композиторське  обдарування,  так  і  про  переважання  в  псалмі
європейського колориту, який, як відомо, складає відмінну рису
більшості блюменталівських творінь. […] У своїй проповіді д-р
Померанц […] вказав на те, що цей європейський колорит, ко-
трий  заставив  Блюменталя  часто  вдаватися  до  запозичення  і
переробок,  є  головною  заслугою  покійного,  який  прагнув  до
загальнолюдської культури і  був переконаний, що національна
самобутність анітрохи не втрачається від вторгнення сучасних
освітніх  засад  у  житті  народу.  Переконливою ілюстрацією до
цих слів служить той же виконаний псалом 91, який є блиску-
чою перифразою музики Галеві,  мелодії  якого майстерна рука
Блюменталя встигла надати шопенівський меланхолійний відті-
нок. Успіх музичної частини панахиди в значній мірі забезпечи-
ла участь двох молодих артистів – скрипаля п. Меца85 і віолонче-
ліста  п. Малкіна86» [345].  Отже,  крім «європейськості» твору і
виконавців, ця кореспонденція засвідчує й те, що стаціонарний
орган  у  Бродській  синагозі  використовувався  ще  в  1902 р.  і
органну  партію,  ймовірно,  виконував  саме  Д. Новаковський,
адже поряд із прізвищами віолончеліста і  скрипаля не надане

85 Вихованець  Петербурзької  консерваторії  по  класу  професора  Л. Ауера
Адольф  Мец  (1888–1943)  виступав  як  соліст  і  ансамблевий  виконавець  у
різних  містах  Росії.  У  1920-х  –  1941 рр.  був  професором  Латвійської
консерваторії. Розстріляний німцями в Ризі.
86 Йосип  Малкін  (1879–1969)  розпочав  навчання  в  Одесі  у  В. Алоїза-
Музиканта, закінчив Паризьку консерваторію по класу А. Рабо. Гастролював
Європою  в складі родинного тріо братів Малкіних,  Брюсельського квартету,
інших відомих колективів.  Після початку Першої світової війни переїхав до
США,  де  входив  як  перший  віолончеліст  до  низки  провідних  оркестрів,
виступав у складі камерних ансамблів, займався викладацькою діяльністю.
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прізвище органіста.
Про високий професіоналізм музикантів у синагогах свід-

чить  і  огляд  кореспондента  «Південного  музичного  вісника»
Ст. Потоцького «По одеським церквам», який був надрукований
у 1915 р. У ньому надається доволі розлога характеристика му-
зично-духовної палітри в Одесі, яка багато в чому віддзеркалю-
вала загальний стан тогочасного виконання духовної музики в
різних  містах  Півдня  Російської  імперії.  Надавши  панораму
стану хорового виконавства в православних церквах, автор кон-
статує, що в багатьох православних одеських церквах посади ре-
гентів займали особи не лише без музичної освіти, а й навіть та-
кі, хто був ледве знайомий з музичною абеткою. У вірмено-гри-
горіанській церкві, де в 1914 р. до початку Першої світової війни
функціював невеликий змішаний хор, через рік хор поменшав і
став  співати  набагато  гірше.  У  католицькій  церкві  «…органу
підспівували голоси. Найчастіше чулися дисканти та альти, про-
те годі було сподіватися на чотириголосся. […] Нарешті, ниніш-
нім літом я відвідав в Одесі дві єврейські синагоги – Велику і
Бродського [так у тексті – В. Щ.]. У Великій синагозі співає чу-
довий хор. У синагозі Бродського такий само чудовий хор співає
під акомпанемент органа» [623]. Окрім очевидної високоякісної
музичної складової, у синагогах у порівнянні з багатьма церк-
вами християнських обрядів видається показовим різне співвід-
ношення функцій хору та органа в костьолі та в синагозі: якщо в
першому  випадку,  за  словами  кореспондента,  голоси  під-
співували органу, то в другому – орган супроводжував спів хору.

Традицію  використання  органа  в  іудейській  службі  мав
підтримати Харків. За прикладом Одеської Бродської синагоги в
1914 р. орган планувалося встановити і в побудованій у Харкові
в  1914 р.  Хоральній  синагозі,  де  за  проектом  петербурзького
архітектора  Я. Гевірца  було  передбачене  спеціальне  місце  для
хору і органа [226]. Проведення релігійних служінь у неоздобле-
ному приміщенні Хоральної синагоги розпочалося ще без органа
наприкінці  серпня  1912 р.  під  час  святкування  єврейського
Нового року майже за два роки до її офіційного відкриття. «Нова
будівля  є  стильною  і  грандіозною.  Акустика  має  бути
неперевершеною.  Величезний купол дає масу світла.  Богослу-
жіння веде в синагозі кантор Кофман зі своїм хором», ‒ інформу-
вала  газета  «Южный  край» [836].  Імовірно,  із  прицілом  на
встановлення  в  цій  синагозі  органа  в  1913 р.  був  проведений

- 136 -



конкурс канторів. Та ж газета так висвітила цю подію: «Конкурс
канторів,  що  влаштовується  правлінням  хоральної  синагоги,
привертає до синагоги масу тих, хто молиться. Особливо багато
народу зібрав у суботу,  8 червня, дебютант кантор п. Гейхман,
завдяки його популярності на півдні Росії (він є кантором в Єли-
саветграді). Він цілком виправдав очікування публіки, яка була
дуже зворушена його задушевним музичним виконанням молит-
ви.  П. Гейхман,  має,  очевидно,  великі  шанси обійняти  посаду
кантора» [263].  Проте  втіленню  харківського  проекту  із
закупівлею в Західній Європі та встановленням в синагозі орга-
на завадила Перша світова війна. 

З відкриттям наприкінці 1900-х рр. в музичному училищі
Одеського відділення ІРМТ класу гри на органі, який вів О. Ге-
фельфінгер,  цей  музичний  інструмент  активно  почали
опановувати єврейські діти. Показовою є статистика 1910-х рр.,
що надавалася в щорічних звітах відділення і музичного учили-
ща (з осені 1913 р. консерваторії) при ньому. Так, у 1914/15 на-
вчальному  році  в  Одеській  консерваторії  серед  5  учнів-орга-
ністів 4 були євреями87 [581, с. 43]. У звіті за наступний рік число
учнів-органістів уже налічувало 9 осіб,  які  не були персоніфі-
ковані [582,  с. 19].  Однак,  за  логікою статистики попереднього
року, очевидно, що учні іудейського віросповідання складали в
цьому класі переважну більшість.

За  даними,  наведеними  С. Френкель,  Гефельфінгер  навчив
грати на органі юнака Рабінкова, без спеціальної музичної освіти88,
який став згодом органістом Бродської синагоги. Сам Гефельфінгер
не  лише  виконував  на  органі  твори  композиторів-євреїв –
Дж. Мейєрбера, Ф. Галеві, Ф. Мендельсона, але й залучав до участі
в  цих  концертах  талановитих  інструменталістів  і  співаків89 [820,

87 Цими учнями були: українець Микола Галаган (середній курс) та євреї (усі –
молодшого курсу) Самуїл Ґрінберг, Бер Зальцман, Арон Меларович та Пейсах
Сруль Меєр.
88 Відсутність  цього  прізвища  в  офіційному переліку учнів  Гефельфінгера  і
брак, за даними С. Френкель, у нього спеціальної музичної освіти свідчить, що
Гефельфінгер давав і  приватні уроки органної гри, не виключено навіть,  що
саме на органі Бродської синагоги.
89 На  жаль,  разом  із  оприлюдненням  цінної  інформації,  С. Френкель
припускається  деяких фактологічних  помилок.  Так,  у  цитованій  монографії
наводиться свідчення про те, що після роботи в Одесі Гефельфінгер у 1920-
х рр.  повернувся  до  Швейцарії,  проте  факти  свідчать,  що  цей  музикант
повернувся  до  Петрограду,  де  зосередилася  його  подальша  педагогічна  і
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с. 69–70]. С. Френкель за кореспонденціями з Одеси в «Русской му-
зыкальной газете» надає цілу низку імен музикантів, які виступали
в єврейських духовних концертах, що проводилися в Бродській си-
нагозі за участю органа, а також у концертному залі  «Уніон». Це
скрипаль  Мільштейн90,  віолончеліст  Задрі,  вокалісти  Файтелехер
(згодом солістка Паризької Grand Opera), Співак, Крігмонт (згодом
солістка Алма-Атинської опери) та ін. З супроводом синагогального
органа виступали приїжджі кантори З. Квартин, Г   Сирота, І. Бас-
сер. С. Ткач та ін. Відзначимо, що в концерті кантора Г. Сироти його
партнером-органістом був А. Гольце [820, с. 74–75].  До цього мож-
на також додати, що в Бродській синагозі концертував Ф. Шаляпін,
а з  її  хору вийшов відомий в Одесі в 1920‒1930-ті рр. естрадний
співак В. Кораллі [72]. 

Про  популярність  єврейських  духовних  концертів  серед
багатонаціональної спільноти міста і водночас про неоднозначне
сприйняття таких концертів певною частиною відвідувачів, свід-
чить  лист  одеситки  Т. Бабаджан,  датований  10–13  грудня
1916 р., уривки з якого цитуються далі : «…З Єввою я вчора була
в синагозі  Бродського [так у тексті – В. Щ.] на богослужінні з
півчими та органом. Впускали за білетами, які діставалися май-
же з бійкою. […] Учорашнє богослужіння упевнило мене в тому,
що Євва в простоті  душевній прийняла за  Баха бездарну цер-
ковну музику, ймовірно одеського походження. Прекрасний хор,
солістом якого виступав відомий кантор, 60-річний старий, ко-
трий володіє красивим, молодим тенором, виконував речитативи
та арії, немовби вихоплені з італійської опери новітнього типу.
Нічого церковного ані в музиці, ані у виконанні. У кантора мане-
ра  справжнього  італійського  bel  саntо» [цит.  за:  1039].  Цей
захоплений  відгук  на  спів  П. Мінковського  (саме  він  обіймав
посаду головного кантора Бродської синагоги в 1902‒1922 рр.)
виявляє деяку упередженість ставлення до якості його співу, яку
демонстрував цитований вище Ш. Я. Гліксберг і спростовує ви-
сунуту ним версію початку застосування в Бродській синагозі
органа під час богослужіння.

Протягом  перших  двох  десятиліть  ХХ ст.  зі  швидким
входженням до побуту мешканців України грамофонних платі-
вок  з’являються  і  записи  єврейських  канторів.  Найпершим  з

композиторська діяльність. 
90 Імовірно йдеться про учня П. Столярського, у майбутньому уславленого му-
зиканта зі світовим імʼям Натана Мільштейна.
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єврейських  канторів,  чиє  мистецтво  було  зафіксовано  в  грам-
записах, був видатний співак Г. Сирота, «єврейський Карузо», як
його називали сучасники.  Перші  його записи датовані  1903 р.
Канторську діяльність видатний співак розпочав в одеській си-
нагозі,  проте  невдовзі  переїхав  до  Вільно,  де  працював  вісім
років, а потім обійняв найпрестижніше місце головного кантора
Великої  Варшавської  синагоги.  Він  здійснив  у  1912 р.  дуже
вдалу  гастрольну  поїздку  до  Америки,  а  також  неодноразово
співав у концертах у Москві та Петербурзі. У захваті від мис-
тецтва  Сироти  був  Е. Карузо,  прихильниками творчості  цього
кантора були імператор Микола ІІ та його родина, що не завади-
ло київському губернаторові заборонити гастролі Сироти в цьо-
му  місті.  Проте  в  синагогах  провінційних  міст  України –  від
східного Луганська до західної Волині, у тому числі в містечках
Київській губернії – він мав змогу виступати. Так, за спогадами
старожилів, Сирота виступав у Великій хоральній синагозі Білої
Церкви [58]. Платівки цього видатного співака, що видавалися у
Варшаві та у Вільно фірмами «Грамофон Концерт», «Парлофон»
і «Фаворит Рекорд» (усього виявлено 11 записів),  безсумнівно
були відомі і на півдні Росії [1089].

Підтвердженням  швидкої  секуляризації  іудейського  цер-
ковного співу є видання в Україні  низки платівок із  записами
канторів із різних міст Російської імперії. Їх виготовляла фабри-
ка товариства «Екстрафон» у Києві, заснована в 1909 р. чеським
підприємцем Г. І. Їндржишком (випуск грамплатівок розпочався
в 1911 р.). У повному каталозі цієї фабрики, виданому в 1914 р.,
є  14  записів  тенора  М. Н. Пісака,  обер-кантора  (головного
кантора)  Бердичівської  головної  синагоги (8  з  хором синагоги
Бродського  і  6  –  соло),  6  записів  тенора  М. А. Гутенберга,
кантора Єлисаветградської великої Пермської синагоги з хором
синагоги Бродського та 6 сольних записів Г. А. Нісневича, обер-
кантора Віленської головної синагоги [614, с. 74–76]. Зважаючи
на те, що записи проводилися в Києві,  імовірно, спів канторів
супроводжував хор Київської  синагоги Бродського.  На жаль, у
цьому переліку грамзаписів немає одеських канторів. Дослідник
історії грамзапису в Україні А. Железний додає до цього списку
ще  6  записів  обер-кантора  Л. М. Дискіна  з  хором  Київської
хоральної  синагоги,  вочевидь  зроблених  «Екстрафоном»  уже
після публікації цитованого каталогу [201]. 

Попри давню іудейську церковну традицію, деякі кантори

- 139 -



рубежу  ХІХ –  ХХ ст.,  сприйнявши  західноєвропейські  проте-
стантські і католицькі музично-духовні надбання, створювали і
виконували власні духовні твори для соліста, хору та оркестру.
Так, у 1900 р. кременчуцький кореспондент газети «Театр» пові-
домляв: «6 березня в театрі відбувся концерт Н. М. Співака (він
же – Бельдзер)91, з хором, з акомпанементом великого оркестру.
Програма концерту складала виключно духовний спів із псалма
Давида компонування концертанта. Концерт пройшов із великим
успіхом» [375]. 

Синагогальні  хори  в  різних  містах  України  нерідко  ви-
ступали  в  духовних  концертах  поза  межами  синагог,  нерідко
разом з хорами церков різних християнських конфесій, виконую-
чи, крім єврейської духовної музики, духовні та світські твори
російських і західноєвропейських композиторів [986].

Разом  із  швидкою  секуляризацію  на  теренах  України
єврейської духовної музики, яка особливо яскраво спостерігала-
ся наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у великих містах, знаходи-
лися  і  критики  цього  процесу.  Так,  у  статті,  присвяченій
єврейській народній музиці в «Южном музыкальном вестнике»
за 1916 р. її автор І. Шкаровський констатував, що мистецтво си-
нагогального  співу  в  намаганні  пристосуватись  до  загально-
європейських  традицій  у  багатьох  своїх  рисах  втратило  на-
ціональну самобутність. Автор наголошував: «Як далекі всілякі
кантори наших днів, котрі так охоче виступають у концертах і
співають для грамофонів, від старих творців музичного слова,
чий  спів  був  справжнім  служінням,  так  би  мовити,  священ-
нодійством.  Імена  цих  окремих,  самостійних  і  глибоко
своєрідних канторів оточені ореолом святим і в пам’яті народній

91 Кантор,  регент  і  композитор  Нісн  (Нісан)  Співак  (1824–1906)  здобув
традиційну єврейську освіту.  Був  півчим  в  Умані,  потім  співав  у  передмісті
Пінська  Карліні  (Білорусія).  Навчався  в  бейт-мідреш  у  Х. Й. Бліндмана  в
Бердичеві.  До  періоду  його  навчання  в  Бердичеві  відносяться  і  найраніші  з
написаних ним літургійних композицій. У віці 20 років Співак отримав місце
канторa в м. Бельци (звідси і його прізвисько на ідиші: Белцер). Незабаром він
обійняв пост кантора в Кишиневі, а в 1877 р. повернувся до Бердичева, де до
глибокої старості був кантором розташованої в Старому місті синагоги. Через
перенесену в дитинстві травму вокальні дані Співака не були досконалими. Але
як композитор він зумів перетворити цей недолік в перевагу: у своїй літургійній
музиці він широко використовував можливості синагогального хору й одним із
перших,  якщо  не  перший  серед  канторів  Росії  та  України, гастролював  у
супроводі  власного  хору.  У  числі  хористів  та  учнів  Н. Співака  були  відомі
кантори – П. Мінковський, І. Блюменталь, А. Беркович-Калехнік.
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вони залишилися наче якісь великі подвижники. Ось їх-то спів,
їх різне та індивідуальне музичне тлумачення текстів, молитов і
дає  найбагатший  матеріал  для  характеристики  єврейської
народної музики» [953].

Та  попри  негативні  оцінки  деяких  фахівців-ортодоксів,
процес секуляризації єврейської духовної музики і набуття нею
загальноєвропейських рис виявився незворотним. 

3.2.  Інтернаціональні  тенденції  в  оперній  культурі
України 

Еволюцію  оперного  виконавства  в  Україні  дореволю-
ційних часів неможливо уявити без плідної, нерідко вирішальної
участі численних музикантів – співаків, капельмейстерів, орке-
стрових музикантів,  учасників хорів,  режисерів,  антрепренерів
тощо, які були представниками багатьох національних меншин:
німецької, польської, чеської, єврейської, італійської та ін. Бага-
то з них потрапили в Україну під час своїх гастрольних мандрів
Європою і залишалися тут на довгі роки і навіть на все життя;
деякі з таких музикантів народилися в Росії (Україні) в родинах
вихідців  з  інших  країн,  і  після  навчання,  переважно  в
європейських  музичних  навчальних  закладах,  саме  в  Україні
змогли реалізуватися як яскраві виконавці, сприяючи загальному
розвиткові вітчизняного оперного мистецтва.

І досі на діяльності деяких із цих фахівців не акцентувала-
ся увага дослідників, і навіть фундаментальні наукові дослідже-
ння й енциклопедичні словники (довідники) містять далеко не
повний  їхній  перелік.  При  наявності  матеріалів  у  таких  дже-
релах про представників національних меншин – співаків-солі-
стів, диригентів та антрепренерів, інформація про їхнє походжен-
ня часом сором’язливо замовчується, а свідоцтва про хористів,
оркестрантів, оперних хормейстерів, за деяким винятком, взагалі
відсутні, тобто нівелюється національне різнобарв’я співтворців
традицій вітчизняного оперного виконавства. Майже не висвіт-
лювалася й проблема побутування в Україні того часу оперної
музики  (найчастіше –  увертюр,  оркестрових  фрагментів,  арій,
ансамблів,  хорів  тощо)  поза  межами  власне  оперної  сцени,  а
саме –  у  репертуарі  численних  аматорських,  садових,
військових,  клезмерських,  мандрівних  оркестрів  (ансамблів),
хорів різних національних культурних товариств. Ці музичні ко-
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лективи  складалися  в  більшості  з  представників  некорінного
населення і,  як правило,  очолювалися фахівцями із західноєв-
ропейською  музичною  освітою.  Численні  інструментальні
транскрипції багатьох яскравих оперних фрагментів звучали під
час  виступів  солістів-інструменталістів,  більшість  з  яких були
представниками  національних  меншин,  а  також  у  концертах
багатьох західноєвропейських гастролерів.

Процес поступової активізації оперно-виконавської діяль-
ності на теренах сучасної України, розпочатий у 1860-х рр., був
нерозривно пов’язаний з демократизацією суспільно-політичної
ситуації  в  Росії –  відміною  кріпацтва  і,  як  наслідок  цього,
зміною економічного устрою з феодального на капіталістичний,
який сприяв розвиткові приватного підприємництва в різних га-
лузях матеріального і духовного побуту. 

Уже  на  початку  ХХ ст.  В. Воровський,  згодом  відомий
революційний діяч,  який у 1907‒1912 рр.  водночас із  керівни-
цтвом  одеською  підпільною  організацією  працював  музично-
літературний  критиком,  зазначав,  що  в  найширших  колах
народних  мас  Півдня  Росії,  зокрема  Одеси,  найпопулярнішим
видом музичного мистецтва є опера – «найдоступніший, так би
мовити, популярний вид музики» [цит. за: 646, с. 67].

Окрім італійської опери й італійської оперної культури в
цілому, яка ще в першій половині ХІХ ст. на південному заході
Росії (насамперед в Одесі) посіла провідне місце в професійній
музичній  культурі  цілого  регіону,  у  1860-ті  й  подальші  роки
дедалі  все  активніше  розпочали  виникати   приватні  оперні
російські антрепризи, нерідко очолювані фахівцями іноземного
походження.  Розгляд діяльності  італійських оперних труп,  іта-
лійських капельмейстерів, антрепренерів, співаків і музикантів,
які працювали в італійських трупах, і аналіз їхнього впливу на
розвиток музичної культури України в даному дослідженні сві-
домо не робиться, оскільки, з одного боку, ця проблема вже мала
висвітлення  в  низці  праць  істориків  вітчизняної  культури
(М. Варварцева [85], О. Дерібаса [179; 180], Р. Розенберг [646] та
ін.), а з іншого, вона є настільки об’ємною і багатогранною, що
потребуватиме  ще  не  одного  фундаментального  дослідження.
Тому тут  розглядається діяльність в  Україні  австро-німецьких,
західнослов’янських (насамперед чеських), а також єврейських
музикантів,  чиї  недавні  предки в більшості  були вихідцями із
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Західної Європи (Австрії, Польщі тощо)92.
Найвідомішими з найперших вітчизняних оперних антре-

пренерів,  котрі  працювали  на  теренах  сучасної  України,  були
німець Ф. Г Бергер93 та народжений у Москві в єврейській роди-
ні  вихідців  з  Угорщини Й. Я. Сєтов94.  Обидва  колишні  оперні
співаки, вони успішну антрепренерську діяльність поєднували з
режисерською.  Бергер  вважається  засновником  першої  ста-
ціонарної російської  оперної трупи в Києві,  згодом у Харкові.
Навідувалася російська трупа Бергера і до Одеси. «Лише тепер,
завдяки п. Бергеру, одеська публіка може сказати, що вона нареш-
ті ознайомилася з російською оперою та її кращими представни-
ками», – зазначав «Одесский вестник» у травні 1870 р. [492]. У
некролозі Бергера «Харьковские губернские ведомости» писали,
що «…небіжчик був сповнений великої любові до мистецтва, піклу-
вався про розширення його в національних формах у країні, чу-
жій йому як іноземцеві… Ми, харків’яни, зобов’язані небіжчику
впровадженням  у  нас  рідного  мистецтва –  російської  музи-
ки» [цит. за: 338, с. 140]. Один з найуспішніших антрепренерів
російської  та  італійської  опер,  «угорець за  походженням (Сет-
гоф), росіянин за вихованням, італієць за методою співу» [625]
Й. Я. Сєтов, який багато років працював у провінційних містах
півдня Російської імперії, неодноразово на сторінках періодики
Києва,  Харкова,  Одеси  мав  схвальні  відгуки  про  свою діяль-
ність. «П. Сєтов дав найрозкішніший за своїм обсягом і кількіс-
тю, за репертуарним розмаїттям зимовий сезон опери і балету,
представив такий репертуар,  якому може позаздрити столична
оперна сцена. […] На постановку кожної опери чи балету від-
водилося не більше 6‒7 днів. Така квапливість і така постановка,
як ми бачили, можлива лише тоді, коли антреприза знаходиться
в руках настільки досвідченого і сумлінного трудівника-артиста
як п. Сєтов» [768].

92 Дослідженню внеску співаків різних національностей в розвиток російських
оперних  антреприз  в  Україні  присвячена  одна  зі  статей  автора
монографії [957].
93 Колишній оперний співак (бас) Фердинанд Георгійович Бергер був першим
антрепренером, який пропагував у провінції  (Київ,  Харків)  російську оперу.
Поставив  на  київській  та  харківській  сценах  опери  «Аскольдова  могила»,
«Життя  за  царя»,  «Русалка»,  та  (вперше  на  провінційній  сцені)  «Руслана  і
Людмилу», «Рогнеду», «Юдіфь» та ін.
94 Справжнє  прізвище  колишнього  співака  імператорських  театрів  Йосипа
Яковича Сєтова було Сєтгоф (або Сєтгофер).
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До  перших  виконань  за  кордоном  і  популяризації
російських опер на європейських сценах мали безпосереднє від-
ношення  яскраві  музиканти  –  представники  національних
меншин, що мешкали в Україні.

Так, німкеня за походженням, відома в 1860-х – 1870-х рр.
оперна співачка О. О. Сантагано-Горчакова95 в 1874 р. здійснила
власним коштом постановку опери Глінки «Життя за царя» на
міланській сцені, зробивши її переклад італійською мовою (у чи-
слі учасників постановки були російська співачка українського
походження О. Г. Меншикова та чех Й. Й. Палечек) [464].

Європейське визнання як антрепренер російської опери отри-
мав оперний співак, вихованець школи рабинів, потім Московської
консерваторії  В. М. Любимов96.  Окрім організації  антреприз у рі-
зних містах Росії (у т. ч. в Харкові та Одесі), Любимов у 1888 р.
здійснив  найпершу гастрольну  поїздку  російської  оперної  трупи
країнами  Європи  (Німеччиною,  Данією,  Бельгією,  Голландією,
Францією, Англією), вдалу як з художнього, так і з матеріального
боку. «Помилкою буде назвати цю трупу російською, бо вона ви-
ключно  єврейська», –  зазначав  кореспондент російської  газети
«Новое время»,  передрук  з  якої  надається в  «Новороссийском
телеграфе». «Антрепренер трупи і один з її баритонів п. Люби-
мов  –  єврей,  режисер,  п. Фюрер,  тенори  –  п. Михайлов97 і
п. Медведєв98, баритон п. Тартаков99, бас п. Петров, уповноваже-
ний  трупи  п. Руф,  диригент  п. Еммануель100 –  євреї» [767].
Кореспондент  «Нового  времени»,  газети,  відомої  своєю
чорносотенною ідеологією, у бажанні представити оперну трупу

95 Видатна співачка Олександра Олександрівна Сантагано-Горчакова (уроджена
Мезенкампф)  була  однією з улюбленець-солісток  київської  російської  опери
часів антрепренерства Ф. Г. Бергера, пізніше успішно викладала спів в Одесі та
Києві, виступала в одеській періодиці як музичний критик.
96 Співак і антрепренер Володимир Миколайович Любимов мав справжнє ім’я
Борух Брантгендлер.
97 Співак Михайло Іванович Михайлов мав справжнє ім’я Мойсей Іоакимович
Зільберштейн.
98 Співак Михайло Юхимович Медведєв мав справжнє ім’я Меєр Хаймович
Бернштейн.
99 Співак Іоаким Вікторович Тартаков з бідної родини одеських євреїв за 
деякими даними був позашлюбним сином А. Г. Рубінштейна.
100 Диригент  Н. Б. Еммануель  у  1883 р.  керував  прем’єрним  показом  опери
М. Лисенка «Різдвяна ніч» у Харкові., згодом став одним із провідних оперних
диригентів Росії.
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як цілком єврейську, припустився фальсифікації, адже О. Р. Фю-
рер був чехом, а Й. П. Петров помер за 10 років до того. Проте,
саме єврейська складова в цій трупі дійсно була вагомою. Під час
гастрольної подорожі антреприза Любимова знайомила європейців
із операми Глінки, А. Рубінштейна, Чайковського та ін. Наприкінці
квітня 1888 р. «Новороссийский телеграф» передрукував телеграму
з  Берліна  про  першу виставу опери «Життя  за  царя» в  Берліні:
«Успіх опери величезний. Антрепренеру Любимову піднесли вінок з
національними стрічками. Театр переповнений» [785].

Уже  під  час  Першої  світової  війни  в  Одесі  провадив
активну діяльність ще один єврейський антрепренер – «ідейний
та безкорисний керівник опери» [472] А. І. Ґомберґ так охаракте-
ризований  кореспондентом  «Южного  музыкального  вестника»:
«Переймаючись інтересами своїх співробітників і піклуючись про
їхнє матеріальне становище, він стояв на варті справжнього служін-
ня мистецтву. Художня сторона справи, завдяки щедрості і старан-
ням антрепризи, була досить показовою і гідною прикладу» [472]. 

Чимало яскравих співаків-солістів єврейського походжен-
ня провінційних російських оперних антреприз було наприкінці
ХІХ –  початку  ХХ ст.  Це  Л. М. Сибіряков101,  Я. М. Любін102,
О. І. Каміонський103, якого сучасники називали «російським Бат-
тістіні»,  його  дружина  К. І. Брун  (Брун-Каміонська)104,
І. Я. Кремер105,  С. Ю. Левік106 та  ін.  Провідним  українським  і
російським  оперним  диригентом  першої  половини  ХХ ст.  був

101 Справжнє прізвище Лева Михайловича Сибірякова було Співак.
102 Яків Мойсейович Любін мав справжнє прізвище Мошкович, був оперним і
камерним співаком,  антрепренером,  учнем К. Еверарді,  виступав у 1886 р.  в
київській російській опері. Кращою його партією була, на думку слухачів, роль
Хосе в опері  Ж. Бізе «Кармен» [940]. У 1899 р. співав у Петербурзі в Товари-
стві російських оперних артистів, з 1901 р. – в оперній трупі Народного дому,
яку сам і очолював.
103 Оскар Ісакович Каміонський записав на початку ХХ ст. в різних містах Росії
та  Європи  близько  400  творів  зі  свого  багатого  оперного  та  камерного  ре-
пертуару, був активним пропагандистом творчості М. Лисенка. 
104 Клара Ісаківна Брун-Коміонська вже за радянських часів стала ві-
домим вокальним педагогом, професором Київської консерваторії.
105 Ізабелла Яківна Кремер, відома за артистичним ім’ям як Іза Кремер, уже
після переїзду до Європи, згодом до Аргентини, отримала в 1920-х – 1940-х рр.
світове визнання.
106 Сергій  Юрійович  Левік  (справжнє  ім’я  Ізраїль  Юліанович),  розпочавши
кар’єру оперного співака в Києві на початку ХХ ст., за радянських часів став
відомим музикознавцем, музичним письменником та перекладачем.
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яскравий музикант А. Е. Маргулян107. 
Діяльність  усіх  названих  вище  артистів  більш  або  менш

детально  висвітлювалась  вітчизняними  дослідниками.  Проте  в
жодному з музичних довідників або словників немає інформації про
співачку єврейського походження, доньку вихідця з Австрії, синаго-
гального  композитора,  кантора  Головної  одеської  синагоги
Й. Абраса Е .Абрас108, відому в українських містах солістку оперних
антреприз. Вихованка одного з кращих в Одесі вчителів співу німця
Г. Руфа109,  Абрас майже десятиліття (з початку 1870-х до початку
1880-х рр.)  виступала  спочатку в московській італійській опері,  а
потім у складі російських оперних антреприз в Одесі, Києві та Хар-
кові. Ще наприкінці 1860-х рр., у роки навчання, Абрас з успіхом
брала участь у благодійних концертах в Одесі. Характеристики ре-
цензентів  співу  і  сценічної  гри  Абрас  протягом  її  карʼєри  мали
амплітуду від вельми схвальних до вкрай негативних.

Одна  з  найперших датується  1871 р.,  коли юна співачка
закінчувала вчитися в Руфа: «На особливу увагу публіки заслу-
говує спів дівчини Абрас, яка чудово виконала арії з “Лючії” та

107 Арнольд Евадійович Маргулян (1879, Київ – 1950, Свердловськ) з 1888 р.
навчався гри на скрипці в Одесі в О. Фідельмана та Е. Млинарського, у 1893-
1897 рр. – диригуванню в Й. Прибіка, В. Сука та Г. Цумпе. З 1902 р. розпочав
диригентську діяльність. Працював в оперних трупах у Пермі та Катеринбурзі
(до 1904 р.), у Харкові  та Києві  (1904-1906), у Києві, Одесі та Тифлісі  (1909–
1911). У 1912–1922 рр. – диригент Театру музичної драми і Народного дому в
Петербурзі (Петрограді),  у 1922–1924 рр.  – Катеринбурзького театру опери і
балету. Протягом 1927–1937 рр. очолював Харківський театр опери та балету і
вокальні  класи  Харківського  музично-драматичного  інституту.  З  1937 р.  до
смерті  працював  у  Свердловську,  з  1942 р.  професор  Свердловської
консерваторії. З 1937 р. головний диригент і художній керівник Свердловського
театру опери та балету. Мав почесні звання народного артиста УРСР (1933),
народного  артиста  РРФСР  (1944).  Лауреат  Сталінської  премії  (1946,  за
постановку опери Дж. Верді «Отелло»).
108 Емілія Абрас після першого шлюбу з рано померлим одеським компози-
тором і  піаністом, вихованцем Лейпцизької  консерваторії  Ед. Гольдштейном,
мала  прізвище  Гольдштейн,  а  за  другим  шлюбом  з  відомим  співаком
П. Б. Борисовим  –  Абрас-Борисова.  Періодично  в  пресі  друкувався  і  «італі-
зований» варіант її прізвища – Абрассі. 
109 Відомий  в  Одесі  викладач  співу  Г. Руф  був  вихованцем  Віденьскої
консерваторії  і  членом  Лейпцизького  філармонічного  товариства.  Ще  перед
приїздом  до  Одеси  взимку 1852/53 рр.  Руф  викладав  спів  у  Лемберзі  (нині
Львів), де мав багато учнів [276]. В одеській періодиці та в офіційних довідни-
ках є написання прізвищі цього музиканта з однією та  з двома літерами “ф”.
Перевага в написанні цього прізвища в цій монографії надана варіанту, який
вживався частіше.
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“Семіраміди”; можна стверджувати, що дівиця Абрас своїм ви-
робленим,  симпатичним голосом з  часом не  поступиться  кра-
щим співакам одеської оперної трупи» [9]. «Пані Абрас – одесит-
ка  і  досить  відома  як  гарна  співачка.  У  неї  м’яке,  приємне
сопрано, з відсутніми, однак, низькими нотами (до re). Вона […]
колоратурна співачка, […] у ній, особливо останнім часом, поміт-
ні великі успіхи. Рухи гам і рулад, що доходять до верхнього re,
дуже легкі і чисті; респірація відмінна, що свідчить про серйозні
заняття.  Але,  як  здебільшого  у  всіх  колоратурних  співачок,  у
пані Абрас техніка вигороджує більш важливі умови музичного
виконання;  обробка,  методичність,  вироблення звуків  не зали-
шає  місця  для  належної  експресії.  […]  Одним  словом,  пані
Абрас – поважна співачка, серйозно віддана своїй спеціальності,
якій залишається тільки побажати придбання хорошої дози свя-
щенного  вогню,  –  без  чого  мистецтво  зводиться  до  рівня
ремесла» – писав І. М. Кузьмінський у 1877 р. [312]. 

Анонсуючи дебют Абрас  на київській оперній сцені,  га-
зета «Киевлянин» зазначала, що вона «…має великий красивий
голос  (драматичне  [? –  В. Щ.]  сопрано)  і  добру вокалізацією,
співала  вже  декілька  сезонів  на  італійських  сценах» [250].  А
після її перших виступів рецензент N. наголосив, що Абрас «ви-
хована на італійському репертуарі.  […] Ясність,  сріблястість і
густота її голосу ставлять його в ряд із кращими голосами цього
роду. Голос легкий, гнучкий і добре оброблений. Сценічного та-
ланту в неї  мало,  хоча  їй  і  неможливо відмовити в  досвідче-
ності» [1071]. Під час зимового сезону 1878/79 рр. Абрас з’явля-
ється  в  харківській  російській  оперній  антрепризі  О. С. Рап-
порта110,  де  співав  її  жених  (згодом  чоловік)
П. Б. Борисов111 [505]. Після перших відвідин оперних вистав за
участю Е. Абрас в Харкові в ролі Антониди, місцевий критик за-
значав, що вона «...співала в нас ще за часів Бергера з повним
успіхом; її симпатичне сопрано мало велике число поклонників,
хоча в той же час була і опозиція. Тепер, через три роки, пані
Абрас [...] втратила свіжість голосу в середньому регістрі, збері-
гши досить звучні високі ноти; […] вона, як і раніше, майстерно

110 Єврей  Олександр  Семенович  Раппорт  був  відомим у  Росії  оперним спі-
ваком,  антрепренером  і  вокальним  педагогом.  Окрім  Москви  і  Петербурга,
багато років працював у Києві, Одесі та Харкові.
111 Справжнє ім’я відомого співака (бас-баритон) Павла Борисовича Борисова
було Пінхас Борухович Вайснбейн (Вайсбейн).
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володіє  голосом,  але,  як  і  раніше,  також  нечисто  і  нечітко
фразує» [80].  А  навесні  1879 р.  харківський  кореспондент
«Одесского вестника» надав уже критичну інформацію про ви-
ступи  Абрас  на  харківській  оперній  сцені:  «Пані  Абрас-
Борисова,  яка вже давно набридла Харкову,  виступила і  цього
разу. Вона вже співала дві партії: Наташу в “Русалці” та Антоні-
ду в “Житті за царя”. Здається, Харкову не судилося позбутися
цієї співачки. […] Хіба з її голосом і з її грою – подобатися! Го-
лос її ніщо інше, як руїни. Тембр голосу дуже неприємний, голо-
вне – відсутність будь-якого фразування. Про гру її і говорити на
стану, тому що вона відсутня. Ну як з такими атрибутами з’явля-
тися на сцену, та й ще між такими добрими хористами, які є в
нас зараз. […] Ні, їй вже пора і честь знати, – поспівала на своє-
му віку  достатньо,  можна  і  перестати,  бо  дочекається  чогось
зовсім поганого […]» [1076]. Тієї ж весни харківська опера пере-
їхала до Одеси, де Абрас мала схожі відгуки: «Абрасі-Борисова
“истомила нас, родимая”, старанністю, яка достойна кращої до-
лі. Ми бачили, так би мовити, “євреїзовану” Антоніду» [191]. 

По-іншому оцінював Е. Абрас О. М. Дерібас, який згадував
у своїх спогадах-есе про виступи наприкінці 1870-х рр. трупи Бе-
ргера в одеському театрі «Ермітаж». Ця трупа, за спогадами Дері-
баса, була «дуже гарна», а Абрас була перелічена в одному ряду з
чудовими учасниками цієї багатонаціональної антрепризи: Палече-
ком, Корсовим, Барцалом, Орловим, Стравинським, Ларовим, Ме-
рлі, Лавровською, Крутіковою, Меншиковою, Рааб, Мілорадович,
Рубіні та Пусковою [179, с. 352].

Останнє з виявлених повідомлень про виступ Абрас датує-
ться  весною  1884 р.,  коли  вона  взяла  участь  в  одеських
концертах  уславленого  італійського  співака  Е. Тамберліка.  За
словами її чоловіка П. Б. Борисова, що цитуються в газеті, співа-
чка на той час вже полишила заняття співом. Як відзначалося в
кореспонденції  «Новороссийского  телеграфа»,  «…якщо  би
замість Абрас зайвий один номер заспівав би Тамберлік, увесь
театр зустрів би цей анонс громом оплесків» [737].

Окрім численної кількості солістів єврейського походжен-
ня, на оперних сценах України виступало чимало чеських спі-
ваків.  Серед  них  відзначилися  чоловіки:  А. І. Барцал112 (1870‒

112 Видатний  оперний  співак,  режисер,  вокальний  педагог  Антонін  Іванович
Барцал працював у Росії з 1870 р. протягом 51 року – аж до 1921, коли, поли-
шивши посаду професора Московської консерваторії,  виїхав на лікування до
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1880-ті рр.), К. Я. М. Гладік113 (середина 1870-х – початок 1880-
х рр.),  Я. Горак114 (перша половина 1870-х рр.), Й. Й. Палечек115

(1870-і рр.),  Й. І. Ратіль116 (Навратіл,  1881 р.),  О. Р. Фюрер117

(1870‒1890-і рр.);  П. І. Цесевич118 (з  початку  ХХ в.  аж  до
1949 р.); а також жінки: Боема119 (сезон 1868/69 рр.), Водічка120

(сезон 1869/1870), А. Й. Паліце121 (кінець ХІХ – початок ХХ ст.),
В. І. Рааб122 (сезон 1873/74 рр.) та ін.123

Виконавська діяльність більшості з названих чеських спі-

Німеччини.
113 Карл Ярослав Матвійович Гладік мав сценічний псевдонім Голейзовський.
Співав  у  Києві,  Одесі  Харкові  та  ін.  містах  Російської  імперії.  Потонув  у
1891 р., намагаючись перепливти річку.
114 Я. Горак, окрім виступів у російській опері, співав також у складі вокально-
го  квартету  Київського  відділення  Імператорського  російського  музичного
товариства, гастролював Європою.
115 Йозеф (Йосип Йосипович)  Палечек  ще до  переселення до Росії  співав у
празьких прем’єрах опер М. Глінки під орудою М. Балакірєва. Після завершен-
ня кар’єри співака в 1882 р. працював репетитором та керівником хору Марії-
нського театру в Петербурзі, згодом – оперним режисером, професором Пете-
рбурзької консерваторії.
116 Йозеф (Йосип Іванович) Ратіль (справжнє прізвище Навратіл) 35 років про-
жив  у  Грузії,  очолював  грузинський  народний  хор,  для  якого  збирав  та
обробляв грузинські народні пісні. Виступав також як камерний співак.
117 Син  відомого  в  Чехії  церковного  композитора,  органіста  і  музичного
теоретика  Отто  Робертович  Фюрер  протягом  майже  30  років  виступав  на
провінційних оперних сценах Росії,  зарекомендувавши себе як непереверше-
ний  співак-бас  і  актор.  В  останнє  десятиліття  життя  присвятив  себе  антре-
пренерській діяльності.
118 Видатний російський, згодом радянський співак Платон Іванович Цесевич
походив з родини чеських переселенців до Білорусії. Згодом прізвище Чехович
трансформувалося згідно білоруській традиції мовлення на Цесевич.
119 Співачка Боема входила до складу італійської оперної антрепризи в Харкові,
виконувала в концертах чеські народні пісні. 
120 Співачка Водічка, окрім виступів у складі російської оперної трупи в Києві,
брала участь у концертах Київського відділення Імператорського російського
музичного товариства, виступала також в Одесі та в Петербурзі.
121 Співачка Анна Йосипівна Паліце, донька скрипаля київського театрального
оркестру Й. І. Паліце, періодично виступала в оперних трупах України напри-
кінці ХІХ – початку ХХ ст.
122 Одна з найяскравіших чеських співачок, яка присвятила своє життя і творчість
Росії,  Вільгельміна  Іванівна  Рааб  (дівоче  прізвище  Білик)  24  роки  співала  на
російських оперних сценах, була професором співу Петербурзької консерваторії.
123 Висвітленню діяльності в Україні сотень чеських музикантів присвячений
біобібліографічний  словник  автора  даної  монографії  «Чеські  музиканти  в
Україні» [937]. 
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ваків більш або менш детально аналізувалася дослідниками124,
водночас  виступам  майбутнього  найвідомішого  в  Грузії  фо-
льклориста і  керівника хорових колективів Й. І. Ратіля,  який у
сезоні  1881/1882 рр.  співав у складі  російської  оперної  антре-
призи в Одесі та Києві, досі ще не приділялась належна увага
музичних  істориків.  «Гра  п. Ратіль  характеризується  витонче-
ністю, а спів – легкістю. Його великий і чудово оброблений го-
лос дає йому можливість співати все в оригіналі. […] Взагалі в
п. Ратілі ми бачимо вельми досвідченого, сумлінного й освічено-
го співака, який володіє значним і приємним голосом. І тому, як-
найменше, не слід ставитися до нього недоброзичливо за те, що
він,  як  не  росіянин  (п. Ратіль –  слов’янин),  не  може  засвоїти
російського промовляння», – писала газета «Одесский вестник»
після перших виступів співака в місті [1086]. Особливу подяку й
захват  оперних  меломанів  Ратіль  заслужив  після  вимушеної
раптової заміни в ролі Елеазара («Жидівка» Галеві) співака з ви-
знаним його прихильниками голосом дивовижної сили і красоти
п. І. Богатирьова, який несподівано захворів. Чеський співак, за
словами рецензента, грав без жодної репетиції і, незважаючи на
це,  «…представив нам справжнього  Елеазара:  брав  щирістю і
вельми чутливою грою, рідкою експресією, яка сягала трагічно-
го речитативу» [791].

Багатонаціональною  за  складом  виконавців  виявилася
перша  постановка  в  Одесі  російською  оперною  антрепризою
опери «Дон Жуан» В. А. Моцарта російською мовою в 1873 р.,
коли серед виконавців головних партій було п’ять чехів (Донна
Ельвіра  –  В. Рааб,  Лепорелло  –  Й. Палечек,  Дон  Оттавіо  –
А. Барцал,  Мазетто  –  К. Я. Гладік,  Командор  –  О. Фюрер),
німець (Дон Жуан – Б. Корсов125) і лише дві солістки-росіянки,
обидві  з  України  (Дона  Анна  –  О. Меншикова  та  Церліна  –
О. Крутікова). Оркестр під час цієї прем’єри був «…складений
[…] переважно з німців, увібрав усю музику Моцарта в плоть і
кров, а тому і справу свою виконав достатньо дбайливо» [170]. А
переважну частину оперних хористів  в  Одесі,  як,  до  речі,  і  в
багатьох  інших  містах  півдня  Російської  імперії,  зазвичай

124 Серед  ґрунтовних  праць,  де  висвітлюється  ця  тема,  назвемо  словник
А. М. Пружанського  «Отечественные  певцы» [628]  та  монографію М. Кузьміна
«Забуті сторінки музичного життя Києва» [338].
125 Справжнім ім’ям відомого російського співака Богомира Богомировича Корсова,
який походив з родини обрусілих німців, було Готфрид Готфридович Геринг.
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складали місцеві євреї, які мали добру школу хорового співу в
місцевих синагогальних хорах.

Подібний  багатонаціональний  склад  російських  оперних
труп був характерним у ті часи не лише для провінційних антре-
приз, а й для імператорських театрів Петербурга і Москви. Без-
іменний автор статті в одеській газеті «Театр» з нагоди 30-річної
діяльності в Росії О. Р. Фюрера процитував московського фейле-
тоніста, який писав про Імператорську Московську оперу кінця
1870-х –  початку  1880-х рр.:  «Були  часи,  коли  всю  російську
оперу рятували два чехи: п. Фюрер і п. Барцал» [цит. за: 795]. Ці
чеські співаки, маючи ґрунтовну оперно-виконавську підготовку,
перший – у Празькій консерваторії, другий – у Віденській при-
дворній оперній школі, були в змозі виконувати відповідно май-
же весь басовий і теноровий репертуар. Колосальна працездат-
ність,  помножена на видатні вокальні та артистичні дані,  дала
змогу їм і низці інших іноземних співаків посісти чільне місце в
історії вітчизняної оперної культури. 

Наприкінці  ХІХ –  початку  ХХ ст.  основу  більшості
театральних  і  оперних  оркестрів  культурних  центрів  України
складали  чеські,  німецькі  та,  особливо  на  початку  ХХ ст.,
єврейські музиканти. Так, у сезоні 1901/1902 рр. в харківських
оркестрах і театрах налічувалося 130 виконавців-євреїв [71]. 

Підтвердження  багатонаціонального  складу  оркестрових
та оперних музикантів у різних колективах України містяться в
газеті «Музыкальный труженик», яка час від часу надавала прі-
звища учасників музичних колективів,  які  виступали в різних
містах Росії126. За відсутністю симфонічних оркестрів, які функ-

126 До складу симфонічного оркестру Київського комерційного зібрання літнього
сезону  1906 р.,  який  виступав  під  керівництвом  Р. Буллеріана, входили  такі
особи: перші скрипки: Бергер, Поліщук, Лившиць, Мюнц, Цейтлер, Зауермільх,
Березовський,  Черняхівський,  Хівзін;  другі  скрипки:  Васильєв,  Непомнящий,
Кандерал, Федоров, Зонотаренко, Цедер, Романов, Соколов; альти: Шерман, Ше-
рман  другий,  Воут,  Захр,  Берлінерблау;  віолончелі:  Шебелик,  Шимунек,  Фе-
ршник, Гірлова, Лагеман; контрабаси: Воячек, Людмилін, Свобода, Дуда, Тимо-
фєєв; флейти: де-Ланж, Копіні, Радомисльський; кларнети: Александров, Хазін;
фаготи:  Манн,  Розточіл;  гобої:  Бергер,  Лепиць;  валторни:  Чуріков,  Полухін,
Бісмарк,  Огородников;  труби:  Маквардт,  Шехтман,  Томашевський;  тромбони:
брати  Фасгауери,  Загер;  туба:  Іткіс;  ударні:  Трухонін,  Хмельницький,  Ланге;
арфа:  Фаллада [714].  Оркестр  та  хор  оперної  антрепризи  Шеїна,  яка  взимку
1906/07 рр. виступала в Житомирі, складався з таких музикантів: Рик (концерт-
мейстер оркестру), Кітерман та Ардт (1 скрипки), Ошер та Зайдман (2 скрипки);
Фінгель  (альт);  Розенфельд  (віолончель);  Бунчук  (контрабас);  Гольдберг,
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ціювали  постійно  (єдиним  винятком  в  усій  Україні  був
заснований  у  1894 р.  одеський  Міський  оркестр  на  чолі  з
Й. Прибіком),  до  складу  подібних  літніх  творчих  колективів
входили здебільшого музиканти-інструметалісти саме з оперних
оркестрів, які влітку припиняли існування. 

У наведених переліках двох музичних колективів поруч із
українськими  та  російськими  фігурує  чимало  єврейських,
чеських, німецьких, польських прізвищ, є також французьке та
італійське прізвища.

Прикрасою київської російської опери сезону 1869/70 рр.
були болгарська співачка Райчева та італійка Рубіні, у 1860-х рр.
виступав у складі італійської опери в Одесі та російської в Києві
співак-бас  з  угорським  корінням  А. Митрович127.  У  числі
оперних співаків некорінних національностей, котрі виступали в
Україні  у  складі  різних  оперних  антреприз,  назвемо  також
доньку Й. Сєтова Наталю. Дебют її в Києві в 1877 р., за словами
рецензента, виявився дуже вдалим: в опері «Життя за царя» чи-
сленна  публіка  її  дуже  привітно  вітала [1073].  У  подальшому
Н. Й. Сєтова з’являлася перед українською публікою як оперна
та опереткова виконавиця.

Багатонаціональний  склад  солістів  з  другої  половини
ХІХ ст. все частіше ставав характерним і для італійської опери. У
1888 р.  «Новоросийский телеграф» помістив фельєтон, в  якому
його автор, висловив думку, що в останній час Італія збідніла на
гарні голоси, і всі трупи італійські – багатонаціональні. «Ми мо-
жемо напам’ять перерахувати півдюжини імен. […] Знаменитий
бас, котрий створив образ Мефістофеля, якого зараз наслідують
пересічні баси в усій Європі, Еверарді, – єврей […], незрівняна
Патті – єврейка,  сопрано Етелька Герстер,  якщо не помиляюсь,

Зайдман (флейти); Алишев, Топер (кларнети); Фігнер (гобой); Слюсарев (фагот);
Волков,  Метнер  (валторни);  Ломбард  (тромбон);  Тольба,  Силінман  (труби);
Німан (тімпани); хористи-жінки: Бобкова, Бурштейн, Бодаревська, Гольденберг,
Келлер-Левицька, Могілевська, Розенвассер, Сольц, Скороход, Штеренберг, Шо-
кіна,  Яковлева;  хористи-чоловіки:  Барлін,  Браум,  Будешевський,  Гойхман,
Грабарський,  Дітер,  Друзь,  Крамер,  Коган,  Мацин,  Поляков,  Рінг,  Епельбаум.
Капельмейстер – Голінкін; 2-й капельмейстер і хормейстер – Каршон (старший);
суфлер та концертмейстер – Каршон (молодший) [182].
127 Агарді  Митрович узяв  собі  цей партійний (був карбонарієм) і  сценічний
псевдонім від  назви місцевості,  де народився.  Протягом двох десятиліть він
був у тісних дружніх стосунках із відомою російською письменницею, спіри-
туалісткою і окультисткою О. П. Блаватською. 
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шведка […], Ван-Занд – американка, Мержвінський – поляк, Фіг-
нер – росіянин, Морель – француз, а за баси і казати не треба».
Далі автор назвав примадонну італійської опери пані Буличову –
росіянку, згадав пані Міліч – «також не італійку», і наголосив, що
прізвища, яким співаки різних національностей додали закінчен-
ня «-ці» або «-но», насправді зовсім не італійські. Говорячи про
хор одеських оперних антреприз, автор іронізує, що той «…зда-
ється, не стане ганятися за правдою. Треба лише прислухатися до
промовистої  жестикуляції  наших  хористів,  щоб  здогадатися,  з
якого міста ці італійці. Ніякий грим не в змозі замаскувати в них
справжнє плем’я» [183].

Чи  не  найцікавішим зі  співаків  для  слухачів  італійської
опери Одеси в 1880 р. виявився Й. Ф. Ноллі128, який у наступні
роки  виступав  у  складі  російської  опери  в  Києві.  Уже  після
перших його виступів одеський рецензент відзначав, що цей со-
ліст «…дуже гарний.  Його об’ємний тенор-баритон,  який має
діапазон майже дві октави […], сріблястого тембру, якнайкраще
оброблений і характеризується рідкісною силою і свіжістю. […]
Гра  його  осмислена  і  рівна.  П. Ноллі –  рідкісне  явище  в
театральному світі […]» [1078]. Наприкінці 1880 р. Ноллі був за-
прошений Й. Я. Сєтовим до російської опери до Києва. Але ще
до свого від’їзду взяв учать у концерті на користь слов’янського
товариства,  де  співав  слов’янських  (чеську,  хорватську,
російську та  українську)  пісень [783].  У 1883 р.  він  знову ви-
ступав в концертах Одеського музичного товариства, виконуючи
слов’янських пісень.

Навіть  наведені  імена  свідчать  про  непересічну  роль  у
впровадженні  оперної  культури  в  російських  антрепризах,  які
функціонували на теренах України, співаків, оркестрових музи-
кантів та хористів – представників некорінних національностей.

Провідне  значення  в  пропаганді  російського  (згодом  і
українського) оперного мистецтва впродовж останньої третини

128 Йозеф  (Йосип  Федорович)  Ноллі,  словенець  за  походженням,  закінчив
повний  курс  юридичних  наук  у  віденському  університеті  і  там  же  здобув
ступінь  доктора  юриспруденції.  Після  повернення  з  Відня  на  батьківщину
п. Ноллі організував у словенській Любляні і хорватському Загребі національні
театри  і  товариства;  але  внаслідок  зіткнень  з  австрійською  поліцією  йому
довелося покинути батьківщину і вирушити до Італії. Там він пройшов чудову
школу, потім побував в Іспанії та Франції. У 1880 р. співак взяв участь в іта-
лійській трупі Франкетті з метою побувати в Росії і вивчити російську мову і
літературу. У 1881–1883 рр. співав у складі італійських та російських труп.
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ХІХ –  початку ХХ ст.  також  належала  диригентам  іноземного
походження,  насамперед  чехам  та  італійцям.  Чеські  фахівці
У. Й. Авранек129,  І. К. Альтані130,  Г. К. Єлінек131,  В. Й. Зелений132,
Т. (Б.) Паліце133, І. (Я. ) Й. Паліцин134, Й. В. Прибік135, В. І. Сук136,
В. Шпачек137,  італійські  музиканти  С. Барбіні138,  Р. Бунчіолі139,
Е. Еспозіто140,  Дж. Пагані141,  Дж. Труффі142,  О. О. Бернарді143 та
ін.,  окрім виконання західноєвропейського репертуару,  активно
пропагували оперну творчість російських композиторів, а деякі з

129 Диригент і хормейстер, віолончеліст за фахом Ульріх Йосипович Авранек
працював  у  сезоні  1880/81 рр.  капельмейстером  опери  в  Харкові.  Пізніше
впродовж багатьох десятиліть працював хормейстером і диригентом Большого
театру в Москві.
130 Іполит Карлович Альтані (справжнє прізвище Альтхан), скрипаль за фахом,
у 1866-1882 рр. працював диригентом антреприз Ф. Г. Бергера і Й. Я. Сєтова в
Києві. У 1873 – 78 рр. виступав також як оперний диригент в Одесі (антрепри-
за Й. Я. Сєтова). Потім у 1882 – 1906 рр. був головним диригентом Большого
театру в Москві. Виступав як симфонічний диригент.
131 Густав Карлович Єлінек, гобоїст за фахом, до роботи диригентом упродовж
багатьох років працював оркестровим музикантом у київському, харківському,
одеському оперних оркестрах, брав участь у концертах як камерний ансамбле-
вий виконавець,  викладав гру на гобої в музичному училищі Одеського від-
ділення Імператорського російського музичного товариства.
132 Вацлав (Владислав Йосипович) Зелений, контрабасист за фахом, працював
у Росії з 1880 р. як контрабасист оркестру в Києві, де брав участь у камерних
концертах, потім працював в Одесі як оперний хормейстер. У 1892 – 1894 рр.
та в 1907 р.  як диригент керував оперними виставами в Харкові.  Був також
диригентом оперних антреприз у Москві, Катеринославі, Петербурзі, Тифлісі.
Виступав також як симфонічний диригент.
133 Теодор (Богдан) Паліце працював скрипалем оперного оркестру в Москві,
Любляни (Польща), з 1894 р. працював другим диригентом (разом із Й. Прибі-
ком) в Одеському оперному театрі, потім у Седлиці та Варшаві, а з 1908 р. ви-
кладав  у  музичному  училищі  Астраханського  відділення  Імператорського
російського музичного товариства.
134 Ян (Іван Йосипович) Паліцин (справжнє прізвище Паліце) у різні роки на
початку ХХ ст.. працював у багатьох містах Росії, серед інших у Києві (1901–
1905, 1908–1910), Одесі (1913–1917).  Уже за радянських часів був головним
диригентом оперного театру в Харкові (1923/24), потім був на той саме посаді
у Свердловську.
135 Йозеф (Йосип В’ячеславович) Прибік, піаніст і органіст за фахом, працював
у  Росії  як  акомпаніатор  (концертмейстер)  вокалістів  та  оперних  хорів  у
провінційних містах, з кінця 1870-х рр. був капельмейстером оперних труп у
різних  містах  (Харків,  Київ,  Львів,  Москва,  Тифліс,  Катеринослав),  з  1894
упродовж більше 40 років керував оркестром одеської опери. Автор одноакт-
них опер. Оркестрував оперу М. Аркаса «Катерина». Виступав як симфонічний
диригент.
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них здійснювали постановки опер М. Лисенка. Так, прем’єрою
опери  М. Лисенка  «Різдвяна  ніч»  у  Києві  (1874 р.)  диригував
І. К. Альтані.  В. Й. Зелений  брав  участь  як  керівник  хору  в
одеській постановці опери М. Лисенка «Різдвяна ніч» (1884 р.).
Г. К. Єлінек  наприкінці  1900-х рр.  був  головним  диригентом
українського музичного театру М. Садовського в Києві, у якому
брав  участь  у  постановках  опер  «Галька» С. Монюшка,  «Про-
дана  наречена»  Б. Сметани,  «Наталка  Полтавка»  та  «Енеїда»
М. Лисенка. І. Й. Паліцин у 1900-х рр. був головним диригентом

136 В’ячеслав  Іванович  Сук,  скрипаль  за  фахом,  працював  скрипалем  оперної
антрепризи  Й. Сєтова  в  Києві  (1880 –  1882),  Большого театру в  Москві  (1882–
1885),  у  тому  ж  році  дебютував  як  оперний  капельмейстер  у  Харкові,  де  в
подальшому працював з перервами до 1904 р. У 1886 – на початку 1900-х рр. ди-
ригував оперними виставами в Полтаві, Києві, Одесі, Вільнюсі, Мінську, Казані,
Саратові. У 1904 – 1906 рр. працював у приватному театрі В. І. Кононова в Петер-
бурзі. З 1906 р. був диригентом Большого теаатру в Москві.
137 Вілем  Шпачек  працював  диригентом  оперної  трупи  в  Кам’янець-
Подільському  (1901 р.),  оркестру  оперети  С. Н. Новікова,  яка  в  1902 р.  ви-
ступала в Харкові, був головним диригентом театру О. І. Сибірякова в Одесі
(на початку 1910-х рр.).
138 Сільвіо Барбіні в другій половині 1880-х рр. працював помічником капель-
мейстера, потім капельмейстером у міському театрі Києва, віддаючи перевагу
італійському репертуару. Керував також оперними оркестрами в Одесі, Харкові
та ін. містах.
139 Рікардо Бунчіолі керував виставами трупи російських артистів в Одесі влі-
тку  1888 р.  в  міському  театрі,  а  наступного  року  гастролював  у  Києві  як
капельмейстер одеської італійської трупи І. І. Черепеннікова. 
140 Оперний  диригент,  антрепренер  і  композитор,  «російський  неаполіта-
нець» [449] Еудженіо (Євген) Домінікович Еспозіто (1863–1935) з 1892 р. пра-
цював оперним капельмейстером у Харкові. У 1894–1897 рр. очолював антре-
призу Харківської опери, яка під його орудою посіла перше місце серед музич-
них театрів України. Гастролював у 1896 р. в Києві, у 1896 та в 1897 в Полтаві.
Виступав у концертах і як акомпаніатор. М. Лисенко характеризував його як
досвідченого,  обдарованого  музиканта,  чудового  диригента  і  фахівця  з
інструментування. У 1897–1904 рр. був головним диригентом приватної опери
в Москві. У 1907–1908 рр. керував оркестром оперної трупи в Києві, у 1908–
1909 рр. – в Одесі. З 1913 р. працював хормейстером у драматичних театрах
Москви. У 1925 р.  повернувся до Італії. Успіх мали його комічні опери в т. ч.
«Каморра» (1903, Москва, 1910, Київ). Був також автором балету, кантати, ро-
мансів, музики до спектаклів театру-кабаре.
141 Джовані Пагані працював у 1887–1889 рр., потім з 1892 р. в Києві. У 1889–
1892 рр. в Одесі – капельмейстером італійської опери. У січні 1895 р. разом із
М. Римським-Корсаковим, М. Лисенком та В. Пухальським керував першою в
місті  постановкою  опери  «Снігуронька».  Після  пожежі  київського  міського
театру (1896) працював у Тифліській опері, потім у Петербурзі.
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новозбудованого Київського оперного театру, де поставив «Різд-
вяну ніч» (1903 р.) [937, с. 158]. 

Одним  із  найяскравіших  диригентів  російської  опери  в
Києві та Харкові в другій половині 1870-х рр. був А. Х. Геккель,
німець за походженням144. За короткий час Геккель здобув щирі
симпатії харківських музикантів і меломанів, що засвідчив його
бенефіс,  який  відбувся  наприкінці  грудня  1878 р.  Його  наглу
смерть  у  Харкові  в  24-річному  віці  сучасники  сприйняли  як
«величезну втрату» [1077]. 

Ще  один  диригент  німецького  походження,  А. О. Ейхен-
вальд145, у 1890-х ‒ 1910-х рр. керував симфонічними концерта-
ми та оперними виставами (у т. ч. нерідко і як антрепренер) у різ-
них містах Росії, у т. ч. в Одесі, Харкові, Ялті.

142 Джузеппе (Йосип Антонович) Труффі (1850–1925) потрапив до Росії в 1876 р.
Свою музичну кар’єру розпочав як скрипаль оперної трупи в Тифлісі, згодов став
диригувати  оперними  спектаклями.  У  цьому  місті  познайомився  з  молодим
Ф. Шаляпіним, ставши його творчим наставником. На початку 1880-х рр. був ди-
ригентом італійської опери в Одесі. У 1885-1891, потім у 1898-1899 рр. працював
диригентом  Московської  приватної  російської  опери С. І. Мамонтова.  В  Одесі
організував у 1892 р. «Товариство оперних артистів» і тоді ж здійснив поїздку по
південних містах  України.  Диригував першими постановками опер М. А. Рим-
ського-Корсакова «Моцарт і Сальєрі» і «Бояриня Віра Шелога»; виступав у си-
мфонічних концертах. Після революції мешкав у Києві.
143 Олександр  Олександрович  Бернарді,  син  італійського  музиканта,  тром-
боніста, капельмейстера військового оркестру в Одесі О. Л. Бернарді, розпочи-
нав  музичну  діяльність  в  Одесі  в  першій  половині  1890-х рр.  як  суфлер  і
концертмейстер італійської опери, наприкінці 1890-х – початку 1900-х рр. пра-
цював в Одесі разом з Й. Прибіком, був хормейстером та другим диригентом
одеської  опери,  пізніше  керував  оперними  та  симфонічними  оркестрами  в
Петербурзі, згодом – у Європі.
144 Адольф  Христианович  Геккель  протягом  чотирьох  сезонів  керував
оперними  оркестрами  в  Україні.  Закінчивши  Петербурзьку  консерваторію,
Геккель  протягом  двох років  удосконалював  майстерність  в  Парижі,  звідки
переїхав до Києва, де протягом трьох сезонів був помічником капельмейстера
російської опери і одразу звернув на себе увагу фахівців і глядачів видатними
здібностями та любов’ю до музики і до своєї справи. У Києві він одружився з
відомою  оперною  співачкою-контральто  О. О. Пусковою.  Після  трьох  років
праці  в  Києві Геккель  був  запрошений  у 1878 р.  антрепренером
О. С. Раппортом  головним  капельмейстером  опери  до  Харкова,  де,  після
блискуче проведеного зимового сезону, помер 6 квітня 1879 р. від чорної віспи.
145 Антон Олександрович Ейхенвальд  (1875–1952), відомий також як фольклорист,
композитор  і  театральний  режисер,  презентується  в  електронній  Російській
єврейській енциклопедії як єврей [1006], вочевидь, за дівочим прізвищем матері –
відомої  російської  арфістки,  солістки  імператорських  театрів,  професора
Московської консерваторії Іди Іванівни Ейхенвальд (Попендик).
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Злам  ХІХ  і  ХХ ст.  відзначився  в  музичному  літописі
Одеси, серед іншого, і появою опер російських композиторів у
репертуарі  італійських  оперних  труп,  чого  раніше  ніколи  не
траплялося.  А. Мазаракій  з  цього  приводу  писав  таке:
«Вокальний занепад серед російських оперних співаків послу-
жив  декілька  років  тому  головним  приводом  до  спроби  по-
становки в нас наших російських опер італійською мовою. З лег-
кого почину столиці стали і у нас в Одесі наслідувати цю спробу,
і ось уже третя опера (Демон, Руслан і Людмила, Євгеній Оне-
гін) у виконанні італійських артистів проходить у нас з великим
успіхом» [384].

Знайомство мешканців українських міст з оперною творчі-
стю  західноєвропейських  і  російських  композиторів  протягом
другої  половини  ХІХ –  початку  ХХ ст.  не  обмежувалося  лише
саме відвідуванням спектаклів різних оперних труп, адже оперна
музика  звучала  в  ті  часи  практично  повсюди.  Увертюри,  орке-
строві уривки з опер, фантазії, варіації, попурі з опер західноєв-
ропейських, а згодом і російських композиторів постійно входили
до  репертуару  численних  оркестрових  колективів,  солістів  і
ансамблів –  найрізноманітніших  і  за  рівнем  майстерності,  і  за
творчою спрямованістю, і за специфікою потенційних слухацьких
аудиторій. Наведемо на підтвердження цієї тези деякі свідчення з
газети «Одесский вестник» лише за один 1874 р.,  де  такі  твори
презентуються у виконанні одеських музикантів та гастролерів.

У другому концерті угорського скрипаля Е. Ремені та ві-
домого у Львові  піаніста-чеха Л. Марека 8 січня серед іншого
було зіграно Фантазію на теми з опери Верді «Отелло» Ернста-
Ремені (виконавці Ремені та Марек) та фантазію на теми з опери
Беллині  «Сомнамбула» С. Тальберга (виконавець Марек) [526].
У концерті батька й доньки скрипаля та піаністки Аполлінарія і
Ванди  Контських  в  Одесі  12  січня  В. Контською виконувався
Вальс-фантазія Ф. Ліста на теми з опери Ш. Гуно «Фауст» [522].
У другому концерті цих музикантів 15 січня було виконано Дует
на  мотиви  з  опери  Дж. Мейєрбера  «Пророк»  Тальберга-Ала-
рда [523].  У концерті  на користь збіднілого артиста за участю
оркестру під керівництвом капельмейстера Е. Бергмейєра 8 лю-
того серед іншого оркестром було зіграно Увертюру до опери
«Чарівний стрілок» К. М. Вебера, Фантазію для флейти на теми
з  опери  М. Глінки  «Життя  за  царя»  (соліст –  автор,  флейтист
оркестру італійської  опери  Скардіно)  та  «Duo  concertant»  для
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флейти  і  фагота  з  опери  Дж. Россіні  «Вільгельм  Телль»  (ви-
конавці Скардіно та Сапоріті) [527]. Під час концерту вихованця
Паризької консерваторії гобоїста Фуркарда 27 лютого ним були
виконані Фантазія для гобоя на теми з опери Дж. Верді «Корсар»
та Варіації для гобоя на теми з опери Доніцетті «Дон Паскуа-
ле» [525]. У концерті скрипачок-гастролерок сестер Матильди та
Лаури Герман 17 березня М. Герман серед іншого зіграла Фа-
нтазію Ж. Д. Алара на теми з  опери Дж. Верді  «Трубадур» та
Фантазію  Г. Венявського  на  теми  з  опери  Ш. Гуно  «Фа-
уст» [302]. Восени того ж року під час гастролей Україною Ав-
стрійського Богемського військового оркестру на чолі з капель-
мейстером А. Матоушеком мешканці  Харкова,  Києва та Одеси
слухали  у  виконанні  цього  колективу,  окрім  танцювальної  та
маршової музики, увертюри, попурі та фантазії на теми з опер
Дж. Россіні, Дж. Верді та Г. Доніцетті [379]. Нерідко оркестрові
фрагменти  з  опер  італійських  композиторів  виконувалися  ні-
мецькими, австрійськими та чеськими колективами, а увертюри
Р. Вагнера,  наприклад,  охоче грали садові  оркестри, очолювані
італійськими капельмейстерами.  Так,  в  анонсі  бенефісу дири-
гента садового оркестру Г. Граціа влітку 1882 р. в Одесі зазнача-
лося, що він «…підготував для виконання в цей вечір серйозні
музичні твори відомих композиторів: Вагнера, Мейєрбера та ін.,
які,  безумовно,  приваблять  до  саду масу публіки.  Крім  кафе-
шантану,  у  неділю,  братимуть  участь  примадонна  італійської
опери Піа Раймонді та 30 осіб хору італійської  опери, які  ви-
конають хор з опери “Ернані” Верді та марш “Тангейзер” Вагне-
ра» [770]. Виконання подібного репертуару було звичайним і ха-
рактерним для багатьох музикантів і музичних колективів різно-
го спрямування впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ рр.

Чільне місце посідали симфонічні епізоди з опер у перекладі
для  духового  оркестру  і  в  репертуарі  переважної  більшості
військових  оркестрів,  так  званих  «хорів  військової  музики»,  ке-
рованих  часто  німецькими,  чеськими,  польськими,  італійськими,
єврейськими  музикантами.  «Оркестри  музики  кожного  полку,  що
стоїть у нас тимчасово, надсилаються щоденно на бульвар, пригоща-
ючи нас різними операми, переважно оперою “Життя за Царя”», –
сповіщав одеських читачів кореспондент з Миколаєва [1044].

Уривки з опер також входили до репертуару народних му-
зикантів  різних  національностей,  що  жили  в  Україні  або
здійснювали тут артистичні подорожі – євреїв, чехів, німців, іта-
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лійців, угорців тощо. Більшість місцевих і приїжджих віртуозів
мали у своєму репертуарі (іноді власного компонування) пара-
фрази, фантазії, попурі тощо на теми з популярних опер. Оперні
мелодії лунали від шарманщиків – італійців і чехів, виконували-
ся мандрівними чеськими та австрійськими оркестрами, числен-
ними оркестрами садової музики, колективами аматорів під час
благодійних концертів. Цікаве свідчення про виконання числен-
них фрагментів оперної музики клезмерським оркестром з Бе-
рдичіва під керівництвом скрипаля А. М. Холоденка146 залишив
відомий російський співак і музичний письменник єврейського
походження С. Ю. Левік. Згадуючи про весільний оркестр Холо-
денка  в  Бердичеві,  він  писав:  «Окрім  творів  обох  Штраусів  і
Вальдтейфеля, які він грав навіть під час танців, від нього мож-
на було почути й вальси Чайковського, і перекладені для соль-
них інструментів оперні арії, й інший серйозний репертуар. […]
Пізніше, потрапивши до Києва, де влітку в Купецькому саду що-
денно грав симфонічний оркестр під керівництвом чеських ди-
ригентів  Рудольфа  Буллеріана147 та  Челанського148 або  фіна
Георга Шнеєфоґта149, я не без задоволення міг констатувати, що
більш  ніж  чверть  їхніх  літних  програм  мені  добре  знайо-
ма» [349, с. 19].

Нарешті,  саме  виконанням  оперних  мелодій  заробляли
собі  на  життя  численні  вуличні  музиканти.  У  кореспонденції
«Одесского  вестника»  з  Миколаєва  (1878 р.)  говориться:  «На
вулицях ви можете зустріти […] чимало іноземців-жебраків, які
вештаються  з  різними вуличними музичними інструментами і
підносять вам за ніщо уривки із різних опер» [1045].

Оперна музика інколи звучала навіть у церквах. Так, ци-
тований вище Левік згадував, що бердичівський кантор, «рабі»

146 Один з найвідоміших клезмерів Авраам-Мойше Холоденко з Бердичіва мав
прізвисько «Педоцур» (віртуоз).
147 Відомий у Росії диригент Рудольф Буллеріан у переважній кількості доку-
ментальних свідчень презентувався сучасниками не як чех, а як німець. Саме
як про німця пише про Буллеріана О. С. Зінкевич [213], втім інколи траплялися
випадки, коли про нього писали як про чеха.
148 Чеський симфонічний і оперний диригент Людвіг Челянський виступав із
великим успіхом на чолі симфонічного оркестру Львівської філармонії в сезоні
1902/03 рр., керував літнім симфонічним оркестром у 1904 та 1905 рр. в Києві.
149 Відомий фінський диригент Георг Шнеєфоґт на початку ХХ ст. декілька се-
зонів працював симфонічним та оперним диригентом в Україні та Росії. За му-
зичною освітою був представником німецької диригентської школи.
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Н. Співак150 «…композиції  для  церковної  служби  [...]  складав
сам.  Він  знав  теорію музики  і,  не  замислюючись,  перекладав
класичні твори (незалежно від їх жанру) для своїх цілей. Так, на-
приклад,  “Марш Мілітер”151 Шуберта виявився придатним для
супроводу  тори  з  ковчега  на  амвон,  квінтет  з  третього  акту
“Майстрів співу” Вагнера152 – для відновлення релігійного на-
строю після перерви, протягом якої увага тих, хто молиться, мо-
гла розсіятися...  […] Завдяки чотирьом дискантам, що викону-
вали  сопранову  партію,  цей  променистий  квінтет  набував...
містичного забарвлення» [349, с. 21].

Нерідко  популярні  арії,  ансамблі  й  хори  з  опер західноєв-
ропейських  композиторів,  найчастіше  італійських,  викори-
стовувалися в музичних спектаклях єврейських музично-драматич-
них  труп.  Свідчення  про  це  неодноразово в  1870-х рр.  наводила
одеська преса. На такі популярні в побуті Одеси та інших міст Пів-
дня Росії оперні мелодії єврейські автори накладали власні віршо-
вані тексти на мові ідиш за змістом їхніх спектаклів, з одного боку
пристосовуючи  зразки  західноєвропейської  оперної  класики  під
власні  театральні  потреби,  а  з  іншого  –  додаючи  таким  чином
популярності  цим мелодіям серед різних за  соціальним статусом
представників  єврейської  спільноти.  Однак,  поряд  із  цим,  у
єврейських театральних трупах іноді використовувалися й справжні
національні музичні композиції. Так, під час постановки в 1890 р. в
Одесі  «Товариством  польських  артистів»153 під  керівництвом
С. Трапшо мелодрами А. Гольдфадена «Шуламіс, донька Єрусали-
му»  зі  стародавнього  єврейського  побуту,  рецензент  відзначав:
«Повсякчас  чути  оригінальні  й  мелодійні  єврейські  мотиви.  Арії
[…]  та  хори  (за  участі  співаків  із  місцевої  синагоги), –  усе  це
справжні музичні перли» [824].

Із  зростанням  в  останні  десятиліття  ХІХ –  на  початку
ХХ ст. популярності оперети як найдемократичнішого з музич-
но-сценічних жанрів  оперна  музаки  хоча  й  дещо поступилася
оперетковій, усе ж не втратила позицій в загальнокультурному

150 Нісан (Нісн) Співак був одним з найвпливовіших новаторів єврейської лі-
тургійної музики та канторського співу.
151 Йдеться про «Військовий марш».
152 Йдеться про оперу «Нюрнберзькі мейстерзінгери».
153 Після  заборони  в  1883 р.  виступів  у  Росії  єврейських  театрів  єврейські
театральні трупи стали формуватися і виступати під назвою «польських» або
«німецьких». 
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побуті мешканців великих та малих міст України.
Наведені  факти  переконливо  свідчать  про  різнобарв’я

представників  багатьох  західноєвропейських  культур,  котрі
стали співтворцями музично-театральних традицій в Україні  в
другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ ст.  Ці  музиканти
привносили в  музичну культуру України свій  досвід,  набутий
під  час  навчання  в  кращих  музичних  навчальних  закладах
Європи. У царині оперного виконавства значущим був вплив іта-
лійських традицій bel canto, адже переважна більшість оперних
співаків здобувала освіту в італійських педагогів. Поступово, із
активізацією  підготовки  вітчизняних  співаків  у  навчальних
закладах Росії (України), відсоток насамперед чеських та німе-
цьких  співаків,  капельмейстерів,  оркестрових  музикантів  у
російських  оперних  антрепризах  зменшувався,  водночас  зро-
стала кількість єврейських фахівців,  які  в  деяких спеціальних
музичних  навчальних  закладах  складали  значний  відсоток  і
навіть  (у  музичному  училищі  Одеського  відділення  ІРМТ)
більшість із загального числа учнів.

Оперна культура в Україні виходила далеко за межі власне
оперних  вистав.  Найяскравіші  фрагменти  з  опер  західно-
європейських, згодом російських і українських авторів у виконан-
ні  різнонаціональних  професійних,  аматорських  та  народних
оркестрових і ансамблевих колективів, а також солістів – співаків
та інструменталістів, стали невід’ємною складовою культурного
буття багатьох міст і містечок України тих часів. Творче суголосся
музикантів – співаків, хористів, диригентів і оркестрантів – укра-
їнців і росіян, а поруч із ними також представників багатьох на-
ціональних  меншин,  котрі  працювали  в  галузі  оперного  ви-
конавства і взагалі у сфері музичної культури України того часу,
сприяло створенню в провінціях півдня Російської імперії потуж-
ної вітчизняної оперної традиції, стало потужним підґрунтям для
виникнення яскравих власне українських оперних виконавських і
композиторських шкіл ХХ ст.

3.3.  Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця
ХІХ – початку ХХ століть на перехресті західноєвропейських
педагогічних традицій

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. культурно-музичне життя
Одеси зазнало бурхливого сплеску. Це стосувалося в першу чергу
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музично-виконавської та музично-педагогічної діяльності: відкрит-
тя  музичних  класів  (1886),  музичного  училища  (1897),
консерваторії  (1913)  при  місцевому  відділенні  Імператорського
російського музичного товариства, а також цілої низки приватних
музичних навчальних закладів. У процесах залучення до музично-
го навчання широких верств населення Одеси традиційно брали
участь  здебільшого  представники  західноєвропейської  музично-
педагогічної  традиції,  здебільшого  німці,  австрійці,  чехи  та  іта-
лійці. Історія розвитку музичного мистецтва в місті свідчить про
те, що найшановнішими і найосвіченішими в місті традиційно бу-
ли представники саме цих національностей, тож не є випадковим,
що найпопулярніші приватні навчальні музичні заклади наприкінці
ХІХ ст. в Одесі заснували іноземні (а саме німецькі) музиканти:
К. Ф. Лаглер, Д. Ф. фон Рессель (музичні курси) та Р. А. Гельм (му-
зичні класи). Засновниками декількох приватних закладів у місті
дещо пізніше стали і єврейські фахівці, які здобули музичну освіту
або в західноєвропейських консерваторіях, або в іноземних музи-
кантів (здебільшого в чехів та німців), які працювали в Росії. 

Донині ретельна увага дослідників була присвячена вивчен-
ню  історії  та  специфіки  функціонування  в  місті  навчального
закладу Одеського відділення ІРМТ (музичних класів, потім учи-
лища, згодом – консерваторії), діяльність же в Одесі названих ви-
ще та інших, менш популярних, приватних навчальних музичних
закладів, що були засновані наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і по-
тужно вплинули на розвиток музично-культурного життя міста,
досі окремо не висвітлювалася, залишаючись на периферії уваги
вітчизняних істориків музики.

Деяким аспектам діяльності в місті названих вище музи-
кантів та частковому висвітленню специфіки приватних музич-
них  курсів  (класів)  присвячені  наукові  розвідки
Е. Р. Дагілайської  [173;  174;  175],  Р. М. Розенберг [646];  окремі
моменти  діяльності  цих  навчальних  закладів  висвітлювалися
місцевою  та  центральною  періодикою  кінця  ХІХ –  початку
ХХ ст.  Упорядкуванню  інформації  з  цих  джерел  та  побудові
загальної картини стану приватного музичного навчання в Одесі
присвячені деякі статті автора монографії [989; 990].

Історія впровадження і фахової діяльності в Одесі приват-
них музичних навчальних закладів, які організовувалися за ме-
жами будь-яких обʼєднань на  кшталт  «Товариства  витончених
мистецтв», безпосередньо пов’язана з яскравими особистостями
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їхніх засновників і багаторічних керівників154. 
Однією з перших приватних музичних шкіл в Одесі стала

заснована восени 1877 р. школа Лукаса (Луки) Йосиповича Гарп-
фа, австрійського підданого, дивізіонного капельмейстера і віо-
лончеліста,  відомого  в  місті  як  учасника  багатьох  камерних
концертів. «П. Гарпф, єдиний віолончеліст у нашому місті, від-
криває музичну школу зі скромною, але розумною програмою:
викладання  теорії  музики  та  гри  на  фортепіано  і  струнних
інструментах  (скрипка  та  віолончель).  Окрім  того,  раз  на  ти-
ждень (вечорами), будуть вправи з камерної музики (дуети, тріо,
квартети тощо). Саме цього в Одесі бракувало. Дуже часто мож-
на зустріти бажаючих практикуватися в musique d’ensemble, цій
важливій  ланці,  найбільш  багатій  за  своїм  репертуаром.  […]
Школа п. Гарпфа в цьому сенсі може принести велику користь,
слугуючи центром зібрання аматорів та новачків,  у  якому,  без
будь-яких претензій, можна набути необхідну рутину і всі умови
для  сумісної  гри», –  зазначалося  в  об’яві  про  організацію
школи [691]. Протягом наступного року в пресі майже щотижня
друкувалися  сповіщення  про  чергові  «вправи  в  musique
d’ensemble  в  музичній школі  капельмейстера  п. Гарпфа» [690].
Проте  подальших  повідомлень  про  функціонування  цієї
установи не виявлено, хоча активна концертна і педагогічна дія-
льність самого Гарпфа в інших загальноосвітніх і музичних на-
вчальних закладах тривала до початку 1900-х рр.

Найстарший серед керівників власних музичних курсів, які
функціонували  протягом  великого  часового  проміжку,  Карл
Францевич Лаглер (див. іл. VІІ) народився 5 грудня 1833 р. на пів-
ночі  прусських земель у  герцогстві  Шлезвіґ-Ґольштейн,  яке  на
той час належало Данії. Його батько, тамтешній капельмейстер,
водночас  обіймав  посаду читця  намісника  герцогства  Шлезвіґ-
Ґольштінії  Ланграфа Карла Ґессенського.  У 1851‒53 рр.  Лаглер
відвідував один із найвідоміших у Чехії музично-педагогічний ін-
ститут Й. Прокша в Празі, де його вчителем з фортепіано був брат
директора, видатний чеський піаніст Ф. Прокш, камерний соліст
імператора Фердинанда. Водночас Лаглер навчався гри на скрипці

154 Музичні  школи  при  місцевому  Філармонічному  товаристві  і  Товаристві
красних  мистецтв  за  своїм  статутом  і  за  своєю  сутністю  також  були
приватними,  проте  засновані  вони  були  громадськими організаціями,  ми  ж
зосередимо  увагу  на  розгляді  діяльності  шкіл,  заснованих  приватними
особами.
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в одного з найкращих випускників Празької консерваторії, згодом
її професора (1842‒45), скрипаля Ставівського (Станового) театру
в Празі, композитора, автора популярної за тих часів скрипкової
школи В. (Ч.) Бартака. Окрім цих занять, Лаглер пройшов також
педагогічний  курс,  отримавши  спеціальний  атестат  (1853).  На
початку 1860-х рр.  Лаглер переїхав  до  Росії,  займався  педаго-
гічною діяльністю в невеличких провінційних містах, у тому чи-
слі з 1863 р. протягом ряду років у Житомирі [454].

У 1871 р. Лаглер оселився в Одесі,  де спочатку займався
приватною викладацькою практикою, а в 1880 р. обійняв посаду
викладача в школі Одеського товариства красних мистецтв, де з
успіхом вів чисельний фортепіанний клас. Із заснуванням музич-
них класів при Одеському відділенні ІРМТ Лаглер у 1886‒88 рр.
викладав у них. Як зазначала одеська газета «Театр», усі учні кла-
су Лаглера завжди демонстрували неабиякі успіхи під час іспитів.
Уже в перший рік роботи в музичних класах Лаглер був удостоє-
ний дуже схвального відгуку правління музичного товариства «за
зразкове ведення класу фортепіанної гри» [236].

У 1888 р. Лаглер заснував у місті приватні музичні курси. Ці
курси музикант планував організувати за прикладом і програмами
консерваторій ІРМТ, проте йому спочатку прийшлося обмежитися
лише класами фортепіанної гри. Утім, результати першого року бу-
ли  настільки  позитивними,  що  усталили  швидкий  розвиток  й
інших класів, насамперед – теоретичних предметів і спільної гри.
За даними, які кожного року наводилися в щорічному довідниково-
му виданні  «Южно-Русский  Альманах»,  музичні  курси  Лаглера
розпочали діяльність у 1889 р. і  для підготовки піаністів на них
передбачалася восьмирічна програма, для струнних інструментів ‒
7, для сольного співу ‒ 5 років [711, с. 47 (1-а паг.)]. Офіційно кур-
си Лаглера були затверджені Міністерством внутрішніх справ 6 ли-
стопада 1893 р., що не змінило їх приватного фінансового статусу.
З  цього  часу  курси  розпочали  заняття  за  всіма  предметами
консерваторської програми. За даними, що містяться в «Южно-Рус-
ском Альманахе» за 1897 р.,  музичні курси Лаглера в 1895/96 р.
відвідувало  95  учнів,  включаючи  любителів  хорового
співу [713, с. 167  (1-а паг.)],  а  в  1897/98  навчальному  році  85
учнів [711, c. 47 (1-а паг.)]. На початку другого десятиріччя існу-
вання курсів були додатково відкриті педагогічні класи для підго-
товки учнів до подальшої музично-педагогічної діяльності та курс
естетики музики. Протягом багатьох років до музичних курсів Ла-
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глера  приймалися  безкоштовно  аматори  та  аматорки  хорового
співу.  Аналізуючи  досягнення  курсів  Лаглера  за  14  років  їх  ді-
яльності,  одеська щотижнева газета «Сцена і музика» зазначала,
що вони «…в перші роки свого існування нараховували від 15 до 30
учнів, нині [в 1903 р. – В. Щ.] кількість учнів склала солідну цифру
100 і більше» [462]. Кожен викладач класів безкоштовно утримував
одного з талановитих незаможних учнів, проводилися платні учнів-
ські концерти на їхню користь. Щороку на курсах організовувалося
не менше двох безкоштовних учнівських музичних вечорів (у них
брали участь і викладачі), які відвідували батьки учнів, численні му-
зиканти Одеси і шанувальники музичного мистецтва. Викладачі та
учні курсів брали участь і в благодійних акціях. Так, наприклад, у бе-
резні 1905 р. в залі «Гармонія» силами учнів та викладачів курсів бу-
ло проведено концерт на користь сиріт і вдів воїнів, які загинули в
російсько-японській війні [649].

Навесні  1902 р.,  після чергового музичного вечора учнів
Музичних  курсів  Лаглера,  кореспондент  газети  «Театр»
схвально  відгукнувся  про  педагогів,  чиї  учні  виступали  в
концерті:  піаністів Лаглера, Фурман і Димову,  скрипаля Фрей-
фельда і віолончеліста Штучкова [860].

У 1903 р., після другого в навчальному році музичного ве-
чора курсів Лаглера, критик газети «Сцена і музика» зазначав, що
всі класи дуже якісні, особливо порадував тільки-но сформований
клас співу-соло А. Л. Мецнер155 [82]. Рецензент третього учнівсько-
го концерту, що відбувся 25 березня того ж року, відзначив учениць
з  фортепіано  старшого  класу  самого  Лаглера,  а  також  учнів-
скрипалів класу М. Т. Хаїта – Задрі та Штейнберга, проте, на від-
міну від  попереднього  кореспондента,  висловив думку,  що спів
учениць  вокального  класу  пані  Мецнер  за  правильністю  по-
становки голосу залишає бажати кращого [235].

Та ж газета констатувала: «Ми знаємо вихованців старших
класів муз[ичних] курсів п. Лаглера, які завдяки їх чудовій і со-
лідній  музичній  підготовці  охоче  і  майже  без  іспитів  були

155 Вокальний  педагог  Аліса  Мецнер  походила  з  родини  харківського  купця
Першої гільдії,  агента іноземних домів та експедитора при харківській митниці,
піаніста-аматора,  учасника  (ансамблевого  виконавця)  деяких  камерних  зібрань
Харківського  відділення  ІРМТ  кінця  1870-х рр.  німця  Людвига  Івановича
Мецнера.  На  початку  1880-х рр.  виступала  в  Харкові  як  скрипачка –  учениця
харківського  педагога-чеха  С. В. Неметца.  брала  участь  в  Одесі  в  «музичних
понеділках» Літературно-артистичного товариства (початок 1900-х рр.).
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прийняті у відповідні вищі класи як російських, так і закордон-
них консерваторій» [462]. 

12  квітня  1909 р.  в  Одесі  відбувся  святковий  концерт  з
нагоди 20-річчя заснування цих «старіших у місті приватних му-
зичних курсів» [454].

У числі викладачів курсів Лаглера в перші роки по їх засну-
ванні були: по класу співу – І. Супруненко (серед учениць – відома
радянська  співачка  і  педагог,  народна  артистка  СРСР
О. К. Катульська), Є. Константинов (у числі його учнів був відомий
співак  М. А. Дейнар  –  бас-кантанте,  який  пізніше  виступав  на
оперних  сценах  Одеси,  Києва,  Вінниці,  Петербурга  та  Пермі),
А. Л. Мецнер;  піаністка  А. І. Фурман;  скрипаль  М. Т. Хаїт
(  концертмейстер  оперного  оркестру,  друга  скрипка  квартету
Одеського відділення ІРМТ), Р. А. Гельм, який викладав гармонію,
контрапункт і музичні форми, донька Лаглера піаністка Ю. К. Лаг-
лер, а також, за даними одеського сайту «Храм всех святых» [837],
мати і сестра видатних російських музикантів братів Рубінштейнів
К. Х. Рубінштейн156 та  Л. Г. Вейнберг.  На  цих  курсах  вчився  на
фортепіано видатний російський диригент М. А. Малько.

«Новим  кроком  у  розвиткові  музичних  курсів»  Лаглера
став перший виступ на початку 1895 р.  змішаного учнівського
хору під керівництвом О. О. Бернарді, який вочевидь у цьому на-
вчальному році долучився до роботи на курсах [781].

Особливістю звичайних і перевідних на вищий курс іспитів
були «перевідні бали», тільки за умов отримання яких учні могли бу-
ти зараховані на наступний рік і курс. Для переведення на вищий
курс підвищувався рівень вимог і обсяг балів, котрі треба було на-
брати  учням.  На  музичних  курсах  Лаглера  за  спеціальними
предметами перевідний бал на нижчих курсах був 3,5, на середніх –
4, на вищих – 4,5 [804, с. 5–7]. Іспити в закладі Лаглера традиційно
тривали впродовж декількох днів за профільними класами виклада-
чів (інформація за 1897 р.):  К. Ф. Лаглера, Р. А. Гельма, М. А. Ди-
мової,  К. Ф. Ваніша157,  А. Л. Фрайфельда,  К. Г. фон-Коцебу,
К. І. Тедеско158, Г. Е. Шуман [848]. Музичні курси Лаглера в Одесі
функціювали аж до його смерті в 1914 р. 

156 На  жаль,  підтверджень  інформації  про  роботу  в  цих  класах
К. Х. Рубінштейн в одеській періодиці знайти не вдалося.
157 Карел (Карл) Ваніш з кінця 1880-х рр. працював скрипалем, згодом концерт-
мейстером оркестру Одеського оперного театру, брав участь у концертах, які
проводилися в місті, у т. ч. і під егідою Одеського відділення ІРМТ.
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Засновник іншого відомого в Одесі музичного навчально-
го закладу, Рудольф Андрійович Гельм (див. іл. VIII), народився
21 квітня 1846 р. в Саксонії. Його першим музичним учителем
став батько,  який отримав місце церковного капельмейстера у
Франкенбурзі,  недалеко від Хемниця. Вступивши до гімназії  в
Дрездені, Гельм був зачислений і до церковного хору однієї з го-
ловних церков міста. Після закінчення гімназії Гельм вступив до
Лейпцизької консерваторії, де його вчителями з фортепіано були
спочатку  Л. Плоді  та  Е. Венцель,  пізніше  І. Мошелес  та
К. Рейнеке. По класу композиції Гельм навчався в Е. Ф. Ріхтера
та М. Гауптмана, у Ф. Давида та Ріхтера ще й в класах ансамблю
та органа.  Після закінчення консерваторії  Гельм за порадою її
ректора  К. Шляйниця  погодився  обійняти  місце  домашнього
вчителя  музики  в  Росії.  Невдовзі  за  запрошенням
М. Г. Рубінштейна музикант оселився у Воронежі, де протягом
трьох років проводив низку абонементних концертів,  керуючи
виконанням  численних  оркестрових  та  хорових  творів.  Потім
музикант  переїхав  до  Саратова,  де  отримав  місце  при
єпархіальній  школі  (1871–1880),  організовуючи  хорові  та
найперші  в  місті  симфонічні  концерти.  Задля  проведення  цих
концертів у Саратові  Гельмом було засноване музичне товари-
ство  «Ліра».  У  1880 р.  Гельм  оселився  в  Тамбові,  де  обійняв
посаду вчителя музики в інституті шляхетних дівчат. За сприян-
ням губернатора Тамбовської губернії Гельм відкрив у місті від-
ділення ІМРТ, ставши його диригентом і директором музичних
класів при ньому. Нарешті в 1887 р. він переїхав до Одеси на за-
прошення  церковного  комітету  одеської  лютеранської  церкви
обійняти місце органіста і регента.

Найтриваліший період діяльності Гельма припав саме на роки
його перебування в Одесі. У 1887–92 рр. за участю одеського німе-
цького товариства співу “Bach-Verein” під орудою Гельма були ви-
конані  декілька  ораторій:  «Атталія»  Мендельсона,  «Руйнування
Єрусалима»  Гіллера  та  «Клерхен  фон  Еберштейн»
Рейнбергера [104]. У 1890–93 рр. Гельм керував і аматорським орке-
стром, який виступав у залі реального училища св. Павла. «Товари-
ство працівників музичної справи вирішило давати в нинішньому
році  оркестрові  концерти,  для  чого  запросило  диригентом
п. Р. Гельма,  який  об’єднав  свій  оркестр  аматорів  з  оркестром
158 Кристина (або Христина) Ігнатівна Тедеско була донькою і ученицею видатного
одеського педагога, піаніста з європейським ім’ям Ігнатія Тедеско.

- 167 -



Товариства», – інформував читачів у 1891 р. московський журнал
«Артист» [865]. Цей же журнал сповіщав про концерт на користь
«Товариства допомоги працівникам музичної справи», який відбувся
9 грудня 1891 р. в залі Шляхетного зібрання: «…треба відзначити
намагання п. Гельма популяризувати твори російських композиторів,
одеській публіці незнайомих» [1085]. Очолюваний Гельмом оркестр
виконав  увертюру  до  «Дон-Жуана»  Моцарта,  симфонію  (h-moll)
Шуберта,  Souvenir  d’Hapsal  Чайковського  та  «У  Середній  Азії»
Бородіна.  У 1902 р. газета «Театр» інформувала про виступ хору
«Bach-Verein» на чолі з Гельмом в ораторіальному концерті, у якому
взяли участь декілька кращих хорів міста [859].

Невпинно  збільшувалася  кількість  приватних  учнів  музи-
канта,  і  1898 р.  Гельм  домігся  офіційного  дозволу Міністерства
внутрішніх справ відкрити засновані ним ще в 1894 р. власні му-
зичні курси, на яких було введене викладання гри на фортепіано,
скрипці,  теорії  та  гармонії.  Ще  в  1897 р.  «Южно-Русский
Альманах» надав статистику за минулий, 1896/5/96 навчальний рік,
за якою на музичних курсах Гельма навчалось 67 учнів, серед яких
по фортепіано в Гельма навчалося 38 осіб, у пані Бер – 10; по класу
скрипки в Й. Карбульки, який у той час працював і в Гельма, – 6;
по класу співу в пані Романовської – 6; по гармонії в Гельма – 4.
Протягом цього ж навчального року було проведено два учнівські
концерти:  в  залах  Комерційного  зібрання  та  товариства
«Гармонія» [713,  с. 167  (І-а паг.)]. Особлива  увага  приділялася
ансамблевій грі, до якої залучалася більшість учнів. Так, 3 травня
1898 р.  в  Новому  театрі  відбувся  перший  музичний  ранок  ви-
хованців Лаглера, у якому переважали сумісні виступи. «Особли-
вий успіх припав на долю двох малолітніх учениць – Спітта і Лер-
нер, з яких остання, що подає великі надії, їде восени до Парижу
для продовження навчання» [853]. Щорічно організовувалися два
публічні  учнівські  концерти  для  запрошеної  публіки,  а  кожної
неділі учні мали змогу виконувати розучені ними твори в присут-
ності вчителів і товаришів по навчанню. 

Деяке зменшення кількості учнів на музичних курсах Гельма
в подальші роки159 аж ніяк не впливало на якість підготовки фахів-
ців: кожен навчальний рік закінчувався іспитом, на якому комісією
приймалося рішення про переведення учня до вищого курсу або
про закінчення курсів. Через п’ять років після заснування цих кур-
159 За інформацією з «Южно-Русского Альманаха» в 1897/98 навчальному році
на курсах Гельма навчалося 52 учні [711, с. 48 (І-а паг.)].

- 168 -



сів п’ятеро з вихованок Гельма вже навчалися в російських (дві) та
європейських  (три)  консерваторіях,  а  одна  з  них,  пані  Герше-
нфельд, вступила до Лейпцизької консерваторії одразу на старший
курс до професора А. Рейзенауера [104].

На курсах Гельма також передбачалися безкоштовні місця
для талановитих бідних дітей. Так, лише в класі самого Гельма в
1903 р. навчалося п’ять таких учениць. 

З  1896 р.  Гельм  також  працював  органістом  Одеської  Ре-
форматської  церкви,  а  з  вересня  1902 р.  був  ще  й  органістом
концертного залу «Уніон». Характеризуючи концерт у цьому залі
23  листопада  1902 р.  Товариства  музичних  трудівників,
кореспондент «Театру» відзначив: «П. Гельм дуже добре виконав
на  органі  декілька  творів  Баха,  Моцарта,  Рейнбергегра  і
Шумана» [1052].

Гельму належало авторство творів для симфонічного орке-
стру, інструментальних п’єс та романсів. За багаторічну плідну
діяльність  його було нагороджено орденом св. Станіслава  3-го
ступеня. «Я міг би перерахувати почесні відзнаки і нагороди, які
в  мене  є,  проте  вони […] не  роблять  мене  ані  кращим музи-
кантом, ані кращим викладачем», – писав він [104]. Помер музи-
кант після 1920 р.

Затверджені Міністерством внутрішніх справ музичні кла-
си Дем’яна Францевича фон Ресселя (див. іл. ІХ) були відкриті в
Одесі в 1892 р. Їхній директор народився в німецькій родині в
селищі  (нині  місто)  Бєльці  Бессарабської  губернії.  Початкову
музичну освіту він отримав від батька – досвідченого піаніста,
учня  Р. Шумана.  Уже у  8-річному віці  хлопчик  брав  участь  у
концертах  у  Кам’янець-Подільському.  1862 р.  фон Рессель
вступив  до  Лейпцизької  консерваторії  у  фортепіанний  клас
І. Мошелеса та К. Рейнеке. 

У консерваторії юнак також брав уроки гри на скрипці у
Ф. Давіда та Р. Дрейшока і композиції в Е. Ф. Ріхтера та М. Га-
уптмана.  Проте через  рік,  після початку Прусько-Австрійської
війни,  він  переїхав  до  Берліна,  де  продовжив  навчання  в
місцевій музичній академії в професора Т. Куллака. Окрім цих
офіційних занять,  фон Рессель також брав уроки фортепіанної
гри  в  К. Таузіґа,  а  пізніше –  в  А. Лешгорна,  Л. Брассена  та
Г. Р. Вільмерса. Після закінчення академії в 1868 р. фон Рессель
розпочав педагогічну діяльність у Берлінському інституті музи-
ки  і  виступати  як  диригент  у  симфонічних  концертах.
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Паралельно з цим у Берліні фон Рессель відвідував також Коро-
лівську академію  церковної  музики  по  класу гри  на  органі  в
професора  А. В. Баха,  якого  нерідко  заміщував  у  церкві
св. Марії. У 1869 р. фон Рессель вимушений був повернутися до
Відня для проходження військової служби, де він вступив до та-
мтешньої  консерваторії  до  професорів  А. Брукнера,  Дакса  та
Дессона. У 1870 та 1871 рр. фон Рессель двічі отримував золоті
медалі на консерваторських конкурсах і, як випускник (1871) –
велику срібну медаль, яку йому особисто вручив Ф. Ліст. 

Пізніше  фон Рессель  брав  приватні  уроки  в
А. Г. Рубінштейна  у  Відні,  концертував  з  відомим  чеським
скрипалем  і  педагогом  О. Шевчиком160 у  країнах  Європи  та  в
Росії,  зокрема  в  Харкові  (1874) [428].  У  1876 р.  фон Рессель
одружився на доньці російського поміщика В. Клейгеніх, коли-
шній учениці Віденської консерваторії. Наступні два роки були
відзначені  навчанням  фон Ресселя  в  Будапешті  в  Ліста  і  без-
посереднім творчим спілкуванням з ним. В одному з симфоні-
чних концертів віденської філармонії піаніст мав великий успіх.
Водночас  із  навчанням  у  Ліста  фон Рессель  обіймав  посаду
професора  Королівської  музичної  академії  в  Будапешті,  ди-
ректором якої був Ліст. У 1878 р. фон Рессель супроводжував Лі-
ста до Відня, де на запрошення дирекції консерваторії був при-
сутній на іспитах як асистент Ліста. Саме Ліст став хрещеним
батьком  сина  фон Ресселя,  Анатолія,  у  майбутньому здібного
піаніста,  учня  професора  А. Рейзенауера  в  Лейпцизькій
консерваторії.

На початку 1880-х рр.  Фон Рессель гастролював містами
півдня Росії. Перед концертом в Одесі наприкінці 1880 р. «Одес-
ский  вестник»  помістив  великий  відгук  на  концерт  піаніста,
який  нещодавно  відбувся  в  Харкові,  передрукований  з  газети
«Харьковские губернские ведомости». 

«Шуман, Бах і  Шопен становили найважливішу частину
програми. Про гру п. Ресселя можна сказати, що це найкращий
п’яніст, якого Харків чув, за винятком, зрозуміло, Рубінштейнів і
Бюлова.  Чудове  ніжне  туше,  вільність  і  суб’єктивність,  якою
пройняті  всі Andante в Ресселя,  є головним достоїнством його
гри [...]» [741].

160 Уже ставши викладачем музичного училища Київського відділення ІРМТ,
О. Шевчик у 1880 р. з великим успіхом виступив в Одесі в одному із концертів,
організованих словʼянською спільнотою [771].
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У 1882 р. фон Рессель оселився в Одесі,  де протягом де-
кількох  сезонів  проводив  концерти  камерної  музики  і  за
рекомендацією  А. Г. Рубінштейна  обійняв  посаду старшого  ви-
кладача  в  Одеському  інституті  шляхетних  дівчат,  де  протягом
декількох десятиріч вів класи фортепіано і хорового співу. «Учень
знаменитого Ліста […] прибув на днях до Одеси […]. П. Рессель
передбачає […] зайнятися викладанням уроків,  а потім він має
намір відкрити в нас музичні класи», – сповіщала влітку 1882 р.
газета «Новоросійський телеграф» [784].

Одеська публіка принаймні двічі слухала гру фон Ресселя
у вересні того ж року. Піаніст виступав з юною одеситкою Кест-
лер, донькою відомого місцевого музиканта-педагога Й. Кестле-
ра,  акомпануючи  її  співу  і  виконуючи  власні  п’єси,  проте  не
справив на слухачів яскравого враження. «Про пана фон Ресселя
не можна сказати нічого ані доброго, ані поганого, крім того, що
він звичайний піаніст з незвичайно розвиненим механізмом лівої
руки. Як акомпаніатор далеко поступається пану Урбанеку (си-
нові)161. Він не коригується зовсім з голосовими засобами та ню-
ансуванням того, хто співає, від чого відбувається дивне явище:
коли співачка бере  piano, у нього виходить  forte; коли співачка
виконує  creschendo,  він  виводить  diminuendo і  навпаки.  Це
помітно було при виконанні його дуже блідих композицій (2-й
концерт)» [777].  Утім ця  критика  не  завадила  музикантові  не-
вдовзі зарекомендувати себе позитивно. Фон Рессель став одним
із ініціаторів відкриття в Одесі відділення ІРМТ. Саме за його
участю як соліста в концерті Es-dur Ліста було запровадження

161 Едуард (Дементійович) Урбанек походив з родини чеського музиканта-кла-
рнетиста  і  композитора,  вихованця  Празької  консерваторії  Дементія  (Матві-
йовича) Урбанека, який потрапив до Одеси ще в 1845 р. як соліст Віденського
оркестру на чолі з бароном Гелленбахом, котрий протягом декількох сезонів
виступав в Одесі. Пізніше Д. Урбанек, осівши в Одесі, викладав музику в низці
навчальних  закладів  міста,  у  т.ч.  в  музичних  класах  Одеського  відділення
ІРМТ (1887–88 рр.), входив до складу дирекції Товариства любителів музики
(1866–88рр.),  виступав  як  соліст,  капельмейстер,  хормейстер,  композитор  з
оркестровими колективами та аматорськими хорами. Сам Е. Д. Урбанек,  зді-
бний музикант-аматор, працював помічником завідувача облігаційним відділом
Земського  банку Херсонської  губернії,  який  розташовувався  в  Одесі,  проте
протягом декількох десятиліть (з кінця 1870-х до кінця 1900-х рр.) виступав у
численних концертах місцевих музикантів (найчастіше вокалістів) та гастроле-
рів як піаніст-концертмейстер. Оскільки поняття «концертмейстер» щодо цьо-
го  виду  концертної  діяльності  піаністів  у  той  час  практично  не  викори-
стовувалося, загальновживаною була саме назва «акомпаніатор».
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проведення симфонічних зібрань відділення, перше з яких відбу-
лося 8 листопада 1886 р. – ще до офіційного відкриття музичних
класів при Одеському відділенні  ІРМТ. П. П. Сокальський так
характеризував цей виступ фон Ресселя: «Концерт Ліста виконав
місцевий  піаніст  Ф. Рессель  (учень  Ліста),  який  має  велику
техніку і  достатній блиск гри для  цієї  п’єси.  При невеликому
розмаїтті удару (туше) він проявляє проте ж силу і м’яке  piano
завжди доцільно і не зловживає правою педаллю…» [701]. 

У 1886‒88 рр.  фон Рессель  входив  до  складу викладачів
музичних класів Одеського відділення ІРМТ. За його активної
участі навесні 1887 р. в Одесі відбулися вечори камерної музи-
ки.  Партнерами піаніста  в  цих виступах  були  скрипалі  Й. Фі-
дман  та  Жураковський,  віолончеліст  В. Венігер,  співачки
Брамбілла та Шлемензон, співак Рієнзі, а також оркестрові музи-
канти – виконавці на духових інструментах: П. Арцюк (кларнет),
Г. Єлінек (гобой), Р. Шван (валторна), Кубат (фагот). Музиканти
виконали  камерні  твори  Л. Бетховена,  Ф. Шуберта,  Р. Шумана,
Ф. Мендельсона  російських  композиторів  А. Рубінштейна  та
П. Чайковського [839].  На  знак  поваги  до  піаніста  дирекція
Одеського відділення присвоїла йому звання довічного дійсного
члена товариства. Уже через 25 років після заснування Одеського
відділення ІРМТ, у 1911 р., фон Рессель був запрошений солістом
у  ювілейному симфонічному концерті  на  честь  цієї  дати [355].
Проте, за словами критика, виконання не перевищувало середньо-
го рівня [846]. У 1887 р. фон Ресселя було обрано головою орга-
нізованого в місті Товариства взаємної підтримки працівників му-
зичної справи, а в 1892 р. – його почесним членом. Багаторічна
робота фон Ресселя в інституті шляхетних дівчат була відзначена
орденами св. Станілава ІІІ і ІІ ступенів та св. Анни ІІІ ступеня з
присвоєнням чину колезького радника.

Фон Рессель зарекомендував себе як плідний композитор:
більшість його творів була видана в Берліні та у Відні. У 1883 р.
фон Рессель створив Коронаційний марш, за який був удостоє-
ний подяки від російського імператора. Імовірно, написання цьо-
го  маршу  і  присвячення  його  імператорові  було  зумовлене
намаганням музиканта заснувати в Одесі консерваторію. 4 жовт-
ня 1882 р. фон Рессель звернувся з такою пропозицією в листі до
А. Г. Рубінштейна, який той передав до дирекції ІРМТ з припи-
сом: «Консерваторію в Одесі поки (відкривати) не треба, а підго-
товчу школу для консерваторії, таку ж як у Києві і в Харкові, мо-
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жна і потрібно заохотити» [656, с. 216]. У листі в Одесу до своєї
матері від 6 листопада цього ж року Рубінштейн просив пере-
дати  фон Ресселю,  що  «краще,  легше  і  швидше  все  зробити
особисто і словесно, ніж письмово» [656, с. 66]. Отже, ймовірно
в невиправданій надії на сприяння імператорської родини щодо
позитивного рішення стосовно своєї пропозиції, фон Рессель до
поїздки  в  1883 р.  в  Петербург  приурочив  написання  Корона-
ційного маршу. 

Інформація про функціонування музичних класів фон Ресселя
несподівано цитується російською дослідницею О. В. Пригун з га-
зети «Енисейский листок» [512],  у якій не було надано будь-якої
інформації щодо міста їх розташування162. 

З об’яви видно, що вже в перші роки існування класів фон
Рессель поставив за мету досягнення високого професійного рівня

162 «Оголошується набір у затверджені Міністерством Внутрішніх справ Музи-
чні  класи  (засновані  в  1892  році).  Приймаються  особи  віком  з  8  років.
Предмети викладання:

- гра на різних інструментах, спів-соло, теорія і композиція (теорія,
гармонія,  модуляція і  форми, контрапункт,  канон і  фуга,  інструментування і
практичне вигадування);

- обов’язкові:  хоровий спів, сольфеджіо, елементарна теорія, історія
гармонії, історія музики, класи розвитку пам’яті і слуху, класи читання нот з
листа і спільна гра.

Склад викладачів:
- Клас  фортепіано:  1. пані  М. В. Шмітт,  яка  закінчила  Віденську

консерваторію з медаллю. 2. Г. А. Суок. 3. Д. Ф. фон Рессель.
- Клас співу-соло: 1. Н. А. Єгунова – учениця петербурзького педагога

Гренінд-Вільде. 2. Барон В. В. К[а]ульбарс.
-  Клас  скрипки:  1.  А. С. Фельдштейн  –  учень  професора  Петербу-

рзької консерваторії Л. С. Ауера. 2. Г. Ф. Соколов.
- Клас віолончелі: 1. В. Ф. Алоїз – колишній професор Варшавського

музичного інституту. 2. М. Я. Вертсон.
- Клас теорії композиції: Барон В. В. К[а]ульбарс.
- Клас елементарної теорії: Г. К. Соколов.
- Клас теорії гармонії: В. В К[а]ульбарс.
- Клас сольфеджіо: Викладачі співу: 1. Н. А. Єгунова. 2. Г. А. Суок.
- Клас  спільної  гри:  Десять  викладачів  для  духових  та  ударних

інструментів.
- Програма викладання відповідає програмі консерваторії. Річна плата за

навчання: для учнів, зарахованих до комплекту – 60 рублів, для надкомплектних –
80 рублів, для вільних слухачів – 100 рублів. Вносити плату по півріччях вперед у
серпні та грудні. Ті, хто закінчили повний курс класів, отримують атестат». 

Ця  об’ява  спровокувала  російську  дослідницю  О. В. Пригун  дійти
помилкового висновку в її дисертаційному дослідженні [630] про функціону-
вання цих класів у Красноярську.
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їхніми вихованцями. Рецензії на відкриті виступи учнів музичних
класів  фон Ресселя  постійно  друкувалися  в  місцевій  пресі,  а  в
1895 р. московський журнал «Артист» помістив кореспонденцію з
Одеси, де було й таке: «У школі п. фон Рессель було два учнівських
вечора  для  публіки.  Вони  показали,  що  фортепіанні  класи  там
особливо добре поставлені» [374].

Протягом  ряду  років  детальна  інформація  про  музичні
класи Д. Ф. фон Ресселя містилася в щорічному довідковому ви-
данні  «Южно-Русский  Альманах».  Так,  у  1896 р.  це  видання
сповіщало, що в цьому закладі викладаються: 1) гра на різних
струнних,  духових,  ударних  інструментах,  2)  спів-соло,
3)  теорія-композиція,  4)  хоровий  спів,  5)  теорія-гармонія,
6)  елементарна  теорія,  7)  історія  музики,  8)  класи  розвитку
пам’яті та слуху, 9) класи читання нот з листа, 10) сольфеджіо та
11) сумісна гра. У попередньому навчальному році (1894/95) у му-
зичних класах фон Ресселя здобували освіту 109 осіб [712, с. 132
(IІ паг.)]. А вже в наступному навчальному році (1895/96) ‒ 111 уче-
ниць та 37 учнів [713, с. 167 (І-а паг.)].

При  музичних  класах  фон  Ресселя  незабаром  була  орга-
нізована для учнів-піаністів своєрідна педагогічна практика: діти з
бідних родин мали змогу навчатися гри на фортепіано безкоштовно
в учнів  старших класів.  Безкоштовно в класах фон Ресселя на-
вчалися також і на духових інструментах. Це сприяло утворенню
вже в 1897 р. учнівського оркестру, який разом з учнівським хором
та виконавцями-солістами брав участь у численних (до 8 на рік)
концертах [711, с. 47‒48 (І-а паг.)].

«Унаслідок  правильної  системи  навчання  під  керівни-
цтвом досвідчених і майстерних педагогів та завдяки прекрасно
виробленої і прийнятої в класах програми викладання музично-
художніх предметів, учні, які успішно завершують курс у музи-
чних класах Д. Ф. фон Ресселя,  отримують цілком закінчену і
дуже солідну музичну освіту», – зазначала газета «Сцена и му-
зыка» [461]. У благодійних концертах брав участь і А. фон Рес-
сель,  син музиканта.  Так,  у січні  1900 р.  він продемонстрував
«блискучу техніку і ніжне туше» в 12 рапсодії Ліста [853]. А в
1907 р.  інформацію з Одеси про концерт А. фон Ресселя надала
«Русская музыкальная газета». «З концертів, що заслуговують на
увагу,  скажу  про  концерт  піаніста  Анатолія  фон Ресселя.
Концертант закінчив Лейпцизьку консерваторію в Рейзенауера і в
Росії виступає вперше (після її закінчення). […] Ми почули дійсно
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чудового піаніста і серйозного музиканта» [450].
У числі викладачів музичних класів Д. Ф. фон Ресселя в

наступні  роки  їх  існування  були  також:  І. М. Лабінський  (ви-
хованець  Петербурзької  консерваторії,  працював  до  1901 р.),
Ф. П. Левитський (викладав у 1899–1904 рр. співи), А. М. Ніко-
лаєв (1836 – 1904, колишній оперний і естрадний співак, викла-
дач  вокалу),  Г. Ф. Соколов  (скрипаль,  колишній  московський
учень Ф. Лауба) [460].

Педагоги та учні приватних закладів Лаглера, фон Ресселя та
Гельма немовби змагалися в організації та проведенні концертів до
важливих для європейської музичної культури памʼятних дат. Так,
січень 1897 р. відзначився концертами педагогів і учнів навчальних
закладів фон Ресселя і Лаглера до 100-річного ювілею Ф. Шуберта.
У  музичному ранці  класів  фон  Ресселя  виконувалася  вокальні,
сольні  інструментальні,  камерні  та  хорові  твори  композитора.
Серед  артистів  були  учні-піаністи  класів  М. В. Шмітт,
Г. А. Суока163 та самого фон Ресселя, скрипалі (учні Г. Ф. Соколо-
ва),  віолончелісти  (учні  Бартоша),  співаки.  Слухачі  почули
вокальні, хорові та камерні (фортепіанні тріо та квінтет) твори Шу-
берта. Пісні виконували співачка Бєлова та учні-вокалісти класів
Н. А. Єгунової та А. М. Ніколаєва, фортепіанне тріо прозвучало у
виконанні  викладачів  Г. А. Суока  (фортепіано),  Г. Ф. Соколова
(скрипка), віолончеліста Бартоша, до складу виконавців фортепіан-
ного Forellen-quintetʼа ввійшли сам фон Рессель, Г. Ф. Соколов, Ле-
він (альт),  Бартош і  запрошений контрабасист Е. Ф. Мислівечек.
Учнівським хором класів керував також фон Рессель [385; 846].

Через тиждень музичні курси Лаглера теж провели музич-
ний вечір пам’яті Ф. Шуберта, у якому ученицями Лаглера були
виконані  експромти  композитора,  потім  звучали  шубертівські
пісні і романси, на двох роялях у 8 рук були зіграні 2‒4 частини з
симфонії  С-dur  (виконавці  М. А. Димова,  К. Ф. Лаглер,
Є. М. Городненська та Г. Є. Шуман). Слухачі почули фортепіан-
не  тріо  Es-dur  (Є. М. Городненська,  К. Ф. Ваніш,
А. Л. Фрейфельд),  прозвучали також Фантазія С-dur і  Forellen-
quintet (у переробці Янсена без контрабаса) [1093]. Після святку-
вання  шубертівського  ювілею в  жовтні  1897 р.  музичні  курси

163 Німецький музикант Густав Суок був батьком трьох сестер – Лідії, Ольги та
Серафими. Наймолодша з сестер Серафима, у майбутньому дружина письмен-
ника Ю. Олеши, стала прообразом головної героїні на імʼя Суок у його казці
«Три товстуни».
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Гельма  відзначили  50-річчя  з  дня  смерті  Ф. Мендельсона,  ви-
конавши  його  твори [387].  Вочевидь  фортепіанну  партію  в
квартеті виконував сам Гельм. У квітні 1897 р. відбувся учнів-
ський  концерт  музичних  курсів  Лаглера.  Як  зазначав
кореспондент,  на  публіку концерт справив  найприємніше вра-
ження [1041].  А наприкінці 1900 р.  відбувся безкоштовний уч-
нівський музичний ранок музичних курсів Гельма на честь 150-х
роковин з дня смерті Й. С. Баха [453].

Загальною  рисою  курсів,  заснованих  німецькими  музи-
кантами, насамперед К. Ф. Лаглером та Д. Ф. фон Ресселем, бу-
ла,  як наголошувала Е. Дагілайська,  постійна підвищена увага
до вивчення учнями музично-теоретичних дисциплін, музичної
літератури, методики [174, с. 20], тобто досвідченими педагога-
ми  планувалась  подальша  професійна  діяльність  їхніх  ви-
хованців  саме  у  сферах  музичного  виконавства  та  музичної
педагогіки. 

Наприкінці ХІХ ‒ початку ХХ ст. протягом декількох років
до названих вище приватних музичних навчальних закладів  в
Одесі додалася низка подібних їм, більшістю під керівництвом
талановитих єврейських музикантів-педагогів. 

У 1898 р. один за одним, відповідно 1 і 5 вересня, відкри-
лися затверджені Міністерством внутрішніх справ музичні ку-
рси за програмою консерваторії М. В. Шмітт (уродженої Куніак)
та  відомого  в  місті  власника  музичного  і  нотного  магазину
Г. І. Рахміля164 [711, с. 48 (І-а паг.)].

У 1902 р. в Одесі були відкриті Загальнодоступні музичні
курси, очолені випускником Варшавського музичного інституту
Я. С. Кауфманом. 

Яків Симонович Кауфман народився в єврейській родині в
Херсоні  12  жовтня  1870 р.  Початкову  освіту  він  здобув  у
місцевій гімназії, музичну – у німецького музиканта, теоретика,
скрипаля,  колишнього  соліста  оркестру  Санкт-Петербурзької
опери, а пізніше – військового капельмейстера і керівника музи-
чно-драматичного гуртка в Херсоні Е. О. Бергмейєра [626]165, ко-
лишнього студента Віденської та Лейпцизької консерваторій. 

Згодом  Кауфман продовжив навчання у ще одного пред-
ставника віденської скрипкової школи, скрипаля Шеффера, ви-

164 Про специфіку музичних курсів Г. І. Рахміля йшлося в підрозділі 2.2.
165 Про діяльність Е. О. Бергмейєра детальніше йтиметься в підрозділі 5.2.
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пускника  Віденської  консерваторії.  Після від’їзду Шеффера за
кордон  Кауфман  переселився  до  Одеси,  де  продовжував  зай-
матися музикою під керівництвом першого директора музичних
класів Одеського відділення Імператорського російського музич-
ного  товариства  А. І. Чарнової,  а  також  в  учня  Л. С. Ауєра,
А. С. Фельдштейна та в І. В. Лабінського. 

У 1893 р.  Кауфман вступив  до  Варшавського  музичного
інституту,  де навчався в класах скрипки і теорії композиції.  У
Варшаві  молодий  музикант  також  відвідував  класи  співу
Дж. Нувеллі та кларнета відомого за тих часів віртуоза М. Собо-
левського.  Після  закінчення  Варшавського  інституту в  1896 р.
Кауфман повернувся до Одеси, де розпочав приватну музично-
педагогічну діяльність, водночас працюючи музичним критиком
і кореспондентом у місцевій та іногородній пресі. 

Як зазначалося в газеті «Сцена та музика», уже в 1899 р.
Кауфман  дійшов  висновку,  що  традиційні  приватні  уроки  не
надають учням усебічного музичного розвитку і поставив собі за
мету створити школу, яка б, маючи висококваліфіковані викла-
дацькі кадри, була спроможна за дуже помірну платню готувати
професійних виконавців на різних музичних інструментах, учи-
телів  музики,  концертних  співаків,  композиторів,  диригентів,
військових  капельмейстерів  (у  деяких  документах  того  часу
навчальний  заклад  Кауфмана  фігурував  саме  як  капель-
мейстерські курси), оркестрових музикантів, акомпаніаторів то-
що [463]. Того ж року Кауфман ознайомився з постановкою му-
зично-педагогічної  справи  в  навчальних  музичних  закладах
найбільших  культурних  центрів  Росії,  відвідавши  Харків  та
Київ, Москву і Санкт-Петербург, де працювали музичні училища
при місцевих відділеннях ІРМТ, а також консерваторські. 

На основі набутого досвіду музикант подав клопотання до
Міністерства  внутрішніх  справ  про  відкриття  загальнодоступ-
них музичних курсів, яке було задоволене в 1901 р. З 1902 р. кур-
си  Кауфмана,  до  викладання  в  яких  були  залучені  досвідчені
одеські педагоги, розпочали існування. 

У перший рік навчання були сформовані класи фортепіано,
скрипки, віолончелі, співу, теорії композиції, духових інструментів,
а крім того – теорії, гармонії, сольфеджіо та обов’язкового форте-
піано. Уже протягом першого року існування курси дали три публі-
чні учнівські вечори і п’ять концертів за участю викладачів. Після
першої «музичної суботи», організованої курсами Кауфмана напри-
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кінці березня 1902 р., гра всіх її учасників була удостоєна схвальних
відгуків  у  газеті  «Театр»  (у  переліку  викладачів  курсів  були:
Н. Черткова, С. Собінова, Ф. Левитський – співи, К. Лебединська –
фортепіано  і  фісгармонія,  Й. Карбулька  –  скрипка,  Я. Кауфман  –
скрипка  та  оркестр,  Я. Мандельбаум  –  віолончель) [1075].  А  в
кореспонденціях, що висвічували проведення другої і третьої «му-
зичних субот» ця ж газета додала до названих вище викладачів і
співробітників курсів такі  прізвища: Н. Фердман, Д. Топуз,  Н. Гу-
рович,  та  артист  італійської  опери  Майно (співи),  Б. Тенненбаум
(скрипка),  Р. Розенблат  (фортепіано і  фісгармонія),  Цацкін  (мело-
декламація),  Б. Писаревський  та  Д. Зіссерман  (віолончель) [856],
викладач теоретичних предметів Я. А. Френкель [862]. 

«Загальнодоступні  музичні  курси  Я. С. Кауфмана  (див.
іл. Х), попри їх відносно недавнє відкриття в Одесі, завдяки ра-
ціонально поставленій справі викладання музики і чудовому під-
бору досвідчених викладачів, привертають до себе багато учнів і
посідають серед місцевих музично-педагогічних закладів досить
помітне і стійке місце», – зазначала місцева преса [463]. 

Кауфман також намагався відкрити при курсах чотирирічне
училище  із  загальноосвітніми  предметами  та  заснував  нотну
бібліотеку, якою могли користуватися всі учні школи. Як правило,
учнівські концерти курсів Кауфмана проходили в приміщенні Лі-
тературно-артистичного клубу. Після третього такого концерту, 9
лютого 1903 р.,  у  якому були представлені  класи співу,  форте-
піано і флейти, рецензент газети «Сцена и музыка» зазначив, що
справа музичної освіти поставлена на курсах дуже раціонально,
причому всіма концертантами виявлена осмислена передача ви-
конуваних п’єс і цілком правильна система викладання [3].

Ця ж газета навела склад викладачів курсів Кауфмана, які
були  запрошені  на  курси  на  1903/04  навчальний  рік.  Це  ви-
хованець Паризької консерваторії, піаніст М. Малкін (у майбут-
ньому відомий американський піаніст і педагог), вихованець Ві-
денської консерваторії по класу Т. Лешетицького А. Я. Фрідман
(можливо, родич видатного піаніста, також віденського учня Ле-
шетицького  І. Фрідмана),  ще  один  піаніст  Євг. Кауфман,  ви-
хованець  Празької  консерваторії  скрипаль  Ян  Крейза,  ви-
хованець Віденської консерваторії віолончеліст М. Я. Вертсон та
педагог співу, соліст театру «La Scala» Вінченто Майна [847].

З  грудня  1902 р.  Кауфман  та  Френкель  проводили  для
охочих  шестимісячні  популярні  вечірні  лекції  з  елементарної
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теорії  музики  за  доступною  платнею  –  2  та  3  рублі  на
місяць [862].  Ймовірно,  ці  курси  мали  популярність,  бо  орга-
нізовувалися неодноразово: уже в 1904 р. одеська  «Вечерняя и
театральная газета» сповістила читачів про відкриття при «му-
зичній школі» (так у тексті – В. Щ.) шестимісячних «практичних
курсів  розвитку слуху та  елементарної  теорії  музики для  спі-
ваків,  хористів, які  викладають і  вивчають музику,  взагалі для
осіб, які мають потребу в розвиткові слуху та знанні музичної
грамоти» під керівництвом Я. А. Френкеля [734].

У 1904/05 навчальному році курси Кауфмана поповнилися
ще  двома  викладачами  –  подружжям  Грецьких:  артистом
імператорських  театрів,  віолончелістом,  та  піаністкою,  учени-
цею І. Я. Падеревського [733].

Музично-організаційні здібності Кауфмана проявилися і в
редакційно-видавницькій  сфері:  у  1906‒07 рр.  в  Одесі  він  ви-
давав  журнал  «Музыкальное  самообразование»,  який  виходив
двічі на місяць і публікував матеріали музично-виховного і му-
зично-просвітницького змісту.

На  зламі  ХІХ–ХХ ст.  в  Одесі  функціонували ще декілька
приватних музичних навчальних закладів, відкритих єврейськими
музикантами:  курси  (класи,  школи)  М. П. Фідельмана,
А. Л. Фрейфельда166, П. С. Столярського та менш відомі – Плінера,
Рафаловича, Б. Я. Галка, А. та С. Грецьких тощо [224; 844].

У музичних курсах  вільного художника  М. П. Фідельмана,
петербурзького вихованця Л. С. Ауера, брата відомого і шановано-
го в Одесі скрипаля, викладача музичного училища Одеського від-
ділення ІРМТ і голови місцевого квартету О. П. Фідельмана, функ-
ціювали,  як  свідчила  місцева  преса  в  1912 р.,  класи  скрипки,
фортепіано,  віолончелі,  співу,  мідних  і  дерев’яних  духових
інструментів, теорії, гармонії та сольфеджіо [531].

Деякі організатори приватних музичних навчальних закладів
намагалися започаткувати в них і навіть такі інструменти, які вва-
жалися не дуже популярними в навчанні. Так, викладачем до музич-
них класів Г. І. Рахміля в 1899 р. був запрошений відомий в Україні
по  своїй  діяльності  в  Харкові  та  Одесі  випускник  Празької
консерваторії, арфіст І. Ф. Шоллар [452], – молодший брат і учень
відомого в Петербурзі арфіста і валторніста (педагога і виконавця),
автора найпершої в Росії Школи для валторни Ф. Ф. Шоллара. 
166 У класах сумісної гри та співу А. Л. Фрейфельда класами співу в 1908 р.
завідував відомий в Одесі концертмейстер Е. Д. Урбанек [101, с. 378].
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Одними з найцікавішими і найперспективнішими за кількі-
стю  вихованих  музикантів  серед  одеських  приватних  музичних
навчальних закладів на початку ХХ ст., які невдовзі склали світову
славу як  Одесі,  так і  їхньому засновникові і  викладачеві,  стали
скрипкові класи П. С. Столярського, які розміщувалися просто в
його  приватній  квартирі.  Вихованець  в  музичному  училищі
Одеського відділення ІРМТ видатного чеського скрипаля і педаго-
га Й. Карбульки, П. С. Столярський синтезував у своїй педагогі-
чній  діяльності  досвід,  накопичений ним протягом життя  і  по-
стійного творчого спілкування з численними представниками різ-
них виконавських традицій та шкіл – народної (клезмерської) та
декількох західноєвропейських (польської – С. Барцевич, Е. Мли-
нарський; чеської – Й. Карбулька, Й. Прибік, Ф. Ступка, опосеред-
ковано О. Шевчик; угорсько-німецької – Л. Ауер). 

Розпочавши приватну педагогічну діяльність ще наприкінці
1890-х рр., за часів навчання в музичному училищі, Столярський
зміг офіційно відкрити власні скрипкові класи лише в 1911 р. А
вже  наступного  року  газета  «Одеський  листок»  зазначала:
«Ймовірно  ні  чим  іншим,  ніж  лише  педагогічне  чуття,  можна
пояснити  вміння  Столярського  відкривати  таланти.  Через  руки
Столярського пройшла ціла плеяда безсумнівно талановитих ді-
тей, чию обдарованість він вміло розгадав і пестив. Бо не проста
ж випадковість, що завжди в концертах Столярського на естраді
дефілює  ряд  дивовижних  хлопчиків  (в  останньому  концерті  це
Мільштейн, Левін, Файнгет), які у свої 10‒11 років встигають взя-
ти в Столярського солідну технічну вправність, бездоганну чисто-
ту виконання, красивий звук, легкий смичок, витончене фразуван-
ня, у кінці-кінців, чудову самовладність. Те, що демонструє Сто-
лярський у своїх концертах, його корифеї, рядові учні, унісон, –
надає безсумнівне право висловитися про нього, як про педагога,
який знає і любить свою справу» [цит. за: 125, с. 57].

Порівнюючи виступи на відкритих іспитах учнів П. Столяр-
ського та М. Фідельмана, що відбулися навесні 1915 р., критик жур-
налу «Южный музыкальный вестник» назвав колишніх вихованців
П. Столярського –  Яшу Хейфеца167 та  Мішу Файнгета,  які  були
удостоєні схвальних відгуків Ауера, котрий відвідував Одесу. У чи-
слі нинішніх учнів Столярського кореспондент виділив Р. Герцо-

167 Вочевидь автор кореспонденції припустився помилки, адже Яша Хейфец до
вступу до Петербурзької консерваторії жив та навчався у Вільно у відомого в
місті скрипаля і педагога Еліаса (Іллі Давидовича) Малкіна.

- 180 -



вського та Н. Мільштейна. Надаючи схвальний відгук на гру учнів
Фідельмана, – Шпігеля та Ройтмана – кореспондент віддав усе ж
таки перевагу підготовці скрипалів класів Столярського: «Учні Фі-
дельмана,  при  всіх  безперечних  технічних  достоїнствах,  грають
менш ретельно, у деяких випадках навіть недбало» [474]. Згадуючи
педагогічну працю свого колеги по оркестру одеського оперного
театру, концертмейстер цього колективу в 1901‒1919 рр., викладач
одеського  музичного  училища,  згодом  професор  одеської
консерваторії Ф. Ступка вже в 1948 р. у своєму листі до відомого
скрипаля і композитора, колишнього учня Столярського, згодом йо-
го біографа М. Гольдштейна, писав таке: «…Завжди в мене викли-
кало здивування, що його малолітні учні грали краще за дорослих
студентів. А ще не забуду, як Натан Мільштейн у 1915 р. сміливо і
віртуозно зіграв скрипковий концерт Глазунова. Пам’ятаю багатьох
учнів Столярського, деякі продовжували в мене займатися. Завжди
бачив, що вони добре підготовлені до артистичної кар’єри» [125,
с. 56]. Такі успіхи Столярського були пов’язані із виробленою ним
власною методикою, головні постулати якої базувалися, за словами
М. Гольдштейна,  на декількох основних принципах: можливістю
розпочати  навчання  маленьких  скрипалів  гри  на  музичному
інструменті  лише  після  ретельного  діагностування  схильностей,
психологічних і психотехнічних особливостей кожного з майбутніх
учнів,  з’ясування  суто  фізичних  даних  дитини,  а  також  після
попередньої  підготовки  по  сольфеджіо  та  вивченню  нотної
грамоти [125, с. 60]. 

Разом  з  цим,  як  зазначали  дослідники  М. Грінберг  та
В. Пронін, «…добиваючись чистоти і рівності звуків, які видобуває
учень-початківець,  Столярський  закладав  міцні  основи  слухового
контролю,  якому придавав  особливе  значення…  Учень  з  самого
початку занять ясно усвідомлював необхідність і можливість досяг-
нення відмінної якості звучання і намагання розв’язати цю задачу в
умовах  домашніх  занять» [159,  с.  168–169].  Одним з  пріоритетів
занять  Столярського  було  навчання  учнів  грати  в  ансамблях  та
унісоном, що було передумовою для можливої їхньої подальшої пра-
ці в оркестрах. Для гри в унісон не обиралися легкі твори. Як пише
М. Гольдштейн, 30 або 40 учнів Столярського «…могли відмінно зі-
грати в унісон “Вічний рух” (“Перпетуум мобіле”) Паганіні, твір,
який ризикують виконувати соло далеко не всі віртуози» [125, с. 62.].

Аналізуючи музично-педагогічну діяльність П. Столярського,
яка хронологічно вийшла далеко за часові межі періоду,  що роз-
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глядається, і  охопила його роботу не лише в приватній музичній
школі, а й, за радянських часів, у консерваторії, дослідник В. Ми-
ронов назвав пʼять характерних педагогічних рис: 

1)  подолання  «містечковості»  в  його  творчих  підходах  на
користь державно-академічної системи навчальних закладів Росії;

2) створення унікальної «підсистеми» музичної освіти, яка зо-
внішньо нагадувала щаблі, притаманні консерваторській освіті, але на
практиці була «системою підготовки зірок» професійної творчості;

3) створення психологічної системи артистичної змагальності
в традиціях Ренесансного культу «вирощування генія в собі» в про-
цесі підготовки музиканта від початкової до вищої школи;

4) наявність виражених рис побутового артистизму аж до клоу-
нади в поєднанні з високим професіоналізмом педагогічної реалізації;

5) альтруїзм у роботі з обдарованими дітьми і простий мерканти-
лізм у спілкуванні з тими, кого він вважав безталанними [434, с. 62]. 

Власні методики викладання гри на музичних інструментах
укладали і навіть друкували й деякі інші організатори та педагоги
музичних  курсів.  «Директором  приватних  музичних  класів
Г. І. Рахмілем  надрукована  другим  виданням  його  “Школа  для
скрипки”. Багаторічна практика п. Рахміля в якості викладача гри
на  скрипці  надала  йому  можливість  виробити  свій  особливий
метод, який за відгуками численних викладачів і учнів, має свої
особливі  беззаперечні  переваги», –  зазначала  одеська  газета
«Театр» у 1900 р. [854]. М. Т. Хаїт, про якого йшлося вище, також
був автором надрукованих інструктивних творів для скрипки, які
були високо оцінені сучасниками. У 1901 р. газета «Театр» пові-
домляла читачів про нещодавню публікацію ним «30 артистичних
етюдів»  з  присвятою  професору  Московської  консерваторії
І. В. Гржімалі. У відповіді-рецензії на ці етюди Гржімалі назвав їх
вихід з друку «видатною подією сучасної скрипкової літератури» і
відзначив, що вони поєднуються з художньою думкою, а етюди в І
зошитах №№ ІІІ,  IV та V можна без перебільшення помістити
поруч із прийомами Паганіні і «неначе дихають щирою любов’ю
до скрипки» [172].  А в 1914 р.  в  Одесі  вийшла друком окрема
брошура з відгуками про твори Хаїта – етюди та парафрази [572].

Подібно  до  приватних  музичних  курсів,  організованих
німецькими  музикантами,  у  приватних  навчальних  музичних
закладах, заснованих фахівцями-євреями, також існувала можли-
вість безкоштовного навчання для талановитих дітей з незабезпе-
чених родин.  Про це свідчать,  наприклад,  надруковані  в  Одесі
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Устав та Звіт Товариства допомоги нужденним учням музичних
курсів вільного художника М. П. Фідельмана [580; 802].

Значна кількість приватних музичних навчальних закладів,
заснованих  і  очолюваних  як  в  Одесі,  так  і  в  багатьох  інших
провінційних  містах  саме  єврейськими  музикантами,  поясню-
валася нерідко упередженим ставленням деяких керівників му-
зичних класів та училищ місцевих відділень ІРМТ щодо прий-
няття на вакансії викладачів представників цієї національності. 

Підсумовуючи наведені факти, що стосуються заснування
і  діяльності  наприкінці  ХІХ –  початку ХХ ст.  в  найбільшому
місті Півдня Російської імперії приватних навчальних музичних
закладів, зазначимо, що на чолі переважної більшості найвідомі-
ших і найпродуктивніших з них були музиканти німецького або
єврейського походження. Майже всі вони або здобували фахову
музичну освіту або в Західній Європі, або, якщо і в Росії,  – у
педагогів, які були вихідцями із західноєвропейських країн (нім-
ців,  чехів,  поляків,  австрійців),  виховувалися  в  західноєв-
ропейських  вищих  навчальних  закладах  (Відень,  Прага,
Варшава,  Берлін,  італійські  консерваторії  тощо)  і  репре-
зентували  найпередовіші  європейські  педагогічно-виконавські
школи. Склад викладачів, котрі працювали в більшості приватних
музичних навчальних закладів, також репрезентував найвідоміші
європейські педагогічно-виконавські традиції того часу. Вони були
високоякісною  складовою  музично-педагогічної  і  музично-
виконавської  освіти  в  Одесі,  складаючи  достойну  конкуренцію
єдиному державному музичному навчальному закладу – училищу,
з 1913 р. консерваторії Одеського відділення ІРМТ. 

Впровадження  і  багаторічне  плідне  існування  багатьох
приватних музичних навчальних закладів в Одесі не було яки-
мось винятковим явищем у культурі Півдня Росії того часу. Чи-
мало подібних одеським музичних курсів, шкіл, класів тощо бу-
ли  в  цей  же  час  відкриті  чеськими,  німецькими,  польськими,
єврейськими, українськими та рідше російськими музикантами-
педагогами в Харкові  (С. В. Неметц,  А. Ф. Бенш та  ін.),  Києві
(С. М. Блюменфельд,  М. А. Тутковський,  М. В. Лисенко,
М. К. Лесневич-Носова та ін.), Єлисаветграді (родина Г. В. Ней-
ґауза  та  О. М. Блуменфельд,  А. М. Тальновський),  Вінниці
(В. Г. Швіглик168,  Г. Мардер,  Є. Педаховська,  В. К. Поль-Вілья-
168 Після роботи у Вінниці з 1911 р. піаніст і органіст Владислав Гнатович Швіг-
лик очолював тільки-но створені музичні класи Уманського відділення ІМРТ,
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мовська, Д. Кротков, С. Худаковський), Катеринославі (А. С. Ру-
жицький),  Житомирі  (А. С. Ружицький  П. Ґрінберг,  Є. Кущев-
ська,  Н. Писаржевська),  Кам’янець-Подільському (Т. Д. Ганиць-
кий),  Херсоні  (О. Бродська,  І. Харламова,  П. Фоміна),  Катери-
нославі  (Ю. Г. Сандзиковський),  Ялті  (подружжя  М. С.  та
В. І. Поль), Полтаві (Л. Л. Лісовський) тощо.

Організація і діяльність у дореволюційній Україні приват-
них  музичних  навчальних  закладів  мала  деякі  загальні  риси,
притаманні тогочасним приватним навчальним закладам в інших
сферах освіти.  Так,  Т. Удовицька,  сучасна  дослідниця  історії  і
специфіки  функціонування  наприкінці  ХІХ  –  початку  ХХ ст.
приватних і громадських не творчих навчальних закладів на те-
ренах України, а саме: Вищих жіночих курсів у Києві, Київсько-
го комерційного інституту, Вищих медичних курсів тощо, за ре-
зультатами своїх спостережень дійшла висновків,  які  частково
збігаються і з характеристикою діяльності приватних музичних
навчальних закладів, а саме: внутрішня організаційно-управлін-
ська  структура  цих  закладів  була  в  цілому  аналогічною
державним;  у  процесі  навчання  керівництво  громадських  і
приватних навчальних закладів орієнтувалося на навчальні пла-
ни  і  програми  державних  вузів.  У  зв’язку з  цим,  як  зазначає
Т. Удовицька,  можна  стверджувати,  що  учні  громадських  і
приватних  навчальних  закладів  здобували  такий  саме  обсяг
знань, що і студенти державних вузів. Становлення громадських
і  приватних  вищих  навчальних  закладів  ускладнювалося  про-
блемами формування необхідної матеріальної бази, що було най-
складнішим серед інших проблем їхнього розвитку [797].

Проте на цьому схожість висновків вичерпується. Якщо, за
Т. Удовицькою,  значну  частину  професорсько-викладацького
штату описаних нею навчальних закладів складали професори і
викладачі державного сектора вищої освіти, у першу чергу уні-
верситетів Києва, Харкова, Одеси, які забезпечували високий рі-
вень  викладання,  то  переважну  більшість  посад  викладачів  у
громадських  та  приватних  музичних  навчальних закладах  того

виступав у концертах як соліст,  концертмейстер  та ансамблевий виконавець
разом із своєю дружиною С. Швіглик (Швігликовою). Пізніше цей чеський му-
зикант разом із родиною мешкав у Харкові і за довідковою книгою «Весь Харь-
ков» за 1926 р. мав звання професора музики [91, ст. 675]. У ХХ ст. цю родину
уславила донька, уродженка Умані Вікторія Швіглікова (1915–2010), видатна
чесько-австрійська піаністка, клавесиністка, знавець старовинної музики (див.
іл. LХV). 
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часу обіймали або колишні викладачі музичних класів (училищ)
місцевих  відділень  ІРМТ  (К. Ф. Лаглер,  Д. Ф. фон Рессель,
В. Ф. Алоїз, С. В. Неметц, А. Ф. Бенш, М. В. Лисенко та ін.), які
пішли з цих державних закладів за різних обставин (фінансових,
творчих,  ідеологічних  тощо),  або  молоді,  талановиті  й  амбітні
музиканти,  здебільшого  з  ґрунтовною  освітою,  найчастіше
європейською, які були позбавлені можливості влаштуватися ви-
кладачами  в  державних  закладах,  частково  через  національні
обмеження (євреї), іноді через брак вакансій, а нерідко – у зв’язку
з елементарною відсутністю місцевих відділень ІРМТ і підпоряд-
кованих ним відповідних навчальних закладів у багатьох невели-
ких провінційних містах України в дореволюційні часи. 

Незважаючи на приватний характер навчання, чимало ви-
пускників таких закладів, котрі набули в них сучасних методич-
них знань і здобули довершені виконавські навички, разом із ви-
хованцями музичних класів, училищ та консерваторій, підпоряд-
кованих ІРМТ, своєю подальшою виконавською і педагогічною
діяльністю  зробили  вагомий  внесок  у  розвиток  музично-
виконавських і музично-педагогічних традицій в Україні, запо-
чаткованих кращими педагогами цих закладів – представниками
західноєвропейських шкіл ХІХ – початку ХХ ст.

* * * * *
Принцип поєднання в одному розділі  на перший погляд

різнорідних сфер музичної  діяльності  зумовлений намаганням
надати різновекторну палітру фактичного перетину в музичній
діяльності представників практично всіх національних спільнот,
котрі населяли Україну. 

Впровадження  на  теренах  України  духовно-концертної
діяльності в християнських церквах неправославного обряду та
в синагогах, а також виконання духовної музики різних конфесій
на концертних естрадах поза релігійних будівель протягом ХІХ –
початку ХХ ст. зазнали дедалі все більш стрімкої трансформації:
від  поодиноких  випадків  таких  концертів  у  першій  третині
ХІХ ст. до перетворення їх не лише на важливі події музично-
культурного буття представників тієї чи іншої релігійної конфе-
сії,  а  й  на  суттєве  крос-культурне  явище в  музичній  культурі
України  передреволюційних  часів.  Такому  становищу  сприяв
процес дедалі  все помітнішої секуляризації  духовної музики в
різних конфесіях. Під час деяких із таких концертів (до речі, як і
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під час  деяких православних духовних концертів)  відбувалося
поєднання в програмах духовних творів, написаних представни-
ками  різних  релігійних  конфесій.  Виконавцями  в  таких
концертах також, як правило, ставали представники одразу де-
кількох національних спільнот і різних церков.

Така творча співдружність під час підготовки і проведення
цих духовних концертів сприяла кращому розумінню музично-
культурних традицій народів,  представники яких жили пліч-о-
пліч на своїй новій батьківщині, підвищувала зацікавленість ду-
ховною  сферою  творчості  видатних  західноєвропейських
композиторів, нарешті, була чи не єдиною можливістю почути
органну музику поза літургійної служби.

Проведення  неправославних  духовних  концертів  на  те-
ренах  України  середини  ХІХ –  початку  ХХ ст.  стало
невід’ємною складовою музичної  культури  України  тих  часів.
Для участі в духовних концертах зазвичай об’єднувалися пред-
ставники  різних  національностей  і  релігійних  конфесій,  як
професійні  музиканти,  так  і  численні  здібні  аматори  –
інструменталісти, вокалісти, учасники хорових колективів тощо.
За організацію таких, часто напіваматорських, концертів і за без-
посереднє  керівництво  ними  відповідали  майже  завжди
найдосвідченіші  й  найталановитіші  музиканти-професіонали,
які були серед парафіян різних релігійних конфесій. Їм доруча-
лося не лише проведення концертів, але й копітка, іноді тривала
робота з аматорами-виконавцями, що передбачала тісне творче
спілкування  в  процесі  розучування  співочих  або
інструментальних  партій  принаймні  з  деякими  з  них.  Таке
творче спілкування,  завдяки певній демократичності  стосунків
серед представників тієї чи іншої діаспори (часто незалежно від
посад, які вони обіймали в суспільстві), надавало, з одного боку,
можливість  яскравіше  проявитися  організаційним  здібностям
професійних  музикантів,  відповідальних  за  проведення  цих
концертів, а з іншого – сприяло підвищенню виконавського рів-
ня аматорів,  що іноді наближався до професійного.  Слухацька
аудиторія цих концертів зазвичай не обмежувалася представни-
ками однієї парафії і тим більше однієї національності; зазвичай,
ці концерти викликали зацікавленість численних шанувальників
духовної західноєвропейської музики. Непоодинокі випадки, ко-
ли під час духовних концертів виконувалися твори представни-
ків  різних  релігійних  конфесій,  свідчать  про  загальну
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демократизацію музично-культурного життя в Україні на почат-
ку  ХХ ст..  Зазвичай,  лише  завдяки  духовним  концертам,  які
найчастіше відбувалися в християнських храмах західного обря-
ду  (католицьких,  лютеранських,  протестантських,  ре-
форматських),  слухачі  мали  змогу  ознайомитися  з  багатьма
творами  численних  західноєвропейських  композиторів,  які  за
різними  причинами  (найактуальнішою  з  них  була  відсутність
органа в звичайних концертних залах) не могли бути виконані на
інших естрадах. Дедалі все частіше в концертах, які відбувалися
в неправославних церквах і презентувалися як духовні, поряд із
творами духовного характеру виконувалися твори світського ре-
пертуару.  Організаторами  духовних  неправославних  концертів
ставали професійні музиканти-виконавці – інструменталісти, ди-
ригенти та вокалісти, серед яких було чимало здібних компози-
торів (німці Ф. Шульц, О. Гефельфінгер, Т. Ріхтер, А. Ґрундман;
поляк К. Горський; латвійці А. Оре, брати А. та Ю. Юр’яни; чех
А. Сокол  та  ін.),  котрі  саме  під  час  проведення  духовних
концертів мали можливість публічно виконати власні твори, от-
же,  слухачі  часто  мали  нагоду  ознайомитися  з  яскравими
творами своїх земляків-сучасників, оцінити їх, що стимулювало
останніх займатися композицією.  Залучення до виконання за-
хідноєвропейських духовних творів аматорів (іноді навіть як со-
лістів), при певному негативному моменті (не завжди доверше-
не, інколи навіть недостатньо художнє виконання партій) у ціло-
му, безсумнівно, мало позитивне значення, адже творче спілку-
вання  численних  аматорів  з  музикантами-фахівцями  високого
професійного рівня, якими майже завжди були організатори і ке-
рівники таких концертів – диригенти та (або) органісти – сприя-
ло підвищенню загального виконавського рівня аматорів (спів-
аків,  хористів,  деяких  інструменталістів),  наближення  –
більшою або меншою мірою – їхньої  майстерності  до профе-
сійної.  Глибоке  володіння  специфікою  виконання  органних
творів і загальна фахова музична обізнаність органістів, зокрема
О. Гефельфінгера,  згодом  вплинула  навіть  на  вдосконалення
майстерності виконавців на гармоніках-баянах.

Отже,  неправославні  духовні  концерти  мали  неоціненне
прогресивне,  пізнавальне  і  художнє  значення,  були  яскравим
підтвердженням національного багатоголосся композиторських і
різнобарв’я музичних традицій, які існували в Україні в означе-
ний історичний проміжок. Духовні концерти посіли важливу ні-
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шу в  музичній  культурі  України,  сприяючи процесу загальної
професіоналізації  музичного виконавства,  зокрема і  музичного
мистецтва в цілому.

Єврейська  духовна музика,  як вагома складова музичної
культури України дореволюційних часів, зазнала кардинальних
змін через її секуляризацію та наближення до духовних творів
європейських  композиторів  різних  християнських  конфесій.
Довершені виконавці – кантори, органісти, синагогальні хори, як
і композиції прогресивних єврейських митців,  мали в багатона-
ціональному  українському  суспільстві  значний  попит,  а  заці-
кавленими слухачами цієї музики були не лише представники іу-
дейської релігійної спільноти, а й численні представники бага-
тьох культур і релігійних конфесій, які населяли українські землі
в той час.

У сфері оперного виконавства в Україні в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст. постійно відбувалася творча взаємодія
представників  різних  вокальних,  інструментальних,  дири-
гентських традицій та шкіл, які за національним своїм складом
являли практично весь спектр населення України. Проте, за умов
початку формування власних – російської та української антре-
приз та згодом вокальних шкіл, вагому роль у прищепленні заці-
кавленості  різними прошарками провідних культурних центрів
України  оперним  мистецтвом  відігравали  представники  захі-
дноєвропейських традицій: насамперед італійці, а також німці,
австрійці,  чехи,  представники  інших  західноєвропейських  на-
ціональних культур. 

До  складу  численних  приватних  музичних  навчальних
закладах,  засновниками яких найчастіше ставали німецькі,  ав-
стрійські, чеські, польські, єврейські музиканти-педагоги. Подіб-
не становище було характерне і для музичних класів та училищ
при місцевих відділеннях РМТ – ІРМТ, до яких входило чимало
іноземних фахівців. Організація та діяльність приватних музич-
них навчальних закладів в  Одесі  була подібна до аналогічних
шкіл (класів) у Києві, Харкові, а за спектром предметів, що ви-
вчалися, рівнем вимог до вихованців, перспективою по закінчен-
ню їх продовження музичної освіти в російських та іноземних
консерваторіях  ‒  прикладом для подібних закладів у більшості
провінційних міст.
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РОЗДІЛ 4

РОЛЬ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МУЗИКАНТІВ
У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО

КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА
СХОДУ І ПІВДНЯ УКРАЇНИ

4.1.  Камерне виконавство  в  Одесі  в  контексті
діяльності західноєвропейських інструменталістів

У Російській імперії протягом усього ХІХ ст. найбурхливі-
шим  за  темпами  торговельно-економічного  розвитку  і  за  чи-
сельним зростання населення містом була Одеса, яка приваблю-
вала численних підприємців, інженерів, купців, лікарів, творчу
інтелігенцію,  ремісників,  представників  інших  професій  бага-
тьох  національностей  і  релігійних  конфесій,  тому  інтерна-
ціоналізм  з  перших  десятиріч  існування  цього  міста  став  ха-
рактерною ознакою всього культурного буття одеситів.

Чи не найяскравіше ця особливість Одеси проявилася в му-
зичному побуті, адже на концертних сценах міста в ХІХ ст. пліч-о-
пліч виступали німці,  французи,  австрійці,  угорці,  чехи,  поляки,
євреї, греки, росіяни, українці, а одеська італійська опера стала фе-
номенальним  культурним  явищем  на  теренах  усієї  Російської
імперії. 

Розвиток музичної культури в цьому місті впродовж усієї йо-
го історії прямо залежав від загальнополітичного та повʼязаного з
ним  економічного  стану Півдня  Російської  імперії,  зокрема  від
військових перипетій та потрясінь другої половини ХІХ – початку
ХХ ст., тож різні гілки царини музичного мистецтва зазнавали як
стрімких злетів, бурхливого розквіту, так і гальмування, аж до май-
же повного занедбання.

Показовим у цьому плані було камерне виконавство – одна з
найрепрезантативніших гілок музичного мистецтва в Україні того
періоду, зокрема в Південній Пальмірі.

Сучасними музикознавцями практично не висвітлена творча
діяльність учасників одеського квартету зразка кінця 1860-х – по-
чатку 1870-х рр., чи не найпершого колективу, котрий протягом ря-
ду  років  майже  в  незмінному  складі  давав  серії  камерних
концертів, які охоче відвідувалися публікою. Спроба висвітити цей
період була здійснена в статті автора даної монографії [975]. 
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На  основі  публікацій  в  одеській  періодиці  того  часу  від-
творимо постаті яскравих музикантів та їхню непересічну для роз-
витку музичних смаків одеської аудиторії діяльність. 

Про  стан  музичного  життя  міста  в  1860-х рр. критик
І. М. Кузьмінський  писав  таке:  «Одеса  не  може конкурувати з
Ригою, Варшавою, Києвом, Харковом та Саратовом. У Києві –
красивий театр, російська опера з гарним оркестром і хором з 30
осіб. В Одесі це в нещасному і хирлявому вигляді. Про театр і не
кажу, – оркестру,  хоча б скільки-небудь прийнятного, ще немає;
товариство любителів музики ледь дихає, музичний гурток арти-
стів  такий  тісний,  що  нічого  серйозного  затіяти  неможли-
во» [304]. Нетривалим сплеском концертної активності характе-
ризувався період кінця 1860-х – початку 1870-х рр., коли в місті
жили і працювали талановиті музиканти: скрипалі Жорж Франк
(австрієць, можливо єврейського походження, учень професора
Я. Дондта  у  Відні),  Карл  Бабушка  (чех,  вихованець  Празької
консерваторії) і віолончеліст Максиміліан Куммер (учень свого
батька Ф. А. Куммера, відомого німецького віолончеліста і гобо-
їста,  професора  Дрезденської  консерваторії).  Саме  завдяки
їхньому  високому  професіоналізму  одесити  впродовж  1868‒
1871 рр.  мали  змогу регулярно  відвідувати  концерти  камерної
(здебільшого квартетної) музики. Адже до появи в місті цих му-
зикантів камерні (квартетні) концерти в Одесі організовувалися
лише  епізодично,  здебільшого  силами  аматорів,  і  майже  не
звучали з великої естради. 

До часів діяльності в місті цих музикантів чи не єдиною
спробою впровадження серії камерних концертів стали гастро-
льні  виступи  чеської  родини  Неруда,  що  відбулися  в
1860 р. [705], під час яких, за словами кореспондента «Одесского
вестника» П. П. Сокальського, «…ми побачили і такі обличчя, які
раніше ніколи не відвідували концерти» [706]. 

У звіті Одеського філармонічного товариства за п’ять років йо-
го активної діяльності (1860‒1865) перелік ансамблевих п’єс, які були
виконані його членами за  весь цей час,  обмежувався лише двома
творами: септетом Гуммеля і тріо Мендельсона [583, с. 8]. Особли-
вістю  цього  товариства,  за  словами  дослідника  історії  Одеси
О. М. Дерибаса, була відсутність власного окремого приміщення, то-
му воно функціювало, влаштовуючи камерні зібрання (у які, судячи зі
звіту  товариства,  входили  найчастіше  сольні  виступи  музикантів-
інструменталістів або вокальні номери) не публічно, а «…в інтим-
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ному,  домашньому гуртку щирих  любителів  доброї  музики» [179,
с. 194].  Отже,  виступів  інструментальних  камерних  ансамблів  на
концертній естраді міста в той час практично не було.

Такий  стан  справ  тривав  аж  до  1867 р.,  який  виявився
благодатним для Одеси в контексті впровадження камерних ви-
конавських традицій. Адже саме з оселенням того року в Одесі
скрипалів  Ж.  (М. Г.) Франка,  К. Бабушки  та  віолончеліста
М. Куммера камерна музика в місті вийшла з приватних салонів
(здебільшого аматорських) на велику концертну естраду. 

Преса доволі регулярно інформувала містян про проведен-
ня  публічних  музичних  заходів,  які  заслуговували  на  увагу.
Завдяки  цьому  можна  простежити  хронологію  проведення
концертів цих музикантів, які, не обмежуючись суто камерним
виконавством, виступали і як солісти. 

Найперше  друковане  свідчення  про  виступ  вихованця
Празької консерваторії К. Бабушки в місті датоване 23 березня
1867 р., коли цей молодий скрипаль грав у концерті відомого і
популярного  в  Одесі  піаніста,  уродженця  Відня  Р. Фельдау169.
Бабушка зіграв Велике фортепіанне тріо Мендельсона (з Фель-
дау та віолончелістом Гарпфом170) і Фантазію на мотиви Вебера
для  скрипки  з  фортепіано  Вольфа  та  В’єтана [277].  Через  ти-
ждень Бабушка взяв участь у концерті місцевого викладача співу
Руфа [275], а наприкінці квітня – у музичному благодійному ве-
чорі в Акермані. «Артистичне виконання на скрипці п. Бабушки
справило  приємне  враження»,  –  зазначав  анонімний
кореспондент [10].  Нарешті,  24  травня  1867 р.  Бабушка  дав
власний концерт в одеській Біржовій залі. У цьому концерті взя-
ли участь Фельдау,  Гарпф і  військовий капельмейстер А. Ейх-
горн171.  Серед іншого присутні почули Фантазію «Апасіоната»

169  Життя і  творча діяльність  Р. Фельдау детально аналізуються в  підрозділі
6.1. (див. також іл. ХІІІ).
170 Віолончеліст,  військовий  капельмейстер  і  музичний  педагог  Лука  Йоси-
пович Гарпф працював в Одесі з перервою (1872-1876) принаймні до початку
1900-х рр.
171 Прусський підданий Август Ейхґорн народився в 1844 р. До Росії приїхав у
середині 1860-х рр. Після нетривалої служби в Одесі він в 1870–1883 рр. служив
у Ташкенті, потім мешкав у Петербурзі. Був найпершим музичним етнографом,
який залишив цикл статей про своє перебування в Середній Азії і культурний
побут  середньоазійських  народів,  а  також  велику  колекцію  музичних
інструментів тієї місцевості. Змістовні етнографічні записи А. Ейхґорна у ви-
гляді щоденника часів його перебування в Ташкенті були надруковані в 1917 р.

- 191 -



для скрипки В’єтана (Бабушка), Друге велике фортепіанне тріо
Мендельсона (Бабушка, Гарпф і Фельдау),  Andante та Presto із
сонати для скрипки та фортепіано Бетховена (Фельдау та Бабуш-
ка),  Арпеджіо  для  скрипки,  віолончелі  та  фортепіано  В’єтана
(Бабушка, Гарпф і Фельдау), Andante та Scherzo capriccioso для
скрипки Давіда (Бабушка) [33].

Восени цього ж року «Одеський вісник» анонсував серію
квартетних зібрань (29.11; 03.12; 06.12 та 10.12), які мали відбу-
тися  в  залі  німецького  клубу  «Гармонія»  за  участю  Франка,
Бабушки, Россета та Куммера [38]. З того часу протягом наступ-
них трьох років камерні концерти в Одесі стали регулярними і
бажаними  музично-культурними  подіями.  Уже  після  двох
перших концертів квартету місцева преса зазначала, що кожен з
його учасників  «…цілком заслужений артист  і  тому всі  п’єси
камерної  музики  виконуються  ними  з  чудовою  злагодою  і
досконалістю. Квартети Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шумана –
постають у цей раз перед нами не в такому спотвореному ви-
гляді,  у якому їх найчастіше доводиться слухати: тільки у ви-
конанні таких артистів, котрих названо вище, красу цієї музики
можна оцінити належним чином» [510]. Якщо скрипаль Бабушка
і  виконавець  альтової  партії  Я. Л. Россет172,  керівник  садового
оркестру, уже були знайомими місцевій публіці, то поява в місті
двох молодих талановитих музикантів – скрипаля Франка і віо-
лончеліста Куммера – стала для слухачів приємним подарунком.

Окрім  саме  проведення  квартетних  камерних  концертів,
учасники  тільки-но  сформованого  квартету  вели  насичену
концертно-виконавську діяльність,  беручи  участь  у  численних
благодійних  заходах,  концертах  інших  місцевих  музикантів
(професійних та аматорів), а також гастролерів. На початку січня
1868 р. Франк організував власний концерт, у якому, крім учас-
ників  квартету,  взяв  участь  і  шанований  одеситами  піаніст
І. Тедеско, організатор і багаторічний керівник відомого в місті,
проте малодіяльного філармонічного товариства, яке на той час
об’єдналося з товариством любителів музики. У цьому концерті
музиканти  виконали  Тріо  Гайдна,  Квартет  Бетховена,  Квінтет
Шпора та Варіації для скрипки та фортепіано Бетховена ор. 47.

на шпальтах «Русской музыкальной газеты» Вс. Чешихіним [942].
172 В одеській пресі трапляються декілька варіантів прізвища цього італійсько-
го скрипаля і диригента: Россетті,  Росетті,  Розетті, Россет. Останній варіант
вживався найчастіше. 
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Відзначивши художність виконання концертантами всіх творів,
безіменний рецензент значну увагу приділив піаністові Тедеско,
який  погодився  грати  з  учасниками  квартету,  адже  він  уже
близько п’яти років не виступав прилюдно. «Він був м’яким – в
Анданте Гайдна, блискучим – у варіаціях Бетховена, і елегант-
ним – у квінтеті Шпора» [281].

На початку березня 1868 р. учасники квартету взяли участь у
концерті  піаніста  Р. Фельдау,  у  якому  виконали  Квінтет  Шу-
мана [280]. Через тиждень цей же квінтет був ще раз зіграний 9 бе-
резня на сімейно-музичному вечорі Товариства любителів музики,
крім того, К. Бабушка виконав Соло для скрипки В’єтана [670]. 13
березня  Бабушка  взяв  участь  разом  із  кларнетистом-чехом
Д. Урбанеком,  віолончелістом  Куммером,  співаком
О. М. Додоновим  та  ін.  у  концерті  12-річного  скрипаля
А. Паулі [25]. А вже 15 березня учасники квартету розпочали другу
серію камерних концертів [40].  Знаменною подією для учасників
квартету стало  виконання  8  вересня  1868 р.  Квінтету  Шумана  в
ансамблі  з  А. Рубінштейном,  який  концертував  в  Одесі [21].  У
жовтні 1868 р. Бабушка в концерті співачки А. Роджерс та її дочок
виконав Адажіо та Рондо з Концерту В’єтана [23]. У другій поло-
вині грудня 1868 р. учасники квартету разом із піаністом Фельдау в
залі німецького товариства «Гармонія» розпочали вже третю серію
камерних (квартетних) вечорів [20].

Узимку 1869 р.  учасники квартету виступали в так званих
музичних  ранках.  31  січня  «Новороссийский  телеграф»
інформував читачів про проведення 2 лютого другого музичного
ранку в залі  Об’єднаних товариств любителів музики і  філар-
монічного. До програми ранку ввійшли Квінтет Шумана (партія
фортепіано – п. Вейнбегр), Серенада Гуно для тенора, віолонче-
лі  та  фортепіано (пп. Машевський, Куммер і Вейнберг) і Квартет
Моцарта (Франк – Бабушка – Россет – Куммер) [18].  А  29  січня
Бабушка  взяв  участь  у  вокальному  концерті  в  Біржовій  залі
Е. Абрас,  виконавши  Арію  з  варіаціями  В’єтана  та  Концерт
«Millitaire» Ліпінського [36; 37].

Після закінчення музикантами чергової серії вечорів каме-
рної класичної музики в середині лютого місцевий рецензент за-
значав: «Незважаючи на значну кількість розваг у цей багатий на
події сезон, класична музика не залишилася в нас поза увагою.
Бали, опери, російський драматичний театр, – усе це не завадило
публіці  акуратно відвідувати вечори класичної музики,  а тому
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вечори, що були оголошені, й програми в їхньому нинішньому
вигляді збудили великі очікування, і  […] очікування більшості
збулися […]. Франк своїм смичком і сумлінним виконанням зму-
шував  публіку  відчувати  всю  красу  цієї  безсмертної  музики,
навіть і не дуже великі знавці і любителі, очевидно, насолоджу-
валися звуками цих чудових мотивів.  Віддамо належне і  його
співучасникам, котрі всі – дуже сумлінні виконавці. Фельдау та-
кож грав доволі багато і з особливим успіхом у тріо Бетховена і,
останнього разу, в тріо Шуберта» [871]. 16 лютого Франк, Бабуш-
ка,  Россет  та  Куммер  узяли  участь  у  четвертому  музичному
ранці Об’єднаного товариства любителів музики і філармонічно-
го. До програми ввійшли квартети Гайдна (№ 38) і Шпора [45]. 

12 березня 1869 р. Франк, який виконував обов’язки керівни-
ка  оркестру цього  товариства,  керував  його  симфонічним орке-
стром. У концерті були, крім вокальних номерів, виконані симфонія
Моцарта,  увертюра  «Егмонт»  Бетховена  та  подвійний  квартет
Шпора [30].

У  березні  1869 р.  Бабушка  знову  виступив  у  концерті
А. Роджерс (16 березня), виконавши Grand Concert В’єтана [24], а
Франк у концерті Руфа (23  березня)  «…відмінно зіграв баладу і
полонез В’єтана, навіть із захопленням, яке не завжди йому прита-
манне» [303]. 30 березня квартет узяв участь у концерті  піаніста
С. І. Вейнберга (виконувався квінтет Шумана), а крім того, Франк
зіграв фантазію на теми з опери «Ессонда» Шпора [47]. А вже на
початку квітня Франк керував оркестром Об’єднаного товариства
любителів  музики  та  філармонічного,  у  якому  виконувалися
концерт Мендельсона  для фортепіано з  оркестром (соліст  Р. Фе-
льдау),  увертюра «Преціоза»  Вебера,  хор з  оди-симфонії  Давида
«Христофор Колумб» та Друга симфонія Бетховена D-dur [44]. 22
та 24 квітня Франк та Куммер грали в концертах співачки Б. Мари-
ніної та місцевої піаністки А. Седлячек [46]. Травень цього ж року
відзначився  в  концертному  житті  місті  гастролями  чеського
скрипаля Ф. Шипека. Музикант, крім виконання сольних творів, в
одному з концертів виступив і як квартетист. Партнерами його в
цьому виступі  в  залі  Товариства любителів  музики стали Франк
(друга скрипка), Бабушка (альт) та Куммер [34].

У жовтні 1869 р. преса знову повідомляла про заплановану
нову  серію  вечорів  камерної  музики  за  участю  вже  відомих,
шанованих у місті Франка, Бабушки та Куммера[17]. Цього ж місяця
Куммер та Бабушка були запрошені як виконавці-солісти до участі в
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концерті співаків А. М. Ніколаєва та Михайловської [131]. Окрім со-
льних п’єс, Бабушка та Куммер разом з піаністом Блуменфельдом
виконали маленьке тріо Es-dur Гайдна. У звіті про концерт рецензент
І. М. Кузьмінський зазначив,  що «…П. Бабушка,  безумовно,  дуже
здібний скрипаль, у п’єсі В’єтана обмежився вивченням складних
пасажів і взагалі зовнішнім оздобленням, проігнорувавши головне:
інтерпретацію думки й духу композиції» [328]. Оскільки зазвичай
І. М. Кузьмінський був  одним із  найприхильніших рецензентів
квартетистів, така його оцінка гри Бабушки мала стимулювати
молодого скрипаля до подальшого вдосконалення.

Після  наступного  концерту  Об’єднаного  товариства  30
жовтня, у якому брав участь оркестр Г. Гене, посилений чотирма
музикантами з  театрального оркестру й аматорами,  керований
Франком, Кузьмінський так охарактеризував Франка-диригента:
«Він серйозний музикант, знає оркестр і розуміє його умови. Він
не буде сумувати на репетиції» [315].  16 листопада в залі Шля-
хетного  зібрання  відбувся  наступний  концерт  товариства  на
користь  дівчаток-сиріт,  яким  керували  Франк  (диригент  ор-
кестру) та Руф – диригент хору. З оркестрових творів були ви-
конані Друга симфонія Бетховена й Увертюра до опери «Життя
за царя» Глінки [130].

Листопад-грудень  1869 р.  ознаменувалися  трьома  кон-
цертами  в  Одесі  видатного  чеського  скрипаля  Ф. Лауба.  У
першому концерті Лауб серед іншого грав скрипковий концерт
Мендельсона за участю оркестру Гене, до якого для поліпшення
звучання  були  залучені  Бабушка  і  Франк [320].  А  в  третьому
концерті  в  Одесі  2  грудня Лауб виконав  в ансамблі  з  Франком,
Бабушкою та Куммером Квартет Бетховена ор. 74 [41]. Рецензії на
цей виступ не виявлено, проте сам факт залучення Ф. Лаубом до
публічної ансамблевої гри молодих партнерів свідчить про їх ви-
сокий професійний рівень і значний творчий потенціал.

Наприкінці  грудня  1869 р.  Кузьмінський  анонсував  на-
ступну серію вечорів камерної  музики,  у яких Г. Гене замінив
Россета за пультом альта.  Фортепіанні партії  мали виконувати
Р. Фельдау та  нова одеська і  європейська зірка В. Пахман, ви-
хованець  Віденської  консерваторії  (його  вчителями  там  були
А. Брукнер з теоретичних предметів і Й. Дакс з фортепіано) [26].
«Перший  вечір  камерної  музики  відбувся  11  січня  і  цілком
вдався. Усі артисти, які брали участь, пп. Франк, Бабушка, Гене,
Куммер та Пахман, із чудовим ансамблем, енергією, а, головне,
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свідомістю, передали слухачам натхнення Гайдна, Генделя, Шу-
берта і Мендельсона. Ми дуже цінуємо такі вечори, що […] осві-
жаюче впливають на душу, особливо в одеській музичній атмо-
сфері, яка нерідко оголошуються звуками деренчливої ліри, ко-
трі  нічого  не  виражають…», –  зазначав  Кузьмінський [316].  У
другому концерті цієї серії 14 січня звучали Квінтет для струн-
них з кларнетом А-dur, (кларнетист – чеський музикант Кеєр),
Тріо  А. Г. Рубінштейна  ор. 52  № 3  В-dur  (партія  фортепіано  –
Р. Фельдау)  та  струнний  квартет  Бетховена  op. 18,  № 3  D-dur.
Аналізуючи  цей  концерт,  Кузьмінський  наголосив,  що  «…
квінтет з кларнетом Моцарта, надзвичайно ясний і ароматичний
твір,  знайшов  відголос  співчуття  навіть  у  серцях  найменш
вразливих  натур» [335].  У  виконанні  Тріо  Рубінштейна  ре-
цензент  відзначив  багато  праці  та  рефлексії,  проте  не  зміг
похвалити виконавців за натхнення та оригінальність, натомість
квартет Бетховена був виконаний бездоганно [335]. 25 січня від-
бувся  третій  концерт  серії,  у  якому знову взяв  участь  піаніст
В. Пахман,  котрий  з  членами  квартету  зіграв  фортепіанний
квінтет Шумана. «Жахливий холод, який царював у залі люби-
телів музики (публіка сиділа в шубах, дехто навіть у капелюхах),
не  завадив  п. Пахману  передати  квінтет  Шумана  в  усій  його
величній красі. Квартети Шпора і Моцарта пройшли настільки
добре,  наскільки  тільки  можна  було  це  зробити  при  п’яти-
градусному холоді в залі», – інформував Кузьмінський [323]. А в
четвертому вечорі були виконані квартет g-moll Фолькмана, Сю-
їта ор. 20 Гольдмарка і квінтет ор. 87, В-dur Мендельсона [323].

6 березня відбувся концерт Франка, який, за словами ре-
цензента, «…уже встиг завоювати в нас чільне місце» [336]. У
ньому молодий музикант виконав Чакону Баха, Романс Шумана,
«Вічний рух» Паганіні та септет з духовими інструментами Бет-
ховена ор. 20. «Цей скрипаль, відтоді як прибув до Одеси (три
роки  тому),  досяг  таких  значних  успіхів,  що  гра  його  стала
невпізнаною», – писав Кузьмінський, нагороджуючи виконання
артиста епітетами – «чудовий смак», «задушевність», «свіжість
тону» тощо [333]. У цій же публікації критик інформував читачів
про намір Франка дати прощальній концерт і невдовзі залишити
Одесу: «знову чергове дезертирство! […] Невже достойні арти-
сти не можуть ужитися серед нас? Невже в нас їх настільки бага-
то, що ми спокійно маємо дивитися на їхню втечу?» [333].

7 березня 1870 р. преса повідомила про виступ Бабушки в
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концерті  місцевого  піаніста  і  викладача  музики  Ед. Буд-
деуса [284], а на початок квітня анонсувався концерт «молодого і
талановитого скрипаля п. Бабушки, добре відомого одеській пу-
бліці» [137]. Невдовзі відбувся концерт Куммера в залі німецько-
го товариства «Гармонія» за участю В. Пахмана, М. Г. Франка й
оркестру під орудою Г. Гене [138]. У рецензії Кузьмінський кон-
статував, що відвідувачів подібних концертів завжди буває дуже
небагато.  «У  концерті  п. Куммера  15  березня  зібралося  не
більше  80  осіб.  Утім,  цей  концерт  можна  вважати  за  один  із
найцікавіших як за вибором п’єс, так і за виконанням. П. Куммер
[…], єдиний віолончеліст у місті,  без якого нам не вдалося би
почути багато чудових творів, бо він має достоїнства, які необ-
хідні для доброго виконання musique d’ensemble. Правда, п. Кум-
мер не здатний сяяти на концертній арені: у нього забагато скром-
ності та поваги до мистецтва, якому він служить, і не вистачає
духу запастися  цим шиком і  нахабством,  яким натовп завжди
аплодує.  Він  на  перший  план  ставить  музичний  смисл  [ви-
ділено в тексті – В. Щ.], без усіляких побічних атрибутів, а тому
справжнє його місце – у класичній музиці […]. Добра школа, чу-
дова інтонація, свіжий і м’який тон, плавний та рівний смичок.
Ми  бачили,  що  пп. А. Рубінштейн,  Венявський,  Лауб  та  інші
артисти, перебуваючи в Одесі, достойно оцінювали ці якості і ні-
коли не нехтували можливістю користуватися ними. Не будемо
говорити про те, що п. Куммер постійно отримує запрошення на
приватні вечори і завжди зі щирою самовідданістю приймає їх.
У концерті  15  березня  нам найбільше сподобалося  виконання
Куммером  і  Пахманом  сонати  Мендельсона  si-bemol,  яке  за
смаком і вірністю передачі думки було бездоганним, і знову під-
тверджує те, що ми тільки-но сказали про гру п. Куммера. […]
Твори Ромберга і Поппера для віолончелі також пройшли дуже
вдало» [332].  У  цій  же  статті  Кузьмінський  висловив  жаль  з
приводу  залишення  «шанованим  артистом»  Франком  Одеси:
«Він перший установив постійні серії вечорів класичної музики
і керував ними зі знанням і відданістю своїй справі, чим дуже
сприяв  збудженню любові  і  смаку до  творінь,  що  становлять
гордість  і  славу музичного  світу.  Він  навіть  зробив шляхетну
спробу розбудити наше сумнозвісне товариство любителів музи-
ки, і якщо незабаром і залишив кермо правління, то не з власної
провини.  Товариство  навіть  на  мить  прокинулося,  але  потім
повернулося на інший бік і знову поринуло в сплячку» [332]. 
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У  прощальному  концерті  Франка  звучали  концерт
Мендельсона для скрипки з оркестром, сцена з опери «Галька»
С. Монюшка в аранжуванні В’єтана, Perpetum mobile Паганіні і
два етюди Венявського з акомпанементом другої скрипки. Як за-
значав  критик,  один  з  цих  етюдів  Франк  розучив  під  керів-
ництвом Венявського і  виконав чудово,  як і  Perpetuum mobile.
Ансамбль Франку склав традиційно Бабушка. Два етюди Веняв-
ського скрипалі зіграли дуетом [628].

Через декілька місяців Франк повернувся до Одеси вже як
диригент німецької опереткової трупи. У липні 1870 р., інформу-
ючи одеситів про початок гастролей німецької опери (фактично
оперети)  в  Маріїнському театрі,  преса відзначила,  що артисти
всі зі свіжими голосами, співають «…правильно і без помилок.
[…]  Оркестр,  очевидно,  ще  не  повністю  сформувався,  проте
паличка  такого  диригента,  яким  є  п. Франк,  зуміла  відновити
загальний порядок» [157].

Ці виступи Франка виявилися останніми в житті молодого
музиканта: 11 лютого 1871 р. він помер в Одесі від сухот [139].
«Смерть вирвала з нашого, уже без того невеликого музичного
гуртка, одного з найдіяльніших і найобдарованіших членів його
–  26-річного  скрипаля  М. Г. Франка.  […]  Покійний –  родом з
Відня, син дуже бідних батьків, мусив сам торувати собі дорогу,
і рано присвятив себе мистецтву. Учень Дондта, одного з кращих
віденських учителів, він упродовж тривалого часу займав другий
пюпітр у перших скрипках Kaiser-Theater.  Потім,  чотири роки
тому,  […] прибув до Одеси,  де […] зумів […] розворушити й
анімувати певну частину міської інтелігенції. Усі ще пам’ятають
ті добрі хвилини і враження, котрі багато хто, можливо вперше,
винесли  із  сеансів  камерної  музики,  які  були  організовані
Франком, і тепер, імовірно, надовго ми позбулися цієї насолоди.
[…] Зустріч в Одесі з такими скрипалями, як Венявський і Лауб,
мала  на  нього  найсприятливіший  вплив.  У  їхній  грі  він  […]
побачив недоліки та достоїнства власної гри і старанно працю-
вав.  […]  Франк  сам  зізнавався,  що  навіть  знайомство  з
Аппол[інарієм] Контським було для нього корисним, адже він
зрозумів, як не треба грати», ‒ писав Кузьмінський [331].

Уже  в  1875 р.  безіменний  музичний  рецензент  на
шпальтах «Новоросійського телеграфу» саме з Франком порів-
нював  виконавський  рівень  видатного  польського  скрипаля-
гастролера  Г. Б. Вигановського:  «Технічна  сторона  у  п. Вига-
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новського розвинута надзвичайно, гра його містить […] значну
дозу експресії та нагадує багато чим виконання незабутнього для
Одеси скрипаля Франка» [279]. Отже, позитивно характеризую-
чи гру скрипаля,  критик опосередковано оцінив і  виконавську
майстерність померлого Франка.

Втративши партнера, Куммер і  Бабушка продовжували ви-
ступати в благодійних вечорах та концертах гастролерів. Так, на-
прикінці 1870 р. Куммер разом з Фельдау грали в концерті скри-
пачки Фанні Морген 30 листопада [135], а Бабушка разом з клар-
нетистом-чехом Д. Урбанеком та іншими музикантами взяв участь
у двох благодійних концертах [270; 271], де виконав концерт В’єта-
на [133].  Наступне  повідомлення  про  виступ  Бабушки  датується
серединою лютого  1871 р.,  коли скрипаль  у  концерті  Р. Фельдау
разом  із  Ф. Морген  виконав  симфонію  G-dur  Аляра  для  двох
скрипок [331]. А 5 березня «Новоросійський телеграф» анонсував
концерт  К. Бабушки  в  залі  «Гармонія»  за  участю Тума,  Гене  та
Куммера.  До  програми  ввійшли  квартети  Гайдна  (№ 38,  D-dur),
Бетховена  (№ 5,  A-dur),  4-й  концерт  В’єтана  (з  акомпанементом
фортепіано) та Calabresse Баццині для скрипки з фортепіано [143].
Невдовзі  в місті відбувся концерт Куммера, у  якому К. Бабушка,
Тум, Г. Гене, а також піаніст К. Масалов і невідомий (NN) виконали
квартет Мендельсона Es-dur, віолончельні та скрипкові твори Баха,
Баццині, Глінки, Поппера та ін. [140].

Це була остання спроба місцевих музикантів продовжити
традицію  проведення  концертів  квартетної  музики.  Невдовзі
Бабушка переселився до Москви, де викладав і концертував, а в
1880-х рр. виступав у складі квартету Московського відділення
Імператорського  російського  музичного  товариства  на  чолі  з
І. Гржімалі [122, с. 324].

Останні публічні виступи Куммера датуються кінцем квітня
1871 р.,  коли  віолончеліст  узяв  участь  у  концертах  піаністки
Р. Штерн (17 квітня) [321] та скрипаля з Італії Ф. Консоло (29 квітня,
тріо  с-moll  Мендельсона  разом з  Фельдау) [142].  «Не забудемо і
Куммера, – писав Кузьмінський, – який чудово виконав два соло; у
співі його віолончель особливо гарна» [321]. 18 вересня того ж року
віолончеліст  майже  раптово  пішов  з  життя.  За  словами  Кузь-
мінського, «Куммер був не тільки симпатичним музикантом, але
й доброю, улюбленою всіма людиною. Він ніколи нікому не від-
мовляв у своєму музичному сприянні і […] постійно безоплатно
брав  участь  у  всіх  приватних  вечорах  і  концертах.  […]  Як
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квартетист Куммер […] умів доповнювати загальний ансамбль,
[…] завжди надзвичайно добросовісно виконуючи свою скром-
ну, проте дуже важливу роль. Одним словом, із Куммером […]
остаточно  загинули  серії  камерної  музики,  які  […]  так  добре
вплинули на розвиток нашого смаку» [306].

Відсутність  або  нерегулярність  публічних  камерних
концертів в Одесі з майже випадковим складом їх учасників у
1870-х –  першій  половині  1880-х рр.  певною  мірою
компенсувалася періодичною організацією приватних музичних
вечорів,  проте  проведення  їх  практично  не  висвічувалося  в
пресі. Саме тому є цінним своєрідний репортаж про одну з таких
неформальних творчих зустрічей меломанів, яка відбулася в ли-
стопаді 1883 р. на квартирі адвоката П. М. Зеленка. Цей вечір зі-
брав низку яскравих музикантів міста і гастролерів – скрипаля
В. З. Саліна,  та  угорського  віолончеліста  З. Бюргера.  «Класич-
ний квартет173 був  виконаний артистично;  чистота  гри,  струн-
кість і виразність викликали захоплення. […] Усі музичні відтін-
ки кожним інструментом виражалися чудово. Після квартету бу-
ло  виконане  тріо  для  скрипки,  віолончелі  та  фортепіано
(пп. Салін, Бюргер та Реслер174). Тріо це, видатне за композиці-
єю, привело в захват слухачів. […] Після тріо пп. Салін і Бергер
грали окремо різні п’єси. […]  Потім п. Фельдау взяв участь у
виконанні  квінтету,  який  був  зіграний  із  притаманною цьому
піаністові чіткістю, силою і виразністю. Було вже далеко за пів-
ніч, коли наповнені звуками гості були запрошені п. М. Зленком
до чудової вечері. Але й цим не обмежився з такою насолодою
проведений  музичний  вечір.  Самі  виконавці  були  здивовані
прекрасним  загальним  виконанням  зіграних  ними  музичних
творів відомих авторів:  Бетховена,  Шумана,  Мендельсона-Бар-
тольді,  Баргеллі  [? –  В. Щ.]  та  ін.  і  зголосилися  ще  виконати
струнний квінтет, у якому взяв участь і наш відомий музикант-
аматор п. Тріттен175, який пречудово грає на скрипці, альті та віо-
лончелі. У квінтеті він грав на альті. Справжні меломани з вели-
кою увагою прослухали і останній квінтет і, подякувавши хазяї-
ну за доставлене їм надзвичайне задоволення, розійшлися о пів
на третю ночі, не помітивши, як пройшов вечір» [1031].

Відродження квартетних концертів в Одесі відбулося лише в
173 До складу квартету ввійшли В. Салін, А. Фельдштейн, Тум та Л. Гарпф.
174 Імовірно, йдеться про Д. Ф. фон Ресселя.
175 Ф. Тріттен входив до складу дирекції філармонічного товариства ще в 1842 р. 
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другій  половині  1880-х рр.  із  відкриттям  Одеського  відділення
Імператорського російського музичного товариства і музичних кла-
сів (згодом училища) при ньому. Від другого року існування від-
ділення (1887‒1888 р.),  коли розпочалися виступи квартету,  до
1912 р., коли відзначалося 25-річчя відділення, усього відбулося
181  камерне  зібрання.  Склад  квартету  відділення  постійно
змінювався176,  що було характерно для більшості камерних ко-
лективів того часу,  які  функціювали не лише в Україні,  а  й у
Росії та в Європі. У різні роки основу квартету Одеського від-
ділення ІРМТ складали яскраві музиканти німецького, чеського,
польського, італійського, єврейського походження, які проявили
себе  не  лише  як  досвідчені  камерні  виконавці,  а  й  як
інструменталісти-віртуози, котрі давали власні концерти і брали
участь  як  солісти  в  симфонічних  концертах,  суміщаючи  ви-
конавську з педагогічною роботою в музичних класах (пізніше в

176 За  підбіркою Р. Енгеля,  який  підготував  ювілейну ‒ до  25-річчя  заснування
Одеського  відділення ІРМТ та  музичних класів,  згодом училища при ньому ‒
інформацію до «Русской музыкальной газеты» про склади камерного ансамблю
викладачів, перший квартет склали: Пустарнаков, Товбін, Фідман і Ґлазер, у тому ж
сезоні  другу  серію  камерних  зібрань  вели:  Пустарнаков,  Яроцький,  Фідман  і
Бутковський.  Сезон  1888/89 рр.:  Пестель,  Геніч,  Фідман  і  Ґлазер;  1889/90 рр.:
Фріман, Жураковський, Клесс і Ґлазер; 1890/91 рр.: Фріман, Попов, Златогорський
і  Вербов;  1891/92 рр.:  Фріман,  Попов,  Златогорський  і  Алоїз;  1892/93 рр.:
Гаврилов, Клесс, Немировський і Вульфіус; 1894/95: Млинарський, пані Гуревич,
Левін і Вульфіус. 1895/96 рр.: перша серія той же склад; друга серія: Млинарський,
Фідельман, Карбулька і Вульфіус. У сезони з 1896 до 1899 р. виступали Чеський
квартет, Тріо Vereinigung (Зайц, Пауер і Ґрюнфельд) та Віденський квартет: A. Posé,
A. Bashrich,  H. Steiner,  R. Hummer.  У сезоні 1898/99 рр.  місцевий квартет знову
змінюється і виступає в такому складі: Карбулька, Фідельман, Перман і Вульфіус
та Фідельман, Хаїт, Перман і Вульфіус. У 1899/1900 рр.: виступав Мекленбурзький
квартет: Каменський, Дулов, Гейне і Буткевич і місцевий: Фідельман і Карбулька
(пепоремінно 1 скрипка), Хаїт, Перман і Вульфіус. 1901/1902 рр.: склад квартету
той самий. 1902/03 рр.: Лейпцизький квартет: Барбер, Гейде, Зебальд і Кленгель, і
місцевий: Фідельман, Ступка, Перман і Вульфіус. 1903/04 рр.: чеський квартет і
місцевий  у  минулому  складі.  1904/1905 рр.:  Брюсельський  квартет:  F. Schörg,
H. Daycher, P. Miry, Jacq. Gaillard і місцевий: Фідельман, Ступка, Перман і Зеленка.
Протягом наступних трьох років склад місцевого залишається без змін, у сезон
1907/08 рр.  Фідельмана  замінив  Я. Коціан.  У  тому  ж  сезоні  виступав  квартет
Шевчика (Льготський, Прохазка, Моравець і Вашка). У сезоні 1908/09 рр. склад
місцевого квартету був без змін. У 1909/10 рр., окрім квартету Шевчика, виступав
місцевий:  Безекирський (молодший),  Ступка,  Перман і  Зеленка.  У 1910/11 рр.:
Безекирський, Ступка, Перман і Брамбілла [1008]. Отже, протягом усього періоду,
про який надавалась інформація, за винятком двох років роботи в Одесі Я. Коціана,
коли  місцевий  квартет  став  мононаціональним  колективом,  до  нього  входили
представники різних національностей: німці, чехи, українці, поляки, євреї, росіяни.
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музичному училищі) Одеського відділення ІРМТ. Цей період і
діяльність багатьох яскравих камерних музикантів того часу ви-
світлювалися в роботах одеських музикознавців [173; 646].

Час від часу камерні вечори організовувалися за ініціативи
місцевих артистів і педагогів, які не входили до Одеського від-
ділення ІРМТ: піаніста Р. Фельдау, скрипаля Г. Фрімана, віолон-
челіста Л. Гарпфа та ін. 

З часу заснування квартету Одеського відділення ІРМТ і
майже  до  кінця  1910-х рр.  до  його  складу  входило  чимало
яскравих  виконавців  різних  національностей.  Серед  найтала-
новитіших  музикантів,  крім  учасників  «Одеського  чеського
квартету»,  про  який  окремо  йтиметься  далі,  були:  скрипалі –
поляк  Е. Млинарський,  чех  Й. Карбулька,  росіянин  П.  Пу-
старнаков, євреї О. Фідельман та М. Хаїт, німець Г. Фріман, віо-
лончелісти – С. Ґлазер та В. Алоїз із Чехії, німець О. Вульфіус,
італієць Ф. Брамбілла, інші непересічні виконавці.

Палітру  камерних  концертів  в  Одесі  наприкінці  ХІХ –
початку ХХ ст., окрім більш-менш регулярних виступів квартету
Одеського  відділення  ІРМТ,  суттєво  доповнили  гастролі  Фло-
рентійського,  Чеського,  Празького,  Брюссельського  квартетів,
Шевчик-квартету,  квартету  сестер  Редер,  Trio-Vereinigung  у
складі:  М. Пауер177,  Ф. Заїц178,  Г. Ґрюнфельд179,  французького

177 Німецький піаніст,  композитор і музичний педагог Макс фон Пауер (1866‒
1945) до 1885 р. навчався в Королівській академії музики під керівництвом свого
батька  Ернста  Пауера,  потім  вивчав  композицію  у  Вінценца  Лахнера  в
Консерваторії  Карлсруе.  Як виконавець  багато  виступав в  ансамблі  ‒ у тому
числі  на  чолі  фортепіанного  тріо  разом  зі  скрипалями  Ф. Заїцем  (пізніше
В. Хесом)  і  віолончелістом  Г. Ґрюнфельдом.  Був  відомий  як  автор  салонних
п’єс, особливо вальсів, і переробками різних класичних творів для фортепіано в
дві і в чотири руки. Під редакцією Пауера вийшов ряд нотних видань, у тому
числі  єдиний  том  невиданого  шеститомного  видання  клавірних  творів
Р. Шумана  (1923).  Був  авторитетним  музичним  педагогом,  викладав  у
Кельнської  консерваторії  (1887‒1897),  потім  у  Штутгартській  консерваторії
(1897‒1924), з 1908 р. був її директором. У 1924‒1932 рр. очолював Лейпцизьку
консерваторію,  потім  короткий  час  працював  у  Мангеймі.  Зведений  у
дворянство останнім королем Вюртемберга Вільгельмом II.
178 Чеський  німець,  вихованець  Празької  консерваторії  по  класу  скрипки
М. Мільднера  та  А. Бенневиця  Флоріан  Заїц  (1853‒1926)  працював
концертмейстером  оркестрів  у  Мангеймі,  Страсбурзі  та  Гамбурзі,  з  1891 р.
викладав  у  консерваторії  Штерна  в  Берліні.  Успішно  концертував  країнами
Європи як соліст та в складі тріо. Зведений у дворянство останнім королем
Вюртемберга Вільгельмом II.
179 Уродженець  Праги, німецький  віолончеліст  австрійського  походження
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ансамблю  старовинної  музики  та  ін.,  які  дарували  свою
творчість слухачам і в інших культурних центрах України (деякі
неодноразово). 

Практично  всі  названі  колективи  гастролерів  характери-
зувалися  яскравим  артистизмом,  відчуттям  стилю,  глибоким
проникненням у твори, які виконувалися ними. Проте вимогливі
одеські  слухачі,  виховані  на  довершеному  виконанні  камерної
музики  кращими  європейськими  музикантами,  на  межі  ХІХ –
ХХ ст. вже більш прискіпливо ставилися до виконавців. Так, ві-
домий в Одесі музичний критик, скрипаль за музичною освітою
А. Мазаракій, характеризуючи в 1897 р. виконавський рівень чле-
нів Trio-Vereinigung,  відзначав:  «Артисти,  як і  чеський квартет,
відрізняються єдністю гри, цілковитим розумінням того, що ви-
конують,  а  також ясною,  розумною передачею думок  компози-
тора. Незважаючи, однак, на суворе додержання нюансів, на ціл-
ковитий ансамбль у виконанні, сили артистів далеко не рівні. Без-
перечно, гра піаніста п. Пауера в цьому тріо на значно вищому
рівні  гри  скрипаля  п. Заїца  та  віолончеліста  п. Ґрюнфельда.  З
п’єс-соло  легко  було  впевнитися,  що  п. Заїц  цілком  коректний
артист,  але  гра  його  маловиразна.  п. Грюнфельд  володіє  приє-
мним, але доволі прозорим і рідкуватим тоном. Його віолончель
співає чудово, але, на жаль, у концертній програмі цього артиста
“кантиленних” творів виконано не було. П. Пауер – це солідний
молодий  артист,  на  якого,  вочевидь,  чекає  блискуча  кар’єра.
Техніка в нього розвинута чудово; в ансамблях його гра відрізня-
ється впевненістю, але акомпанує він п’єси-соло вельми гучно і
самостійно, ігноруючи часом солістів» [386].

Рецензуючи  виступи  квартету сестер  Редер180 в  Одесі  в
1895 р., кореспондент «Новороссийского телеграфа» відзначив:
«Квартет сестер Редер відрізняється, перш за все, об’єднаністю
у рівності  виконавських сил і  однаковістю розуміння п’єс,  що

Генріх  Ґрюнфельд  (1855‒1931)  закінчив  Празьку  консерваторію  по  класу
Ф. Хегенбарта.  З  1876 р.  працював  у  Берліні.  Протягом  8  років  викладав  у
Новій академії музики. У 1886 р. отримав  звання придворного віолончеліста.
Був відомий як ансамблевий виконавець, виступав у складі фортепіанного тріо
з різним складом учасників: спершу з К. Шарвенкою та Г. Холлендером, потім
з  М. Пауером  та  Ф. Заїцем,  з  1899 р.  з  М. Пауером  і  В. Хесом,  потім  з
М. Майєром-Маром  та  Б. Дессау,  якого  в  1923 р.  змінив  А. Віттенберг.
Виступав і в дуеті зі своїм братом – піаністом А. Ґрюнфельдом (неодноразово в
Росії). Автор книги спогадів «У мажорі і мінорі».
180 На момент гастролей в Одесі старшій із сестер виповнилося 20 років.
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виконуються. В усіх сестер помітні музична чутливість, добрий
смак і, так би мовити, солідарна настроєність і впевненість. […]
Скрипачка Софія та віолончелістка Емілія Редер виступили ще й
як солістки, і це була чи не найкраща частина концерту» [867].
Та  ж  газета  двома  тижнями  пізніше  інформувала  читачів:
«Учора,  у  “Північному готелі”,  де  мешкають сестри,  відбувся
музичний ранок, на якому був присутній знаменитий Мазіні та
відомий  піаніст  Рейзенауер.  Останній  грав  з  пані  Редер  тріо
B-dur Рубінштейна і  прийшов до висновку,  що подібної музи-
чної витримки йому ніколи не доводилося бачити навіть серед
світових знаменитих віртуозів» [769]. 

Чи не єдиним з одеських камерних складів, який уже напри-
кінці 1900-х рр. здійснив концертну подорож містами України, став
мононаціональний, так званий  «Одеський чеський квартет», який
тоді  цілком  складався  з  музикантів-чехів  (Я. Коціан,  Ф. Ступка,
Й. Перман і Л. Зеленка) [169]. 

Камерні  концерти організовувалися і  популярними в місті
Літературно-артистичним товариством, яке активно діяло з кінця
ХІХ ст. до його закриття наприкінці 1904 р., та Літературно-арти-
стичним  клубом,  котрий  існував  з  листопада  1912 р.  до  січня
1920 р. До участі в цих концертах нерідко запрошувалися кращі ви-
конавські сили міста. Так, у музичних вечорах Літературно-арти-
стичного товариства як ансамблеві музиканти грали Й. Карбулька,
О. Карбулька, О. Фідельман та ін. [673]. А серед тих, кого слухали
члени Літературно-артистичного клубу, були такі відомі в місті му-
зиканти, як Е. Брамбілла, Й. Перман, Н. Бліндер, А. Каршон [672].

Яскравою  сторінкою  в  історії  камерного  виконавства
Одеси  вже  у  передреволюційні  роки  стали  виступи  в  складі
квартету Одеського відділення ІРТМ, а також інших камерних
ансамблів  віолончеліста  Е. Брамбілли,  сина  концертмейстера
одеського  оперного  оркестру,  скрипаля  Ф. Брамбілли,  пред-
ставника династії італійських музикантів, відомої одеситам ще з
другої  половини 1830-х рр.,  коли  на  одеській  оперній  сцені  в
складах декількох італійських труп виступали в головних ролях
дві сестри Брамбілла. 

Ф. Брамбілла  розпочав  діяльність  у  складі  оркестру
оперного театру ще з 1868 р., залишившись у місті на все життя.
У серпні – на початку вересня 1875 р.  Ф. Брамбілла диригував
спектаклями  італійської  опери [145],  а  в  1876 р.  був  першою
скрипкою  в  оркестрі  французької  оперетки [150].  У  наступні
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роки цей музикант, крім роботи в оркестрі,  неодноразово брав
участь  у  різних концертах разом з  приїжджими та  місцевими
артистами [29]. Так, уже в 1887 р. він разом із іншими одеськи-
ми інструменталістами взяв участь у серії з чотирьох камерних
концертів, які організував Д. Ф. фон Рессель [839].

Одна з найперших рецензій на гру вихованця Ю. Кленгеля
в Лейпцизі181, віолончеліста Енріке Феліксовича Брамбілли, який
після  певернення  до  Одеси  виступив  із  першим  власним
концертом,  була  надрукована  в  газеті  «Одесские  новости»
восени  1908 р.:  «Природа,  музичне  обдарування,  смак  і  якась
особлива,  приваблива  м’якість,  яка  залишає  свій  відбиток  на
всьому,  що він грає, – поєднані в нього з  рідкою акуратністю,
ретельністю і прагненням до завершеності, – неодмінними і, без-
сумнівно, великими, важливими для всякого музиканта результа-
тами німецької школи. Усе це дозволяє йому дати в концерті та-
ку важку і велику програму, яку він дав учора. З одного боку –
соната Локателлі і концерт Гайдна, з іншого – концерт Дворжа-
ка,  уривок  з  Лало,  Піатті  або  Поппера  (зіграний  на  біс).  [...]
Шкода  тільки,  що  п. Брамбілла  довелося  грати  під
акомпанемент,  хоч  і  досвідченого  акомпаніатора [йшлося  про
Е. Урбанека – В. Щ.], а не оркестру» [1102].

Подальші виступи Е. Брамбілли як соліста  і  ансамблевого
виконавця, участь у камерних зібраннях у складі квартету Одесько-
го  відділення  ІРМТ  (1910‒1915),  у  концертах  місцевого  Літе-
ратурно-артистичного  клубу  (1912‒1915),  його  педагогічна  дія-
льність у музичному училищі-консерваторії на посаді старшого ви-
кладача лише підтверджували його високий професійний рівень.
Реакцією музичної громадськості на самогубство 32-річного віо-
лончеліста  наприкінці  1915 р.  стали  публікації  на  сторінках
місцевих газет, некрологи в спеціальних музичних виданнях тощо.
«Незвичайний віолончеліст і прекрасний педагог» [582, с. 25], «ді-
яльний учасник музичних концертів» [584, с. 15], «артист з рідкіс-
ною музичною чутливістю» [399] – такі характеристики були на-
дані небіжчику різними шанувальниками його таланту.

Після революцій 1917 р. та громадянської війни, подій, які
перекроїли долі тисяч творчих особистостей, розпочалась нова,
зовсім інша сторінка розвитку камерного виконавства в Одесі,
проте підвалини цього виду концертної діяльності, закладені чи-
181 У рецензії на цей концерт подається інформація про Ф. Брамбіллу як про
випускника Віденської консерваторії.
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сленними музикантами – представниками західноєвропейських
традицій,  були настільки глибокими і  міцними,  що,  попри всі
трагічні події, які довелося пережити і Одесі, і Україні в цілому,
продовжилися  вже  іншими,  здебільшого  вітчизняними  музи-
кантами.

4.2. Камерне  виконавство  в  Харкові  кінця  ХІХ –
початку ХХ століть в аспекті міжнаціональної творчої взаємодії

Історія  розвитку  камерного  виконавства  в  Харкові  не-
розривно пов’язана з діяльністю представників різних західноєв-
ропейських культур, які впродовж другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст. відігравали значущу, нерідко вирішальну роль у цьому
процесі. Це стосувалося як кількісних, так і якісних параметрів
їхньої діяльності в центрі Слобідської України. Отже, висвітлен-
ня діяльності яскравих представників різних національностей і
музично-інструментальних шкіл кінця ХІХ ст., а саме – учасни-
ків  квартету Харківського  відділення  ІРМТ,  котрий,  як  творча
одиниця,  зародився  на  початку  1870-х рр.  й  існував  у  різних
складах упродовж усього періоду існування відділення, у т. ч. у
незмінному складі  впродовж п’ятнадцяти років  (1891‒1905),  є
важливою задачею в контексті вивчення еволюції музичної куль-
тури Слобожанщини182.

Подібно до інших міст України, у попередній період роз-
витку музичної культури Слобожанщини в містах цього регіону
організація  концертних  виступів  виконавців  камерної  музики
мала нерегулярний характер і здійснювалася в 1820-х – на почат-
ку 1860-х рр.  у  рамках деяких благодійних акцій,  здебільшого
музикантами-аматорами (найчастіше їхні імена навіть не публі-
кувалися),  або  гастролерами  (Е. Несвадьба,  А. Гартль,  Й. Пол-
лак, родина музикантів Неруда та ін.), або місцевими викладача-
ми музики – майже виключно іноземного походження: поляками
І. Вітковським,  І. Лозинським,  А.- Й. Барцицьким,  австрійцем
А. Штадлером,  німцем  Ф. Шульцем  та  ін.  До  того  ж  такі  ви-
ступи,  як  правило,  відбувалися  не  у  відкритих  концертах,  а
найчастіше у приватних вітальнях місцевого дворянства (родина
Квіток, пізніше князь М. Б. Голіцин) та інтелігенції (на кшталт
музичних ранків у Й. Е. Вільчека). До названих вище імен слід
182 Діяльність квартету Харківського відділення ІРМТ проаналізована автором
монографії у декількох публікаціях [978; 980; 992]. 
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додати  також декілька  перших вітчизняних  виконавців-профе-
сіоналів,  які  виступали  вже  на  відкритих  естрадах  міста:
Ю. Грінберг, Т. Шпаковський, Й. Рубінштейн183. Детальніше про
цей період становлення камерного виконавства йдеться в моно-
графії О. В. Кононової [268].

Уже  під  час  першої  спроби  відкриття  Харківського  від-
ділення РМТ, перші два сезони існування цієї організації (1864 –
1866 рр.)  були  відзначені  багатьма  яскравими  концертами,  у
яких виконувалась як симфонічна, так і здебільшого камерна му-
зика.  Ініціатором  цих  концертів,  без  перебільшення  револю-
ційних за впливом на смаки і зацікавленість класичною музикою
харківських слухачів, був перший музичний директор відділення
С. В. Неметц184.  Саме його перша скрипка в симфонічних і ка-
мерних  творах  стала  протягом  наступної  чверті  століття
своєрідним  взірцем,  з  яким  порівнювали  інших  музикантів-
скрипалів, котрі в 1870–1880-х рр. виступали перед харківською
публікою.

За даними, наведеними в «Стислому огляді діяльності Ха-
рківського  відділення  імператорського  російського  музичного
товариства  і  училища,  що  перебуває  при  ньому  за  25  років
(1871‒1896)», за перший рік існування відтвореного І. І. Слаті-
ним місцевого відділення було проведено (при п’яти симфоніч-
них –  за  участю  оркестру  комерційного  клубу,  музикантів
театрального оркестру та деяких аматорів) лише одне камерне
183 Йосип Адольфович Рубінштейн (1847, Старокостянтинов  ‒ 1884, Люцерн)
походив  із  родини  єврейських банкірів  і  меценатів,  однієї  з  найбагатших  у
Російській імперії. Його дід Рувим (Роман) Йосипович Рубінштейн, почесний
громадянин Харкова, був засновником банкірського дому «Роман Рубінштейн
та  сини»  в  Харкові.  Першим учителем  фортепіанної  гри  Й. Рубінштейна  в
Старокостянтинові був чеський музикант Й. Шадек. Пізніше Рубінштейн на-
вчався у Віденській консерваторії в Й. Дакса. У 1869 р.  у Зальцбурзі отримав
звання придворного піаніста великої княгині Олени Павлівни, яка тоді прожи-
вала в цьому місті. З середини 1860-х і до початку 1870-х рр. Й. Рубінштейн
виступав у Харкові  в концертах (у т. ч.  місцевого відділення РМТ  ‒  ІРМТ).
Детальніше  про  трагічну  долю  наближеного  до  Р. Вагнера  Й. Рубінштейна,
який з перервами від 1872 р. і до смерті німецького композитора (1883) був його
домашнім секретарем, концертмейстером у Байройтському театрі і аранжувальни-
ком вагнерівських партитур, йдеться в статті та в монографії О. Кононової [265,
с. 87; 268], на ювілейному сайті «Wagner-200» [1064], а також в публікаціях, при-
свячених творчості [598], [416] та памʼяті цього музиканта [427]. Й. А. Рубінштейн
був дядьком видатної танцівниці першої половини ХХ ст. Іди Львівни Рубінштейн.
184 Детальний аналіз педагогічної, артистичної, композиторської та суспільно-
громадської діяльності С. В. Неметца в Харкові наданий у підрозділі 6.2. 

- 207 -



зібрання [299, с. 3]. Сучасна дослідниця Н. Фещак без посилан-
ня на конкретне джерело інформації наводить такі дані: «У 1871
році перший сезон  квартетних зібрань Харківського відділення
РМТ  почався  з  виступів  ансамблю в  складі:  Шпор,  Гельмих,
Шульц, Ене. Через два роки в цих концертах бере участь новий
склад  квартету –  В. Салін,  В. Кочубей,  А. Павлович,  Х. Кін-
дерман» [815,  с. 66].  Проте,  як  зазначається  в  «Стислому
огляді…»,  протягом  першого  року було  проведене  лише  одне
камерне зібрання, тож теза про «виступи ансамблю» в першому
сезоні квартетних зібрань є некоректною. У переліку чотирьох
музикантів, які, за даними Н. Фещак, грали в складі квартету в
перші роки, немає жодного прізвища викладачів музичних кла-
сів. Серед чотирьох прізвищ музикантів відомий лише скрипаль
і  педагог  Ф. І. Шульц,  який  працював у  місті  ще  з  1840-х рр.
Скрипаль А. Шпор з’явився в Харкові й викладав у музичному
училищі, беручи водночас участь у складі квартету, лише напри-
кінці  1880-х рр.  Прізвище Ене  можливо  є  варіантом прізвища
Гене,  адже оркестр «Філармонія-Німеччина» під  керівництвом
цього  музиканта  саме  в  ці  роки  виступав  у  Харкові,  а  в
недалекому  минулому  Г. Гене  виступав  у  складі  камерних
ансамблів в Одесі.  Не виключено, що виконавцями в єдиному
камерному зібранні, про яке йшлося в «Стислому огляді…», бу-
ли члени оркестрів, які на той час існували в місті. 

Разом із  другим складом квартету (В. Салін,  В. Кочубей,
А. Павлович,  Х. Кіндерман)  у  деяких  камерних  зібраннях,  за
інформацією  в  харківській  періодиці,  брали  участь  піаністи
Й. Рубінштейн,  Є. Мясоєдова,  скрипалі  С. Неметц,  Й. Шмідт,
альтисти А. Краль, Заярінов [232; 598; 638; 916] та ін. Учасник
цього складу квартету, талановитий музикант Х. Кіндерман мав
титул  придворного  віолончеліста  герцога  Брауншвейського,  у
Харкові  виступав не лише в складі  цього колективу,  а й орга-
нізовував принаймні два власних концерти: перший – у середині
січня 1873 р. [918],  другий – на початку грудня того ж року185,

185 Наведемо  програму  концерта  Х. Кіндермана  3  грудня  1873 р.:  «Частина 1.
1. Соната  D-dur  для  фортепіано  та  віолончелі  А. Рубінштейна  (Мясоєдова  та
Кіндерман). 2. Арія Зібеля із “Фауста” (Прохорова-Мауреллі). 3. Andante для 4-х
віолончелей  Бергнера  (пп. Кіндерман,  Боровський,  Булгаков  та  NN).  Частина 2.
4. Серенада  Бетховена  (Кіндерман,  Салін,  Павлович).  5. Ноктюрн  Грюцмахера,
Melodis suisse Космана та Souvenir de Varsovie Кіндермана (Кіндерман). 6. Пісня
“Как цветок в вечер мая” та “Новая любовь” Рубинштейна (Прохорова-Маурелли).
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грав як соліст у симфонічному концерті Харківського відділення
ІРМТ [598], у гастрольному концерті учениці Ф. Ліста А. Лінд-
берг, де виконав сольні п’єси, а також, разом із гастролеркою та
В. Саліним,  Тріо  d-moll  Мендельсона [636].  Преса  відзначила:
«Концерт  для  віолончелі  Шуберта  “Concerto  patetico”  в  су-
проводі оркестру п. Кіндерман зіграв із гідністю і значущістю,
особливо adagio вийшло в нього пречудово» [598].

В  офіційних  камерних  зібраннях,  благодійних  і  домашніх
концертах,  де виконувалася здебільшого саме  камерна музика,  у
1860‒1880-ті рр.  брали  участь  музиканти  багатьох  на-
ціональностей, які мешкали і працювали в місті. Це фахівці з Чехії:
брати Краль186, Йозеф Вільчек, брати Йозеф та Алоїз Іранки, Йозеф
Голлі, Йозеф Шмідт, німці А. Ейбеншютц187, О. Маурер188 та Л. Ме-
цнер189, росіяни Зам’ятін, А.  та Л. Павловичи, українці В. Кочубей,

7. Фантазія на вальс Шуберта-Серве (Кіндерман)» [637].
186 У своїй більш ранній публікації [1002] автор даної монографії помилково вказував
на мешкання в Харкові батька та сина – відповідно Краля старшого і Краля молодшого,
проте з цитованого листа Й. Їранека [1093, c.153], у якому надається інформація про
вік Краля молодшого, та сповіщення в харківській пресі про смерть Й. Краля [486] стає
очевидним, що Йозеф Краль старший (Йосип Іванович, 1812 (1813) – 1882) і Войтех
Краль молодший (Адальберт Іванович, 1822–1890) були братами.
187 Піаніст  Альберт  Ейбеншютц  народився  в Берліні  в  1857 р.,  музичну  освіту
здобув у Лейпцизькій консерваторії.  Був учителем музики в Харкові, де активно
виступав у концертах (уперше взимку 1876/77 рр. [90]), звідси переїхав у 1880 р. в
Лейпциг, де був викладачем у Королівській консерваторії до 1883 р., коли отримав
професуру  в  Кельнської  консерваторії.  У  1893 р.  став  директором  кельнського
Liederkranz'a, і в 1896 р. професором в Берлінській консерваторії. Два роки по тому
став власником і директором консерваторії у Вісбадені. А. Ейбеншютц був дядьком
і першим учителем музики відомої піаністки Ілони Ейбеншютц, яка в підлітковому
віці  гастролювала  в  Україні.  Преса  відзначала  її  «…надзвичайну  простоту  і
легкість, яскравість фразування і видатну музична пам’ять. […] Виконуючи “Танець
гномів” [Хоровод гномів – В. Щ.] Ліста і Серенаду Мошклвського, вона сама була
неначе маленький ельф із “Зимової казки” Шекспіра» [411].
188 Відомий в  Росії  та  Україні  (Одеса,  Харків)  віолончеліст  Олександр (Олексій)
Васильович  Маурер  походив  з  родини  німецького  музиканта  Людвига  (Луї)
Вільгельма  Маурера  (8.02.1789, Потсдам –  25.10.1878, Санкт-Петербург)  –
скрипаля,  диригента  і  композитора,  який  оселився  в  Росії  з  1821 р.  і  багато
десятиліть працював у Петербурзі. У жодному довідникові не вказані дати життя
О. В. Маурера,  проте  в  газеті  «Харьковский  губернские  ведомости»  за  2  квітня
1891 р.  надається  інформація  про  смерть  особи  на  прізвище  Маурер  у  будинку
відомого в Харкові чеського підприємця і  власника літографії  Й. П. Счасні,  який
підтримував  дружні  та  ділові  стосунки  (друк  афіш  та  білетів  на  концерти)  з
багатьма  місцевими  музикантами [917].  На  жаль, не  вдалося  достеменно
встановити чи йдеться у повідомленні саме про віолончеліста О. В. Маурера. 
189 Агент іноземних домів та експедитор при харківській митниці, купець Першої
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Боровський,  Борисовський,  Ф. В. Алексеєнко,  П. А. Данильченко
та ін. Не всі з них були музикантами за фахом, але виконавський
рівень деяких освічених і добре підготовлених аматорів дозволяв
їм  виступати  у  відкритих  концертах  на  рівні  і  разом  з  профе-
сіоналами.  В. З. Салін очолював квартет  Харківського відділення
ІРМТ до 1877 р., коли вийшов із складу викладачів музичних кла-
сів. Усі подальші роки квартет Харківського відділення ІРМТ очо-
лювали скрипалі,  які вели в музичних класах, згодом – у музич-
ному училищі клас скрипки:  Левінсон (1877‒1878), С. В. Неметц
(1878‒1882),  А. Ф. Пестель  (1882‒1888)190,  А. С. Шпор  (1888‒
1890)191,  К. К. Горський  (1890‒1913),  Й. Ю. Ахрон (1913‒1916)192.
У  1870‒1890 рр.  у  квартеті  грали  яскраві  віолончелісти
О. В. Маурер  (1879‒1881),  П. А. Данильченко  (1881‒1882),
С. С. Ґлазер  (1882‒1884;  1891‒1905)  та  А. Е. фон  Глен (1884‒

гільдії Людвіг Іванович Мецнер (1820 або 1821 – 12.08.1884), був відомим у місті
піаністом-аматором, учасником деяких камерних зібрань Харківського відділення
ІРМТ.
190 Вихованець Лейпцизької  консерваторії  Альберт Федорович Пестель  після
Харкова  рік  працював  в  Одеському  (1888-1889),  а  потім  у  Тифліському
відділенні відділенні ІРМТ (1889-1912). Помер у психіатричній лікарні в Ризі.
191 Після  двох  років  роботи  в  Харкові  Анрі  Шпор  переїхав  до  Москви,  де
обійняв посаду професора Московського консерваторії.
192 Йосип  Юлійович  (Юзель  Абрамович)  Ахрон  (1886–1943)  народився  в
містечку  Лаздіяй  Сейнкського  повіту  в  єврейській  родині.  З  двох  років
навчався гри на скрипці в І. Лотто у Варшаві. У 1891 р. дебютував у великому
благодійному  концерті.  У  1895 р.  здійснив  концертне  турне  по  Росії,
користуючись великим успіхом у цілому ряді міст (Одесі, Києві, Ризі, Вільні,
Гродно, та ін.). У 1897 р. Й. Ахрон виступав з концертами в Петербурзі і за гру
при  дворі  був  нагороджений  золотим  годинником.  У  1899 р.  вступив  до
Петербурзької  консерваторії  до  класу  Л. С. Ауера,  у  якого  і  закінчив  курс
скрипкової  гри  в  1904 р,  отримавши  при  випуску  премію  Михайлівського
палацу та малу золоту медаль. Пізніше брав уроки композиції в А.  К. Лядова.
У 1913–1916 рр. Ахрон вів класи скрипки і камерного ансамблю в Харкові, де
його  учнем  був  І. Дунаєвський.  У  1916 р.  він  був  призваний  на  військову
службу як музикант-виконавець, виступав на фронті. У 1918–1922 рр. здійснив
великий концертний тур по Росії, під час якого дав більше 1000 концертів. З
1922 р. жив у Берліні, а після відвідування Палестини (1924) оселився в США
(1925),  де  активно  займався  концертною,  педагогічної  та  композиторської
діяльністю. Помер 29 квітня (1943) року в Голлівуді (штат  Каліфорнія).  Був
відомий як автор численних композицій (у т. ч. трьох скрипкових концертів,
музики  до  кінофільмів  тощо),  серед  яких  чільне  місце  займали  твори  на
єврейську тематику. Був ще за роки життя високо оцінений такими митцями як
Яша Хейфещь, Арнольд Шонберг, Генрі Коуелл.
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1890)193. 
Партію другої скрипки, а іноді й альта найчастіше виконував

С. І. Дочевський, який розпочав роботу в Харкові з середини другої
половини 1880-х рр.  У 1889‒1890 рр.  до складу квартету входили
А. С. Шпор, Бродський, Ф. В. Алексеєнко та А. Е. фон Глен. [1033]. 

Чи не найяскравішими періодами діяльності квартету Ха-
рківського  відділення  стали  роки,  коли  його  очолювали
С. В. Неметц та К. К. Горський. 

У роки роботи в музичному училищі (1891‒1913) поляка
за  походженням К. К. Горського  саме  багаторічна  творча  взає-
модія  музикантів  різних  національностей  створила  такий  фе-
номен культурного життя Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст. як
квартет місцевого відділення ІРМТ, у якому почесну і відпові-
дальну  роль  першої  скрипки  відігравав  цей  яскравий  соліст-
віртуоз,  ансамблевий  виконавець,  талановитий  педагог,  об-
дарований композитор, невтомний культурно-громадський діяч.

Улітку 2009 р.  польська  спільнота,  музиканти  й  музичні
науковці  Харкова,  за  ініціативою  та  безпосередньою  участю
консула республіки Польща в Харкові Г. Серочинського спільни-
ми зусиллями організували міжнародну науково-творчу конфе-
ренцію «Пам’яті  Костянтина Горського» (до 150-річчя від дня
народження),  яка  відбулася  13  червня  на  базі  Харківського

193 Учень К. Ю. Давидова Альфред (Константин) Едмундович фон Глен (1858–
1927) з  успіхом гастролював по всій  Європі  – у Лейпцигу,  Дрездені,  Відні,
Парижі, Лондоні, проявивши себе як блискучий віртуоз, ерудований музикант з
тонким смаком і органічним відчуттям природи і можливостей віолончелі. У
різні  роки  фон  Глен  грав  у  тріо  з  піаністами  С. І. Танєєвим,  О. І. Зілоті,
В. І. Сафоновим,  скрипалями  Л. С. Ауером  та  І. В. Гржімалі.  У  числі
харківських учнів фон Глена були відомі музиканти (І. І. Пресс, Є. Я. Белоусов,
М. Є. Букінік,  І. І. Дубинський).  Після  смерті  В. Фітценгагена  В.І.Сафонов
запросив  фон  Глена  в  Московську  консерваторію,  де  той  незабаром  став
помічником  ректора.  У  Глена  в  Москві  навчалися  відомі  всьому  світу
віолончелісти К. А. Міньяр-Белоручев, К. Вілкомирскій, Г. Пятигорський та ін.
У численних довідкових виданнях надається інформація про керівництво фон
Гленом  у  Харкові  з  1888 р.  студентським  симфонічним  оркестром  при
Імператорському Харківському університеті, проте насправді він очолював у
1889–1890 рр. оркестр Харківського музичного гуртка (після С. В. Неметца та
А. Ф. Бенша),  до якого входили студенти університету.  Під  час відвідування
А. Е. фон  Гленом  Харкова  в  1911 р.  вже  в  якості  віолончеліста-гастролера,
професора  Московської  консерваторії,  він  разом  із  місцевими  музикантами
А. Ф. Беншем  та  К. К. Горським  у  приміщенні  Громадської  бібліотеки
виконував  усі  фортепіанні  тріо  Бетховена.  «Русская  музыкальная  газета»
відзначила «величезний успіх» артистів [457].
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державного  університету  мистецтв  ім. І. П. Котляревського.  У
цій конференції взяли участь представники Польщі (Варшава),
України  (Харків,  Суми,  Київ),  Грузії  (Тбілісі)  та  Білорусі
(Мінськ) – країн, з якими пов’язана артистична і композиторська
доля цього непересічного музиканта.

Різноаспектна  діяльність  у  Харкові  К. Горського
неодноразово висвітлювалася в працях харківських дослідників
О. Кононової [268],  Є. Козеняшева [358]  та  ін.  За  результатами
конференції консульство республіки Польща підготувало до ви-
дання збірку наукових статей, присвячених цьому музикантові.
Тому приділимо увагу аналізу музично-педагогічної та артистич-
ної  діяльності  інших його членів,  які  пліч-о-пліч працювали з
Горським. Польський скрипаль та його його колеги продовжили
естафету камерних зібрань, яку започаткували їхні попередники.
З  1891 р.  на  чолі  з  К. Горським  сформувався  новий  склад
квартету  Харківського  відділення  ІРМТ,  у  якому  ця  потужна
творча одиниця перебувала 15 наступних років.

Уродженець  Гродно,  К. К. Горський  учився  в
Ап. Контського у Варшаві, згодом у Петербурзькій консерваторії
в  класах  скрипки  Л. Ауера  та  композиції  М. А. Римського-
Корсакова. У 1890 р. Горський, після майже восьми років плід-
ної концертної і педагогічної роботи в Тифлісі, оселився в Ха-
ркові. У складі очолюваного ним квартету відділення з 1891 р.
по  1905 р.  перебували  С. І. Александрович-Дочевський  (друга
скрипка), Ф. В. Кучера (альт) та С. С. Ґлазер (віолончель).

Вихованець  Московської  консерваторії  по  класу  скрипки
Фердинанда Лауба та Івана Гржімалі С. І. Дочевський (1859‒1907),
який був особисто з років навчання знайомий з П. І. Чайковським,
походив зі старовинного дворянського роду. Є припущення, що рід
Александровичей-Дочевских  походить  із  Сербії,  і  правильний
наголос  у  прізвищі  –  на  другу  букву  «а».  Один  із  предків  був
послом  Сербії  при  дворі  Катерини І.  Під  час  турецької  навали
Александровичі,  як  усі  православні,  об'єдналися  навколо
російського  престолу.  А  дворянський  титул  одержали,  ставши
громадянами Російської  імперії.  Серед  предків  Александровича-
Дочевського  багато  видатних  особистостей.  Це  героїня  війни
1812 р. кавалерист-дівчина Надія Дурова, старовинний рід Лизогу-
бів з Чернігова, архімандрит Києво-Печерської лаври Йосип Три-
зна,  котрий  багато  зробив  для  розвитку  видавничо-друкарського
ремесла. Практично всі предки С. І. Александровича-Дочевського
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протягом багатьох поколінь були високоосвіченими людьми. Бать-
ко  Сергія,  Іван  Федорович  Александрович-Дочевський,  був
автором  романсів,  колекціював  музичні  інструменти.  Іван  Фе-
дорович купив землю в селищі Дочі недалеко від Глухова на Черні-
гівщині. За назвою  маєтку виникла друга частина прізвища його
нащадків.  Відомо, що в І. Ф. Александровича-Дочевського,  серед
іншого, зберігалася і скрипка Страдіварі, яка стала в нагоді Сергію.
У лихоліття голодомору скрипку Страдіварі, яка належала нащад-
кам С. І. Дочевського, обміняли на два мішки пшона. Але, за сло-
вами  нащадка  родини  Александровичів-Дочевських,  відомого
українського  художника  А. І. Александровича-Дочевського,
існують  документи української  митниці  про  те,  що  цей раритет
кордон не перетинав [13]. 

Вихованець  Празької  консерваторії  по  класу  фагота  й
альта Франтішек Войцехович Кучера194 (1858 або 1859, Прага –
5.02.1911,  Харків) до приїзду до Харкова брав участь у турне
Вагнерівського  циклу (1870–1880-і рр.)  з  оркестром  під  керів-
ництвом А. Неумана, був членом оркестру в Ризі (1888–90 рр.),
нетривалий час жив у Петербурзі (1888 р.). У Харкові оселився в
1890 р. Кучера вів у музичному училищі Харківського відділен-
ня  ІРМТ  класи  флейти,  фагота,  контрабаса  (1890–1911 рр.);  з
1895/96 навчального року обіймав посаду старшого викладача,
був постійним (1891–1908 рр.) членом квартету (альтистом) від-
ділення,  солістом  оркестру  оперного  театру  (фагот),  орга-
нізатором  і  керівником  студентського  оркестру  Харківського
технологічного  інституту,  диригентом  літніх  симфонічних
концертів,  які  незмінно  проходили  з  великим  артистичним  і
фінансовим успіхом у Харкові (1898–1910 рр.). Диригував також
літніми симфонічними концертами в Севастополі та Ялті (1903,
1906, 1909 рр.). Ф. В. Кучера виступав як соліст-фаготист і з ви-
конанням  фаготових  партій  у  симфонічних  та  камерних
концертах  місцевого  відділення  ІРМТ.  Музикантові  належала
величезна власна нотна бібліотека, частину якої після його смер-
ті дружина подарувала бібліотеці музичного училища. Помер він
раптово, після укладання договору на проведення літньої серії
симфонічних концертів у Криму. За роботу в музичному учили-
щі  Кучера  був  нагороджений орденом Св. Станіслава третього

194 Світлина  Ф. В. Кучера  (див.  іл. LV)  зроблена  в  січні  1911 р.,  тобто  в
останній  місяць  життя  музиканта  харківським  фотографом
І. М. Магазинніковим.
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ступеня (1902 р.). Серед відомих харківських учнів Кучери фаго-
тист  Г. Краль,  контрабасист,  заслужений  артист  РФСР
М. В. Кравченко. Ще два учні Кучери, контрабасисти А. Резин-
кін  та  І. І. Углицький  (останній  –  вихованець  Петербурзької
консерваторії по класу контрабаса чеського музиканта В. Ф. Бе-
ха), після Жовтневої революції протягом багатьох років були ви-
кладачами Харківської консерваторії, грали в харківських орке-
страх. Учень Кучери по класу флейти Б. Кричевський викладав
гру на флейті в Харківському музичному училищі.

Сигізмунд (Зігмунд) Самілович Ґлазер (1862 – ?) закінчив
Празьку  консерваторію  по  класу  віолончелі  Ф. Хеґенбарта
(1876 – 1882), композиції навчався в Й. Б. Фьорстера. У роки на-
вчання  виступав  солістом у  багатьох  концертах.  Ґлазер  був  ві-
домий у різних містах України як віолончеліст-віртуоз, компози-
тор (автор творів для віолончелі, скрипки з фортепіано, віолон-
чельного концерту та ін.). Жив в Україні з 1882 до початку 1910-х рр.
(окрім  1894–95 рр.,  коли  проходив військову службу в  Австро-
Угорщині).  Ґлазер  викладав  у  музичних класах,  потім  у  музи-
чному училищі Харківського відділення ІРМТ у вересні 1882 –
травні  1884 рр.,  потім  –  у  вересні  1890 –  березні  1906 рр.,  з
1893 р.  на посаді  старшого викладача,  був учасником квартету,
грав у тріо, дуетах (різні склади), виступав і гастролював як со-
ліст (зокрема виконуючи численні власні твори, у т. ч. і як дири-
гент) у різних містах України та в Петербурзі. Недовго попрацю-
вав в оркестрі в Полтаві (1886). У 1887–90 рр. Ґлазер входив до
складу оркестру в Одесі, водночас викладав у музичних класах
Одеського  відділення  ІРМТ  (1888–90),  грав  у  складі  квартету
цього відділення. Після повернення до Харкова виступав як со-
ліст  у  симфонічних  концертах  у  Харкові  під  керівництвом
П. І. Чайковського (1893 р.) та О. К. Глазунова (1899 р.), заслужи-
вши подяки композиторів. На початку 1906 р. за станом здоров’я
Ґлазер залишив роботу в Харкові, від’їхав за кордон. Згідно доку-
ментів, у 1911 р. він отримав матеріальну допомогу від дирекції
місцевого  відділення  ІРМТ [591,  с. 31],  отже,  ймовірно,  він
згодом повернувся до Харкова і мешкав у ньому ще принаймні до
1911 р. За сумлінну працю Ґлазера нагороджено орденами третьо-
го  ступеня  Св. Станіслава  (1897 р.)  та  Св. Анни  (1905 р.).
Ймовірно,  до початку Першої світової війни він повернувся до
Чехії.  Пізніше,  згідно  даних  Б. Уріє [1100,  с. 123–124],  Ґлазер
працював віолончелістом в  Ельберфельді  (Німеччина).  У числі
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харківських учнів Ґлазера був майбутній викладач Харківського
музичного училища, учасник концертів Полтавського відділення
ІРМТ С. Шапкар,  лауреат конкурсу віолончелістів  на честь 50-
річчя  ІРМТ  (1911 р.),  майбутній  професор  Петербурзької  та
Одеської консерваторій, відомий у Європі й Америці камерний
виконавець Й. Пресс та ін.

Усі вони, як і голова квартету К. Горський, провадили рі-
знобічну творчу діяльність.

Так,  у  музичному  училищі,  окрім  гри  на  скрипці,
С. І. Александрович-Дочевський  викладав  також  теоретичні
дисципліни,  а  в  Харківському інституті  шляхетних  дівчат  вів
клас італійського співу [6, с. 95]. На посаді викладача музичного
училища цей музикант перебував до своєї смерті влітку 1907 р.
Окрім  виступів  у  складі  квартету,  С. І. Александрович-Доче-
вський брав участь  у  численних концертах як  соліст,  учасник
дуетів,  тріо,  грав також під час симфонічних зборів місцевого
відділення ІРМТ, іноді у складі оперного оркестру. Виконавська
майстерність ще попереднього складу харківського квартету за
участю  Александровича-Дочевського  (А. Ф. Пестель  –
С. І. Дочевський – Ф. В. Алексеєнко – А. Е. фон Глен) була від-
значена на шпальтах не лише харківських, а й петербурзької га-
зети, яка зазначала, що квартетисти «…зігралися до того, що мо-
гли  взятися  за  важкий  квартет  F-dur  (ор. 59)  Бетховена  і  ви-
конати його добре. А всі інші квартети зіграні були просто чу-
дово» [1036].  Наступні  дві  цитати  стосуються  виступів  Доче-
вського-соліста. Після одного з камерних вечорів за його участю
як соліста преса відзначила, що «…гра п. Дочевського, солідна і
скромна,  без  утрирування  власного  “я”,  демонструє  добру
школу. П. Дочевський виконав правдиво, згідно духу композиції
старовинну сонату Баха, з видатною за своїм часом технікою, і
характерний полонез Лауба, відголос стародавнього польського
побуту» [911]. А після одного із симфонічних зібрань преса від-
значала,  що цей скрипаль виконав  «…важкий концерт Ернста
дивовижно  чисто  і  навіть  із  натхненням» [1037].  С. І. Дочев-
ський виявив себе і як композитор. Так, саме його п’єси викону-
валися в лютому 1897 р. в духовному концерті регента П. В. Ли-
хопекіна на користь притулку для дівчат при піклуванні Архан-
гело-Михайлівського притулку [189].

Ф. В. Кучера замінив у 1890 р. в Харківському музичному
училищі  ще  одного  вихованця  Празької  консерваторії
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Й. Й. Прохазку та Е. Прілля, які до нього вели класи відповідно
фагота і флейти. Кучера виявив себе як різнобічно обдарований
музикант-віртуоз.  Яскраве  педагогічне  обдарування  Кучери,
навички гри на  багатьох  оркестрових  інструментах дозволили
йому, фаготисту за фахом, майстерно викладати в училищі також
гру на флейті та контрабасі, а також виступати у складі струнно-
го квартету як виконавцю на альті. 

Уже з моменту першої появи перед слухачами в Харкові в
лютому 1891 р. з виконанням концерту К. М. Вебера для фагота
з  оркестром  зарекомендував  себе  непересічним  музикантом.
«Відзначимо, що  дирекція товариства знайомить нас з грою на
таких інструментах, яких раніше не удавалося чути в Харкові.
Так, у третьому загальнодоступному концерті, 10 лютого, ми по-
знайомилися з чарівною грою на фаготі пана Кучеру», – спові-
щала харківська преса [479]. 

Кучера  неодноразово  виступав  в  одному  камерному  зі-
бранні як фаготист і альтист. Так, у лютому 1892 р. він виконав
партію фагота  в  Септеті  ор. 20  Л. Бетховена  і  партію  альта  в
Квінтеті ор. 17 К. Навратіла для фортепіано, двох скрипок, альта
і віолончелі [480], а в січні 1895 р. – партію фагота в Квінтеті
для фортепіано гобоя,  кларнета,  валторни та фагота  В. А. Мо-
царта і партію альта в Квартеті Б. Годара ор. 136, № 3 [748]. Цей
чеський музикант залишився в складі виконавців камерної музи-
ки й після зміни учасників квартету (від’їзду з Харкова наприкі-
нці 1905 р. Ґлазера та смерті в 1907 р. Дочевського). З останніх
виступів цього музиканта в складі камерних ансамблів слід на-
звати  його  участь  як  альтиста  з  партнерами  в  авторському
концерті харків’янина Ф. С. Акіменка в січні 1907 р. [545] та у
виконанні в листопаді 1909 р. Секстету ор. 36 Й. Брамса [760].

Однією  з  найяскравіших  сторінок  у  творчій  біографії
Ф. Кучери стали щорічні (1898 – 1910) літні виступи симфоні-
чного оркестру під його керівництвом195. 

Окрім  роботи  викладачем  музичного  училища  та  орга-
нізатором і диригентом літніх концертів, Кучера протягом бага-
тьох років водночас керував оркестром Харківського технологі-
чного інституту [485].

Не  менш  різнобічно  як  музикант  і  творча  особистість
виявив себе віолончеліст квартету С. С. Ґлазер.

195 Про цю сферу творчої діяльності Ф. В. Кучери йтиметься в підрозділі 5.1.
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Наведемо рецензію на перший виступ Ґлазера в Харкові,
датовану листопадом 1882 р.: «Із задоволенням вітаємо появу в
Харкові цього молодого і талановитого артиста. Крім самобут-
ності в його грі та довершеності до певної міри, можна вказати
на чудову техніку і приємний тон» [823].

Захопленими були і відгуки на гру Ґлазера-ансамбліста і
соліста і в роки, коли він працював в Одесі. Віолончеліст майже
з перших виступів у цьому місті став «улюбленцем місцевої пу-
бліки» [782].  Після симфонічного зібрання в листопаді  того ж
року,  у якому  Ґлазер виконав з оркестром віолончель власного
компонування, одеський критик відзначив, що твір цей «...не є
видатним.  Він  складається  з  деяких красивих мелодій,  але  не
глибоких  і  не  оригінальних […].  Але  як  виконавець п. Ґлазер
виявив прекрасний талант і  відмінну школу.  Тон його мʼякий,
задушевний, у смичку достатньо сили, техніка впевнена. Взагалі
він демонструє цілком художнє і завершене виконання» [1059].

В анонсі бенефісу Ґлазера з нагоди 20-річчя початку його
роботи в Харкові,  який відбувся в  листопаді 1902 р.,  було ви-
словлене таке: «Часто виступаючи як соліст у камерних та сим-
фонічних  зібраннях,  з’являючись  у  складі  нашого  постійного
струнного квартету, С. С. давно вже гідно оцінений нашою пуб-
лікою як чудовий віртуоз на віолончелі. Наповнений, соковитий і
співучий тон поєднується в його грі з майстерною технікою. За
природою  вдумливий  і  схильний  до  зосередженості  та  само-
заглиблення,  він  і  у  виконанні  музичних п’єс  вносить  завжди
багато серйозності й глибини почуттів» [756].

До  репертуару  віолончеліста  входили  твори  А. Серве,
В. Моліка,  К. Сен-Санса,  Е. Ґріґа,  інших  західноєвропейських
композиторів. У виконанні Ґлазера звучали і його власні твори:
численні п’єси і концерт для віолончелі з оркестром, який хар-
ківський критик, на відміну від одеського, оцінив більш поблаж-
ливо,  зазначивши,  що  він  «…вельми  мелодійний,  тонко  гар-
монізований і дуже добре оркестрований. У технічному (віртуоз-
ному) плані він являє великі складнощі і не будь-який віолонче-
ліст може взятися за його виконання» [479].  Значне місце у ви-
конавській  практиці  віолончеліста  було  відведене  творам
композиторів  із  Чехії:  Д. Поппера,  Б. Сметани,  А. Дворжака,
Е. Направника. Ґлазер був також виконавцем творів своїх сучас-
ників  –  харківських  композиторів  В. І. Сокальського  та
А. В. Шульц-Евлера, який саме Ґлазеру присвятив свої твори для
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віолончелі.  Серед партнерів Ґлазера,  окрім учасників квартету,
були  майже  всі  кращі  інструменталісти  тих  років:  піаністи
А. Ф. Бенш,  Р. В. Геніка,  А. В. Шульц-Евлер,  О. Й. Горовиць196,
З. П. Давід,  скрипаль  А. Ф. Пестель,  а  із  числа  гастролерів  –
піаніст Д. Д. Клімов та скрипаль М. В. Сербулов197. 

Виступ Сербулова як камерного виконавця відбувся в Хар-
кові під егідою не місцевого відділення ІРМТ, а місцевого му-
зичного гуртка, але за участю тих самих музикантів, які входили
до складу учасників камерних зібрань.  Газета  «Южный край»
писала, що камерне зібрання музичного гуртка в Харкові за уча-
стю Сербулова «…являло винятковий інтерес у зв’язку з участю
в ньому п. Сербулова,  професора Празької  консерваторії.  Ним,
сумісно з такими видатними партнерами як пп. Бенш, Горський,
Дочевський і Ґлазер, були зіграні квінтет Гольдмарка і квартет
Шумана.  Крім  того,  п. Сербулов  виконав  Zieganerveise»
Сарасате, пп. Горський і Бенш – Крейцерову сонату Бетховена і
п. Ґлазер сюїту Поппера “Cin Walde”» [425]. Цей допис вкотре
підтверджує  високий  виконавський  рівень  харківських  музи-
кантів,  адже  словосполучення  «видатні  партнери»  застосову-
ється в ньому не до гастролера з європейським ім’ям, а саме до
місцевих фахівців. 

Характеризуючи концертну діяльність власне квартету Хар-
ківського відділення ІРМТ, не зайве ще раз наголосити, що цей

196 Учень О. М. Скрябіна в Московській консерваторії, яскравий пропагандист
його  музики,  викладач  музичного  училища  Харківського  відділення  ІРМТ,
пізніше професор Харківської консерваторії  Олександр Іоахимович Горовиць
(1887–1927), рідний дядько В. С. Горовиця та Р. С. Горовиць, був наступником
В. І. Сокальського  як  музичний  критик  газети  «Южный  край»,  виступав  у
численних концертах як соліст і ансамблевий виконавець.
197 Діяльність Д. Д. Клімова, який упродовж багатьох років очолював Одеське
відділення  ІРМТ  та  музичні  класи  –  музичне  училище,  вивчена  достатньо
детально,  ім’я  ж яскравого  скрипаля Михайла  Васильовича  Сербулова  нині
майже  забуто.  М. В. Сербулов  народився  в  1866 р.  в  Києві,  паралельно  з
навчанням  в  Київському  університеті  ім. Св. Володимира  він  навчався  в
О. О. Шевчика гри на скрипці,  після закінчення університету він навчався в
Бельгії в С. Томсона в консерваторії Люттіха, яку закінчив із золотою медаллю.
По  закінченні  консерваторії  деякий  час  жив  і  виступав  у  Парижі,  де  був
солістом  симфонічних  концертів  Ш. Ламурьо.  З  1895 р.  Сербулов  обіймав
посаду  професора  Празької  консерваторії,  де  вважався  «найпершим  із  її
прикрас» [780].  Наприкінці 1896 р.  скрипаль  гастролював  з  величезним
успіхом в Україні, у т. ч. в Кременчуці [752] та в Харкові. Пізніше Сербулов вів
клас скрипки в музичному училищі Кишиневського відділення ІРМТ, а в 1910–
1913 рр. був капельмейстером балетного оркестру імператорських театрів. 
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колектив  у  незмінному складі  виступав  у  щорічних  циклах
концертів камерної музики протягом 15 сезонів, що є абсолют-
ним рекордом того часу не лише в Україні, а й у Росії. Якщо під-
рахувати кількість виступів музикантів лише в складі цього ко-
лективу і лише в офіційних (заявлених у програмах і відбитих у
звітах  Харківського  відділення  ІРМТ),  без  урахування
благодійних концертів, то цифра сягне близько 100. Слід також
зазначити, що в кожного з них був свій клас в училищі, кожен з
музикантів  займався  або  композицією,  або  диригуванням,  ви-
ступав  у  складі  інших  ансамблів,  в  оркестрах  та  як  соліст.
Одним з найавторитетніших колективів серед багатьох подібних
у  різних  (зокрема  столичних)  відділеннях  ІРМТ  харківський
квартет був і за творчим діапазоном, і за довершеністю виконан-
ня найрізноманітнішої музики. Це яскраво підтверджує, напри-
клад,  порівняльний  аналіз  відгуків  у  харківській,  київській,
одеській пресі на камерні (читай квартетні) зібрання тих років,
де безперечна перевага в симпатіях різних музичних критиків,
які досить об’єктивно віддзеркалювали настрої та художні смаки
публіки в цих найбільших культурних центрах Півдня Російської
імперії, надається саме харківському квартету! 

Так,  у  1896 р.,  після  тріумфальних  гастролей  Росією  та
Україною  «Чеського  квартету»,  дописувач  газети  «Южный
край» порівняв з цим колективом харківських квартетистів: «…
квартетні зібрання, які влаштовуються зараз, заслуговують спів-
чуття всіх шанувальників квартетної музики, тем більше, що ви-
конання було зразковим в усьому і стояло дуже близько до ви-
конання  знаменитого  чеського  квартету,  котрий  нещодавно
концертував у нас» [753].

У  1903 р.,  після  камерного  концерту  пам’яті
П. І. Чайковського, харківська преса зазначала:

«Любителям камерної музики добре відома звучність чу-
дових інструментів і стрункість виконання цього квартету. Ролі
всіх  учасників  у  ньому  чудово  врівноваженні:  жоден  з  ви-
конавців не намагається виділитися, турбуючись лише про цілі-
сність  враження.  Якщо  до  цього  додати,  що  при  бездоганній
техніці видно ще й художній смак, то стане зрозумілим успіх, що
припадає на долю квартету» [749].

Для контрасту наведемо лише один уривок з  відгуку на
концертні виступи протягом 20 років (майже з часів від’їзду з
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Києва  О. Шевчика198)  різних  складах  квартету Київського  від-
ділення  ІРМТ,  датованого 1912 р.:  «Протягом майже 20 років
тутешні камерні ансамблі не користувалися популярністю серед
київських слухачів, хоча музиканти грали зовсім непогано. “Не
погано” – але і не добре. Вбивча “золота середина”. А між тим
до приїжджих чехів199 бігли і донині біжать» [793]. 

Зваживши на те, що для квартетів з Чехії саме концертна
діяльність була єдиною й головною, а учасники квартетів різних
місцевих відділень ІРМТ, окрім виступів у камерних концертах,
мали значне педагогічне навантаження,  поєднували різні  види
музичної і не лише музичної діяльності (композиторську, дири-
гентську,  громадську  роботу  музикантами  в  оркестрах  тощо),
стає  доказовою теза  про надзвичайно високий мистецький рі-
вень квартету Харківського відділення ІРМТ.

Репертуар  квартету  базувався  на  численних  творах  ві-
денських класиків та композиторів-романтиків. У виконанні цьо-
го колективу вперше в Харкові прозвучали твори А. Дворжака,
З. Носковського,  О. Вінклера,  Я. Вітола,  інших  сучасних
композиторів. Часто колектив брав участь у великих монопро-
грамах,  присвячених  творчості  Ф. Шуберта,  П. Чайковського,
А. Г. Рубінштейна. Широко була представлена і слов’янська му-
зика. Крім уже названих, харківський квартет виконував твори
О. Бородіна, Б. Сметани, Е. Направника.

Звернувши  увагу  на  національний  склад  харківського
квартету,  відзначимо,  що  до  цього  колективу  входили  пред-
ставники 4-х  національностей:  поляк К. Горський,  українець з
сербським корінням С. Александрович-Дочевський, чех Ф. Куче-
ра  та  єврей  С. Ґлазер.  Це  деякою  мірою  збігалося  і  з  на-
ціональним зрізом усієї творчої харківської спільноти того часу.
Три  з  чотирьох  учасників  були  вихованцями  чеської

198 Вихованець Празької консерваторії по класу А. Бенневиця, засновник однієї з
найпотужніших  європейських  скрипкових  шкіл  кінця  ХІХ  –  першої  третини
ХХ ст. Отакар Шевчик після приїзду в Україну та недовгої роботи в оперному
оркестрі в Харкові (1874) протягом 1875-1892 рр. до повернення до Праги викла-
дав скрипкову гру в музичному училищі Київського відділення ІРМТ, гастролю-
вав містами Російської імперії  (у  т. ч.  в Москві,  Петербурзі,  Одесі та ін.),  ви-
ступав найчастіше як ансамблевий виконавець разом з київськими партнерами
(серед інших – М. Лисенко, В. Пухальський, з гастролерів Е. Ізаї).
199 Йдеться про «Чеський квартет», «Празький квартет» та «Шевчик-квартет»,
які протягом кінця 1880-х – 1910-х рр., змінюючи один одного, неодноразово
виступали в Росії та в Україні.
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інструментальної  школи:  Кучера  та  Ґлазер  –  Празької
консерваторії,  а  вчителями  С. Александровича-Дочевського  в
Московській консерваторії були також двоє чеських скрипалів.

Саме  «чеська»  складова,  яка  мала  в  квартеті,  мабуть,
доволі  важливе  значення  як  у  майстерній  підготовці
інструменталістів, так, імовірно, інколи й у виборі репертуару,
дозволила  відомому  чеському  досліднику-музикознавцеві
Й. Сханілецу припустити  в  ґрунтовній  монографічній  розвідці
«Za slávou» (Прага, 1961), присвяченій діяльності в дореволю-
ційній Росії сотень чеських музикантів, прикру, але досить зро-
зумілу помилку:  польського  скрипаля  К. Горського  автор  пре-
зентує як чеха [1093, с. 208].

Багатонаціональний квартет ХВ ІМРТ протягом своєї 15-
річної  яскравої  артистичної  діяльності  лише  підтвердив
наведену вище тезу: для справжніх митців не може існувати на-
ціональних і расових кордонів та обмежень.

1905 р. виявився рубіжним для існування квартету: його і
музичне училище залишив С. С. Ґлазер, якого з 1906 р. замінив у
квартеті  і  в  училищі  О. Я. Бєлоусов200, улітку  1907 р.  помер
С. І. Дочевський, у 1909 р. востаннє, уже як запрошений учасник
для виконання Секстету Брамса до нового основного складу, ви-
ступив Ф. В. Кучера. У наступні роки до очолюваного Горським
квартету  входили:  Є. Букінік  (друга  скрипка),  К. Брінкбок
(альт)201,  О. Бєлоусов  (віолончель);  згодом Букініка  замінив
В. Слатін,  з 1908 р. Бєлоусова  замінив О. Кассан202,  у 1909 р. –

200 Учень А. Е. фон Глена в Московській консерваторії, єврей за походженням,
Овсій Якович Бєлоусов (1882–1945) виступав як соліст і камерний музикант (з
1905 р.  учасник Нового московського  квартету),  у  1906-1908,  потім у 1909–
1911 рр.  викладав  у  музичному  училищі  Харківського  відділення  ІРМТ.  У
1911 р.  на  конкурсі  віолончелістів  у  Москві  розділив  другу  премію  з
Й. Й. Пресом  (перша  премія  не  присуджувалася).  З  успіхом  концертував  у
містах  Росії  (у  т. ч.  в  ансамблі  з  В. І. Сафоновим,  з  яким  віолончеліста
пов’язували давні  дружні стосунки).  З осені  1917 р.  викладав в утвореній у
Харкові  Філармонічним  товариством  консерваторії  ім. М. А. Римського-
Корсакова (яка існувала паралельно з офіційною), за словами Р. Геніки, був її
найкращою  прикрасою [120].  З  1922 р.  жив  за  кордоном,  гастролював  у
європейських  країнах.  У  1926 р.  оселився  в  США;  з  1930 р.  викладав  у
Джульярдской музичній школі. 
201 Чи не єдиний на теренах України вихованець Амстердамської консерваторії
Карл (Корнелій) Францевич Брінкбок вів у музичному училищі Харківського
відділення ІРМТ, згодом у консерваторії класи фагота і контрабаса.
202 Чех за походженням, віолончеліст Олександр Францевич Кассан був учнем
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А. Борисяк203. 
Останній  відомий  виступ  у  Харкові  К. Горського  як

квартетиста відбувся в листопаді 1915 р., коли він, уже не бувши
педагогом музичного училища, відзначав 35-річний ювілей своєї
артистичної  та  педагогічної  діяльності.  До  складу  квартету
Горського в цьому концерті ввійшли виключно музиканти-поля-
ки: ювіляр – перша скрипка, Вацлав Бегановскій – друга скрип-
ка,  Станіслав  Піхор,  професор  Краківської  філармонії –  альт,
Юліан Сірнишевскій, концертмейстер Київського симфонічного
оркестру – віолончель. Як зазначає Ґ. Серочинський, «…рецензії,
що з’явилися в харківській пресі, могли стати характеристикою
всього харківського періоду життя композитора» [675, с. 15–16.].
У цьому ж концерті  партію фортепіано в деяких ансамблевих
номерах виконував молодий піаніст-чех О. Блеха.

Дебют О. Кассана у складі  харківського квартету «…був
вельми вдалим. У п. Кассана багатий соковитий, співучий тон,
красивий звук, значна техніка; виконання зігріте живим почут-
тям, воно приваблює оригінальними відтінками, у яких відчуває-

А. Е. фон-Глена (у Харківському музичному училищі) та О. В. Вержбиловича
(у  Петербурзькій  консерваторії).  Працював  на  початку ХХ ст.  у  Петербурзі
(соліст  імператорських  театрів),  гастролював  в  Одесі  (1908 р.).  Працював
викладачем  музичного  училища  Харківського  відділення  ІРМТ  (у  1908/09
навчальному році), увійшов до складу квартету ХВ ІРМТ, з яким виступив у
трьох концертах камерної музики (листопад – грудень 1908 р.), брав участь як
соліст  у  симфонічному  концерті  Харківського  відділення  ІРМТ  (лютий
1909 р.).  Грав  у  різних  оркестрах  Харкова.  Після  заснування  перш.
українського оперного театру в Харкові (1925 р.) працював концертмейстером
групи  віолончелей  в  оперному  оркестрі,  у  1930-х рр.  працював  в  оркестрі
Одеського оперного театру.
203 Андрій  Олексійович  Борисяк  (1885–1962)  навчався  в  Петербурзькій
консерваторії в А. В. Вержбіловіча та Я. С. Розенталя, їздив на консультації до
Пабло  Казальса.  З  1913  по  1919 рр.  працював  у  Харківському  музичному
училищі,  потім – у консерваторії.  8 (21) лютого 1901 р.,  коли був учнем 5-ї
Київської гімназії, разом зі своїм другом О. Баранівським відкрив нову зірку в
сузірʼї Персея,  за що отримав телескоп фірми Цейсс від імператора Миколи
Другого  і  був  обраний  в  члени  Російського  астрономічного  товариства.
Борисяк  вступив  до  Петербурзького  університету,  але  потім  перейшов  до
Петербурзької консерваторії (учень А. В. Вержбіловича), після закінчення якої
(1911)  удосконалювався  в  Парижі  під  керівництвом  П. Казальса.  У  Франції
став  членом  Французького  астрономічного  товариства.  У  1913–1918 рр.
викладав у Харкові в музичному училищі – консерваторії. З 1919 р. працював і
виступав  як  соліст  і  камерний  виконавець  у  Москві.  Борисяк  був  автором
першої вітчизняної школи для віолончелі (1949) та інструктивних творів для
віолончелі.
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ться яскрава індивідуальність, які є результатом моментального
настрою,  а  не  дріб’язково  придуманими,  розрахованими  і
зазубреними» [108].

У 1913‒1918 рр., після виходу Горського із складу викла-
дачів музичного училища, склад квартету змінювався майже що-
річно. До 1916 р. його очолював Й. Ю. Ахрон. У 1916 р. Р. Гені-
ка, говорячи вже про інший склад квартету, зазначав: «Відрадно
бачити чудову зіграність  наших квартетистів –  п. Левенштейн,
пані Бреннер,  пп. Брінкбок  і  Борисяк,  які  виконали  квартет
d-moll  № 13 Моцарта» [119].  До складу квартету зразка  1917–
1918 рр.  входили  В. С. Левенштейн204,  І. Г. Мачковський,
К. Ф. Брінкбок  та  Я. І. Гонц205.  За  враженнями  слухачів,  цей
квартет  відрізнявся  чудовим  відчуттям  ансамблю  і  глибиною
трактування [608, с. 102]. У 1915‒1918-х рр. у складі камерних
ансамблів (у т. ч. разом з чеським піаністом О. Блехою206) грав
новий  викладач  музичного  училища  (з  травня  1917 р.
консерваторії), чеський скрипаль Ф. Сміт207.

Окрім виступів квартету відділення, практично в усі роки
під  час  камерних  зібрань  та  в  різних  благодійних  та  ін.
концертах брали участь названі  вище та інші харківські музи-
канти, виконуючи дуети, тріо, квінтети, секстети тощо, іноді із
духовими інструментами. Традиції камерного виконавства Хар-
кова збагачувалися численними ансамблями за участю місцевих
204 Викладач  Харківської  консерваторії  (1917–1918), скрипаль
В. С. Левенштейн був вихованцем Л. С. Ауера в Петербурзькій консерваторії. 
205 Вихованець  Празької  консерваторії,  віолончеліст  Ярослав  Гонс  (Гонц)  до
1917 р. обіймав посаду директора музичних класів Таганрозького відділення ІРМТ.
У 1917 р. був запрошений на посаду старшого викладача по класу віолончелі в
Харківську консерваторію, де працював протягом двох наступних років.
206 О. Блеха виступав у  багатьох концертах  у  місті  разом із  чеським скрипалем
Ф. Смітом  (1915–1916)  та  іншими  музикантами,  зарекомендував  себе  як
пропагандиста  творчості  сучасних  чеських  композиторів.  Після  повернення  на
батьківщину займався концертною, викладацькою і композиторською діяльністю. 
207 Вихованець  Празької  консерваторії  по  класу  О. Шевчика,  скрипаль-віртуоз
Франтішек (Франц Францевич) Сміт до приїзду до Харкова в 1915 р. декілька
років  працював  як  диригент  і  педагог  музичної  школи  О. Ружицького  в
Житомирі. Був наступником відомого в Житомирі музиканта-чеха Е. П. Валека –
органіста,  піаніста,  диригента,  композитора,  музичного  критика  на  посаді
керівника музичних класів Житомирського Артистичного товариства (з 1913 р.).
Брав  участь  як  соліст  і  ансамблевий  виконавець  у  багатьох  концертах,  які
проводилися в Житомирі та в Харкові.  Був разом із О. Блехою організатором і
учасником концертів Чеського товариства в Харкові. У 1917–1918 рр. виступав у
камерних концертах харківської організації «Спілка мистецтв».
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піаністів –  П. Ю. Шльоцера,  братів  Їранеків,  А. Ф. Бенша,
О. Й. Горовиця та  ін.  Так,  А. Бенш з К. Горськиим виконали в
серії концертів усі сонати Моцарта і Бетховена для скрипки та
фортепіано  і  разом  із  С. Ґлазером –  усі  фортепіанні  тріо  Бет-
ховена.  Високим  художнім  рівнем  характеризувалися  камерні
виступи О. Горовиця та О. Бєлоусова, з 1906 р. упродовж ряду
наступних років великою популярністю в харків’ян користувався
фортепіанний дует викладача класу фортепіано музичного учи-
лища С. А. Брікнера та його колишньої вихованки О. Ф. Нібур.
Схвальні захоплені відгуки Р. Геніки та О. Полінського на їхні
концерти в Харкові та у Варшаві наводить у своїй монографії
О. Кононова [268, с. 124–125].

Яскравим  виявився  і  склад  тріо,  яке  грало  в  Харкові  в
камерному  вечорі  пам’яті  Й. Гайдна  в  1909 р.  Р. Геніка  від-
значив: «…насправді чудове виконання G-dur’ного тріо братами
Розенфельд (піаніст і скрипаль)208 та п. Сметани (віолончель)209;
ансамбль був бездоганний, гра – талановита, тонка, надзвичайно
прозора, легка та витончена» [105].

Уся  історія  зародження  й  подальшого  функціонування
яскравих  камерних  інструментальних  ансамблів  Харківського
відділення ІРМТ, а також інших колективів, виступи яких відбу-
валися не під егідою відділення, була пов’язана з діяльністю чи-
сленних висококваліфікованих музикантів – чехів, поляків, нім-
ців,  євреїв,  які  складали ядро переважної  більшості  камерних
ансамблів Харкова з середини 1860-х до кінця 1910-х рр. Після
революційних  подій  та  катаклізмів  громадянської  війни  в
подальші роки розвитку академічної музичної культури в Хар-
кові  як  за  чисельністю  музикантів-виконавців,  так  і  за  їхнім
внеском  у  подальшу  пропаганду  камерного  ансамблевого  ви-
конавства  стала  найсуттєвішою  єврейська  складова  учасників
струнно-смичкових колективів.

208 Пізніше піаніст Р. Л. Розенфельд викладав у Харківській консерваторії.
209 Віолончеліст  Олександр  Сметана,  ймовірно  чеського  походження,  був
вихованцем музичного училища Харківського відділення ІРМТ (1905–1911),
яке закінчив з атестатом І ступеня. Його учителями в різні роки були С. Ґлазер
(1905/06), О. Кассан (1908/09) та О. Бєлоусов (1906–08, 1909–11). Ще за часів
навчання  в  училищі  брав  участь  в  учнівських  концертах  (виступи  сольні,
камерні, у складі учнівського оркестру).
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* * * * *
На прикладах діяльності в Одесі, Харкові та інших містах

України камерних ансамблів (здебільшого струнних квартетів)
та їхніх майже постійних партнерів-піаністів, які нерідко нази-
валися акомпаніаторами, можна стверджувати, що з часів виходу
цього виду інструментального виконавства на широку концертну
естраду  (1860-ті рр.)  і  дедалі  все  частішої  участі  в  камерних
концертах музикантів-професіоналів, чільну роль у більшості із
цих колективів відігравали німецькі, чеські, австрійські фахівці.
Переважна  більшість  творів,  що  виконувалися  цими  колекти-
вами також належали засновникам і продовжувачам квартетного
жанру – віденським класикам і композиторам-романтикам (ав-
стрійцям,  німцям,  чехам).  З  появою  творів  у  цих  жанрах
російських композиторів, а також представників новітньої захі-
дноєвропейської музики, камерні виконавці охоче розпочали ви-
конувати і цю музику.

Переважна  більшість  з  камерних  колективів,  які  очолю-
валися іноземними фахівцями або повністю складалися із музи-
кантів  із  Західної  Європи  або  з  тих,  хто  вчився  у  західноє-
вропейських фахівців, характеризувалася високим виконавським
рівнем, артистизмом, відчуттям ансамблю, про що свідчать чи-
сленні відгуки сучасників.  Саме західноєвропейські  музиканти
заклали підвалини творчого і відповідального ставлення до ви-
конання камерної музики, навчаючи в цих традиціях своїх чи-
сленних учнів, багато з яких склали гордість вітчизняного ви-
конавства вже в ХХ ст. 

Чимало сприяли заохоченню місцевих музикантів до каме-
рного  виконавства  як  форми  творчої  реалізації  в  публічних
концертах гастролі довершених західноєвропейських колективів
– квартетів і тріо із Чехії, Німеччини, Бельгії, Франції, Італії то-
що.  Переважна  більшість  із  цих  камерних  ансамблів
демонструвала довершений виконавський і музичний рівень. До
участі  у камерних ансамблях з місцевими музикантами нерідко
зверталися і численні гастролери (найчастіше скрипалі та віоло-
нчелісти),  високий виконавський рівень яких стимулював їхніх
партнерів  із  місцевих  виконавців  удосконалювати  власну  ви-
конавську майстерність, наближаючи їх до іменитих гастролерів. 

Разом  із  спільними  рисами  розвитку  камерного  ви-
конавства в різних містах України однією із головних рис, якою
різнилися  такі  колективи,  був  більш  або  менш  постійний
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персональний  склад  музикантів.  Так,  якщо  в  більшості  музи-
чних центрів України склад квартетів змінювався постійно, нері-
дко майже кожного сезону, то в Харкові квартет місцевого від-
ділення ІРМТ існував у незмінному складі 15 років, що на той
час виявилося абсолютним рекордом серед подібних колективів
не лише в Україні, а й в усій Росії.

Іншим феноменом в історії камерного виконавства Украї-
ни дореволюційних часів  стало функціонування  двох монона-
ціональних колективів: суто чеського квартету в Одесі (Коціан-
Степка-Перман-Зеленка) та суто єврейського квартету в Полта-
ві210 (три брати Гегнери та Воронель). Проте ці два випадки були
винятком із загальної тенденції поєднання в подібних колекти-
вах кращих музикантів українських культурних центрів, якими,
окрім  українців  та  росіян,  були  представники  різних  на-
ціональностей.

210 Про цей колектив йдеться в одній зі статей автора даної монографії [991].
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РОЗДІЛ 5

РОЗВИТОК ОРКЕСТРОВОГО І КОНЦЕРТНОГО
ВИКОНАВСТВА СХОДУ І ПІВДНЯ УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МУЗИКАНТІВ

5.1.  Літні  оркестрові концерти як явище музичної
культури України 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. в музичній культурі провід-
них мистецьких центрів України характеризувався все більшим і
дедалі  стрімкішим  розгортанням  концертної  діяльності.  Із
започаткуванням у багатьох великих містах у ці роки діяльності
місцевих  відділень  ІРМТ,  дедалі  все  частішим  відкриттям
приватних  музичних  навчальних  закладів,  запровадженню
занять  музикою  в  програми  багатьох  приватних  гімназій
(особливо для дівчат), появою при багатьох навчальних закладах
та  в  робітничих  колективах  аматорських  музичних  ансамблів,
хорових та оркестрових колективів тощо стрімко підвищувався
попит місцевого населення на музичні концертні заходи різного
типу. Це захоплення публіки щодо відвідання різних концертів
сприяло не лише активізації концертної діяльності «офіційних»
музичних  структур,  якими  були  саме  відділення  ІРМТ,  уже
традиційних (з другої половини ХІХ ст.) оперних товариств, а й
розгортанню гастрольних агенцій та створенню окремих комер-
ційних  музичних  проектів,  яскравими прикладами  яких стали
виступи просто неба на пристосованих відповідним чином літ-
ніх  концертних  майданчиках  у  міських  зонах  відпочинку
(парках, садах) численних колективів, найзначнішими з яких за
своїми  художньою  та  виховною  функціями  стали  симфонічні
оркестри, що створювалися спеціально на час літніх сезонів. 

Досі  в  сучасному  українському  історичному  музико-
знавстві діяльність літніх симфонічних оркестрів та їх вплив на
смаки  населення  як  окрема  важлива  тема  не  розглядалися.
Спроба узагальнити таку інформацію, що збиралася зі значної
низки періодичних джерел ХІХ і початку ХХ ст., була здійснена
автором монографії [937; 981]. 

Традиція концертних виступів в Україні  просто неба ор-
кестрів  різних  типів  –  від  ріжкового  й  духового  до  садового
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струнно-духового та навіть симфонічного –  започаткована ще в
останню чверть ХVIII ст.,  коли в шляхетних панських маєтках
один за одним стали виникати кріпацькі оркестри. Ці так звані
«маєткові» (або «фольваркові») оркестри, різні за складом та при-
значенням, які спочатку обслуговували лише потреби вельмож-
них хазяїв та їхніх гостей, уже на початку ХІХ ст. і впродовж усієї
його першої половини дедалі все частіше можна було почути не
тільки в маєтках аристократів, а й у великих культурних центрах
України  –  Києві,  Харкові,  Полтаві,  Одесі  та  інших  містах.
Наведемо одну цитату, яка стосується побуту киян улітку середи-
ни ХІХ ст.:  «Теплими літніми вечорами весь київський бомонд
з’їжджався  у  верхню  частину  царського  саду  (там,  де  тепер
концертна  естрада).  Тут  мелькали  красиві  обличчя,  вишукані
вбрання, лунав веселий сміх, чути було жваву французьку мову,
лагідну  польську  говірку,  німецькі  та  російські  вигуки,  яким
акомпанували веселі мотиви садової музики» [цит за: 338, с. 9].

Саме кріпацькі оркестрові колективи, учасники яких іноді
коштом  дворян-меломанів  отримували  музичну  освіту  за
кордоном або найчастіше в досвідчених яскравих іноземних фа-
хівців – капельмейстерів або (солістів) цих оркестрів (найчасті-
ше німців, чехів, італійців або поляків),  стали однією з репре-
зентативних ділянок українського музичного мистецтва першої
половини ХІХ ст. не тільки в Україні, а й за її межами. Як за-
значає сучасний музикознавець В. Откидач, говорячи саме про
кріпацькі оркестри, «…у галузі оркестрової музики Україна на
першу половину ХІХ ст.  була  високорозвиненою оркестровою
європейською державою з  численними оркестровими колекти-
вами, які мали цікаві і складні програми з досить розгалуженою
системою гастрольної справи» [573, c. 204].

Документальні свідчення про виступи в літніх концертах у
Міському  саду  кріпацького  оркестру  київського  генерал-гебе-
рнатора І. В. Гудовича сягають 1798 р. [338, с. 16]. Тільки в Киє-
ві впродовж першої половини ХІХ ст. в літніх садових концертах
виступали  кріпацькі  оркестри  О. М. Будлянського,  О. Я. Ло-
банова-Ростовського,  Д. І. Ширая,  В. Ганського,  О. Ю. Голо-
винського,  П. Я. Лукашевича,  П. Г. Галагана,  П. В. Лопухіна  та
ін.  Крім  цих  колективів,  у  місті  з  1768 р.  до  1852 р.  активно
функціював Магістратський оркестр – єдиний, офіційний музич-
ний колектив міста, який, разом із виконанням обов’язкової за
його статусом «плац-парадної музики», виконував марші, танці,
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обслуговував різні офіційні свята, залучався до супроводження
спектаклів, для виконання концертних програм, а у визначені дні
виступав  у  міському  саду.  До  репертуару  оркестру  входили,
окрім  симфоній  Ф. Паера  та  І. Й. Плейєля,  увертюри  до  опер
російських та західноєвропейських композиторів [288, с. 256]. 

В  Одесі,  починаючи  з  1845 р.  протягом  ряду наступних
років виступав як улітку на відкритих естрадах, так і в зимні се-
зони оркестр із Відня під керівництвом барона фон Гелленбаха,
створений по типу оркестрів Штрауса та Ланнера. Цей колектив
виконував  цілий  ряд  п’єс,  які  створювалися  учасниками  ор-
кестру  –  здібними  композиторами:  Пішною,  Д. Урбанеком,
Й. Лабицьким [249, с. 451].

Подібна  картина  літнього  концертного  життя  (лише  з
меншим розмахом) спостерігалася і в інших культурних центрах
України того часу, а також у багатьох маєтках Наддніпрянщини
та Лівобережної України.  До нашого часу дійшли імена лише
деяких  капельмейстерів  і  солістів  таких  колективів,  бракує
конкретних згадок про їхній репертуар. Проте, навіть серед не-
багатьох відомих нині імен закордонних музикантів, які очолю-
вали кріпацькі оркестри або були солістами цих колективів, прі-
звища  Ф. К. Бліми,  К. Лау,  Я. Лензі,  А. Герке,  А. Пфейфера,
Д. Краузе,  Ф. Туровича,  Ф. Липинського  (брата  відомого
скрипаля),  родини  Піжбеків  та  ін. [63],  [943]  –  майже  всі  є
знаковими для музичної культури України. Про різноманітний і
вельми  складний  репертуар  оркестрів  дослідники  роблять  ви-
сновки, базуючись на збереженій до наших часів нотній бібліо-
теці  родини  Розумовських,  яка  віддзеркалює  музичні  смаки  і
уподобання слухацької аудиторії кінця ХVIII – першої третини
ХІХ ст. і презентується багатьма інструментальними і симфоні-
чними творами провідних німецьких, чеських, італійських, ав-
стрійських,  французьких  композиторів  XVIII  –  початку
ХІХ ст. [951]. Зрозуміло,  що всі учасники цих оркестрів – крі-
паки – практично не мали винагороди за участь у таких колекти-
вах;  з  вільнонайманими  капельмейстерами  поміщики  також
укладали контракт на певну кількість років їхньої служби, отже,
усі матеріальні прибутки від участі в будь-яких концертах йшли
вельможним аристократам, які утримували ці колективи.

Наслідком скасування кріпацтва (1861 р.) став розпуск крі-
пацьких  оркестрів  і  майже  повний  занепад  концертної  орке-
стрової  діяльності,  який  розпочався  в  останні  десятиріччя
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ХVIIІ ст.,  зазнав  розквіту  в  1820‒1830-і рр.  і  тривав  з  по-
ступовим занепадом протягом другої третини ХІХ ст. Порожню
нішу в культурному просторі України, яку впродовж довгого ча-
су посідали кріпацькі оркестри, поступово почали заповнювати
численні колективи мандрівних музикантів, здебільшого із Іта-
лії, Чехії. Австрії та Німеччини. Діяльності цих аматорських, а
нерідко і професійних артистів, присвятив детальний аналітич-
ний нарис російський оркестровий музикант і  музичний пись-
менник кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. В. Ліпаєв [356; 357; 358].

Поруч із приїжджими іноземними оркестровими колекти-
вами  в  літніх  музичних  розвагах  мешканців  міст  України
вагомою  була  участь  духових  оркестрів  («хорів  музики»)
військових частин, які  дислокувалися в тому чи іншому місті.
Виступи таких колективів,  особливо в невеликих містах,  були
взагал569і  чи  не  єдиним  музичним  забарвленням  побуту
місцевих  мешканців.  Традиція  залучення  військових  духових
оркестрів до участі в культурному житті цивільного населення
українських міст прийшла із Західної Європи. Так, за свідчен-
ням  А. Мікуліча,  на  Буковині,  яка  наприкінці  ХVIII ст.  була
глибокою провінцією Австро-Угорської імперії, ще в 1780‒1790-і рр.
«...військовий оркестр мав особливе значення. Його гра була роз-
рахована не лише на солдат, але й на все населення» [443, с. 8].
Як  правило,  діяльність  упродовж  літнього  сезону військового
духового  оркестру  в  будь-якому  невеликому  місті  нерідко  на
практиці позбавляла можливості  очільників міста запрошувати
якісніші струнно-духові садові оркестри, складені з професійних
музикантів, оскільки утримувати будь-який військовий оркестр
було неспівставно дешевше за професійний. 

У Російській імперії з часів Петра І, коли була введена у
військовий,  а  невдовзі  і  в  повсякденний  суспільний  ужиток
військова музика, військовими капельмейстерами, які на практи-
ці виконували функції не лише керівників військових оркестрів,
а й, як правило, вихователів майбутніх військових музикантів зі
здібних  солдат,  запрошувалися  західноєвропейські  музиканти,
переважно німці, дещо пізніше ще й чехи. Ця традиція тривала
аж  до  кінця  правління  династії  Романових.  Упродовж  другої
половини ХІХ – початку ХХ ст., коли в Росії вже було виховано
чимало  місцевих  фахівців,  відсоток  іноземців  –  німців,  ав-
стрійців, італійців і особливо чехів – керівників військовими ко-
лективами  був  все  одно  значний.  Так,  у  перше  десятиліття

- 230 -



ХХ ст.  лише  чеські  музиканти  обіймали  посади  військових
капельмейстерів у кожному восьмому російському військовому
оркестрі211. На теренах України, близькій до Західної Європи, це
співвідношення було ще суттєвішим. До того ж якісна фахова
підготовка  іноземних  музикантів,  котрі  працювали  в  Росії
військовими капельмейстерами, сприяла тому, що саме колекти-
ви, очолювані музикантами-німцями, італійцями, чехами, поля-
ками, і лише згодом місцевими музикантами – українцями, росі-
янами, євреями – ставали найпомітнішими і найяскравішими за
виконавським рівнем та формуванням різноманітного репертуа-
ру серед подібних оркестрів. 

Саме тому в хроніці літнього культурного життя більшості
міст України найпомітніше фігурували військові оркестри, очо-
лювані іноземними фахівцями. 

До яскравих сторінок музичної  культури Одеси ввійшов
факт, закарбований на шпальтах «Одесского вестника»: за часів
авантюрної з боку Росії Кримської війни, у дні бомбардування
Одеси в квітні 1854 р. з моря 350 гарматами англо-французької
ескадри, одесити на знак непокори ворогові масово вийшли під
супровід звуків військової музики на Приморський бульвар, що
було добре видно і чути з неприятельських кораблів, а після від-
ходу ескадри від міста в Одесі  на тому ж бульварі  було орга-
нізовано  велелюдне  гуляння  за  участю  одразу  чотирьох
військових оркестрів [246].

Військові музичні колективи в Російській імперії, нерідко
очолювані іноземними капельмейстерами, які водночас ставали і
музичними  педагогами  місцевих  солдат-музикантів,  орієн-
тувалися на високі виконавські досягнення подібних оркестрів у
Німеччині,  Австрії,  Чехії.  Своєрідними  зразками  виконавської
майстерності стали виступи у великих містах України в 1870-х рр.
військових австрійських колективів, що складалися переважно з
чеських музикантів – вихованців Празької консерваторії.

Перший  з  таких  колективів –  Австрійський  військовий

211 Такому  припливу  до  Російської  імперії  чеських  капельмейстрів сприяла
багаторічна  діяльність  у  Києві  Отакара  Вʼячеславовича  Червеного,  пред-
ставника філії фабрики В. Червеного в Градці-Карловому, власника фабрики з
виготовлення духових інструментів, відомих в усьому світі завдяки доверше-
ним мідним духовим інструментам,  які  відзначалися золотими медалями на
міжнародних  виставках  у  Нью-Йорку,  Парижі,  Мніхові,  Відні,  Петербурзі.
Детальніше про це  йдеться  в  книзі  Й. Сханілеца [1093]  та  в  біобібліографі-
чному словнику «Чеські музиканти в Україні» [937, с. 202–203].
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оркестр з Праги під керівництвом капельмейстера А. Матоушека
гастролював у Харкові,  Миколаєві  та Одесі  восени 1874 р.  До
його  репертуару,  крім  п’єс,  скомпонованих  спеціально  для
військового оркестру, входили оркестрові епізоди в перекладенні
для духового оркестру з опер Дж. Россіні, Дж. Верді, Г. Доніцет-
ті, з численних популярних у ті часи оперет, танцювальні п’єси,
а  також різні  попурі  самого  Матоушека [379].  Сучасники  від-
значали надзвичайну співучість духових інструментів під час ви-
конання, віртуозність солістів, високоякісні духові інструменти,
на яких грали члени оркестру212.

У період від зими 1877/78 рр.  і  аж до кінця літа 1878 р.
жителі Харкова, Одеси та Києва мали можливість слухати один
за одним два подібних військових музичних колективи під ди-
ректорством  Матоушека:  Слов’янську  Австрійсько-
Імператорську  артистичну  капелу  з  капельмейстером  Ф. Стю-
ралем [884;  926]  і,  дещо  пізніше,  Австрійський  військовий
оркестр з Відня, очолюваний капельмейстером Вавржінеком (йо-
го ініціали в друкованих виданнях відсутні) [915]. Ці колективи
також були укомплектовані слов’янськими музикантами, перева-
жно чехами.  До репертуару цих оркестрів,  окрім традиційних
інструментальних епізодів з опер та оперет західноєвропейських
композиторів, маршової і танцювальної музики, входили також і
попурі на теми українських народних пісень, що свідчить не ли-
ше  про  бажання  капельмейстерів-чехів  догодити  смакам  ши-
рокої аудиторії слухачів, а й про їх зацікавленість фольклором
спорідненого слов’янського народу.

Улітку цього ж року ці два колективи, які в той час перебу-
вали в Харкові,  злилися і  виступали вже як один, обʼєднаний.
«Новий австрійський військовий оркестр, як видно, ввібрав до
свого складу всі кращі музичні сили першого, колишнього орке-
стру. Так, у ньому беруть участь відомі харківській публіці кра-
щі солісти колишнього оркестру пп. Панік, Гавель, Ф. і В. Мату-
шеки, а також і багато нових, як, наприклад, Вавржинек, Козлік,

212 Переважна  більшість  австрійських  військових  оркестрів  у  другій  полині
ХІХ ст. користувалась довершеними мідними духовими інструментами, виго-
товленими на фабриці Вʼячеслава Червеного в Градець-Карловому (Чехія). У
1858 р. змістовна стаття про цього музичного винахідника була поміщена в га-
зеті  «Русский инвалид» [100].  Згодом,  після заснування філії  цієї  фабрики в
Києві  під керівництвом Отакара Червеного,  інструментами цієї  фірми стали
комплектуватися і російські військові колективи.
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Жишеха, Пражак та ін. До цього неможливо також не додати, що
і репертуар нового оркестру більш різноплановий, ніж оркестру
саду  “Шато-де-флер”», ‒  зазначав  кореспондент  «Харьковских
губернских ведомостей» [1006].

Розгорнуті  роздуми  щодо  тодішнього  стану  військових
оркестрів у Західній Європі, зокрема в Австрійській імперії,  а
також  порівняння  рівня  підготовки  західноєвропейських  і
російських військових музичних колективів, час від часу зʼявля-
лися на шпальтах центральної російської преси другої половини
ХІХ  ‒  початку  ХХ ст.  (публікації  М. В. Володимирова [95],
І. В. Ліпаєва [360]  та  ін.).  Проте  одну з  найперших характери-
стик  стану  західноєвропейських  військових  оркестрів  надав
навесні 1878 р., вочевидь під враженням виступів названих вище
колективів  в  Одесі,  І. М. Кузьмінський:  «Австрійська  армія
давно  вирізняється  своїми  військовими  хорами,  а  в  1867 р.  в
Парижі, на змаганні хорів усіх держав, коли перша премія була
присуджена банді полку короля Ганноверського, ця популярність
остаточно зміцніла. Такі блискучі результати здобуті за допомо-
гою  музичних  військових  шкіл  і  завдяки  системі  організації
хорів.  Австрійський уряд на військову музику не витрачає ані
гроша. Школи влаштовуються полковими командирами, котрі за-
прошують для того учителів і укладають з ними контракти на
тривалі терміни. Із зароблених коштів складається фонд, з якого
певний відсоток перш за все йде на повернення командиру полку
витрачених коштів. У деяких полках, які дислокуються у вели-
ких містах, фонд сягає настільки значної цифри, що з відсотків
на долю кожного музиканта припадає на рік не менш 500 гуль-
денів. При таких коштах, звісно, можна мати дуже добрих музи-
кантів.  Ті,  хто  служить  за  наймом,  мають  носити  військову
форму і підпорядковуватися військовому уставу» [313].

Серед  безлічі  прикладів  активної  участі  західноє-
вропейських військових капельмейстерів і очолюваних ними му-
зичних  колективів  у  музичному  і,  ширше,  суспільно-
культурному житті  українських  міст  є  інформація  про  виступ
чеського  військового  капельмейстера  І. К. Горника  та  очолю-
ваного ним оркестру 58-го піхотного Прагського полку в Мико-
лаєві, надрукована в «Николаевской газете» 2 липня 1914 р.: «У
неділю Миколаївське благодійне товариство влаштовує на бульварі
гуляння. Під час гуляння гратиме оркестр музики Прагського полку,
до того ж вся музична програма складатиметься з творів капель-
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мейстера  І. К. Горника.  Вона  складається  з  панорами під  назвою
“Миколаєвом”213» [цит. за: 255, с. 180].

Про найвищий професійний рівень більшості  військових
капельмейстерів  із  Західної  Європи  (зокрема  чехів)  свідчить
факт  призначення  одного  з  найяскравіших  музикантів  у  цій
сфері А. Гуммеля, який працював у різні роки капельмейстером
військових оркестрів у Вінниці, Петербурзі, Києві, інспектором
шістдесяти оркестрів Київського військового округу. Цьому при-
значенню  передувала  перемога  керованого  ним  оркестру  в
конкурсі,  у  якому брало  участь  96  подібних  колективів [1093,
с. 178–179].

У 90-х рр. ХІХ ст. дедалі все активніше на літніх концерт-
них  естрадах  українських  міст  почали  з’являтися  оркестрові
симфонічні  колективи,  сформовані  здебільшого  уже  із  ви-
хованих  в  Україні  або  приїжджих  західноєвропейських  музи-
кантів – учасників місцевих театральних та оперних оркестрів,
викладачів музики в різних навчальних закладах,  кращих сту-
дентів музичних училищ та  інколи,  дедалі  все  рідше,  здібних
аматорів. На чолі цих оркестрів часто ставали музиканти-капель-
мейстери,  які  водночас  мали  певні  організаційно-підприємни-
цькі здібності. 

На  відміну  від  щорічних  «обов’язкових»  симфонічних
концертів,  що  їх  за  своїм  статутом  намагались  планомірно
проводити у великих містах місцеві відділення ІРМТ (як прави-

213 До цієї музичної панорами ввійшли 25 номерів: 
I  частина. № 1.  Схід сонця.  Ранкове пробудження природи. Чується

спів солов’я і  гучні  перегуки зозуль.  № 2.  Пробудження життя в місті,  шум
робіт  на  верфях  і  заводах.  № 3.  “Мишеня”  на  вулиці.  № 4.  Звуки  ріжків  і
барабанного  бою  полків,  що  сходяться  на  парад.  № 5.  Парад  на  Адмі-
ралтейській площі.  № 6.  12 годин. Гарматний постріл у палаці.  № 7.  Пробіг
автомобілів  (галоп).  № 8.  Свято  “Білої  квітки”  в  Миколаєві.  № 9.  Сад
“Народної  тверезості”.  № 10.  Ліски.  № 11.  Сокольський –  свято  “Збірної
команди” середніх шкіл м. Миколаєва. № 12. Спорт мисливського клубу. Полю-
вання. № 13. Футбольний матч (галоп). № 14. Змагання в яхт-клубі (Перемога-
марш). 

II частина. № 15. У Спаському урочищі. № 16. За рукоділлям в офіце-
рських зборах 58-го піхотного  Прагського полку (вальс). № 17. Сад міського
клубу (вальс-Еспаньол). № 18. Чесько-слов’янське товариство. № 19. Ілюзійне
“Ревю”.  № 20.  У  цирку (галоп).  № 21.  На  студентському балу.  № 22.  Театр
Шеффера. № 23. Урочистість спуску кораблів. № 24. Свято “Святого Братства”
58-го  піхотного  Прагського полку  у  Спаську.  № 25.  Апофеоз [цит.  за:  255,
с. 180-181.]. На жаль, нот цього оркестрового циклу не виявлено.
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ло, не більше 5‒6 за зимовий сезон), літні симфонічні концерти
на відкритих естрадах парків та садів, які організовувалися на
принципово  інших  комерційних  засадах,  своєю  демократи-
чністю, великим розмаїттям репертуару, нерідко яскравими солі-
стами,  котрі  спеціально запрошувалися,  приваблювали найши-
рші верстви населення українських міст. Характерною особли-
вістю цих літніх концертних сезонів була реальна можливість за
відносно  невелику  платню  почути  у  виконанні  симфонічного
оркестру від легких «садових» танців та п’єс до симфонічних
полотен  або  концертів  з  оркестром  Моцарта,  Бетховена,
Мендельсона,  Ліста,  Вагнера,  Сметани,  Дворжака,  Ґріґа,
російських та сучасних українських композиторів. Слід зазначи-
ти, що літнє, «паркове» симфонічне музикування розвивалося в
Україні в 1890-х – на початку 1910-х рр. набагато інтенсивніше
за традиційні зимові академічні зібрання. 

Особливе  місце  серед  міст,  де  організовувалися  літні
концерти, посіла «Південна Пальміра» – Одеса, у якій, першій
серед міст не лише України, а й усієї Росії, до 100-річчя міста в
1894 р.  був  заснований  міський  оркестр,  очолений  видатним
чеським оперним і симфонічним диригентом Й. Прибіком. Уже
через 10 років «Русская  музыкальная газета писала»: «Одеса –
перше  і  досі  єдине  в  нас  місто,  що  має  власний  міський
оркестр» [1011]. Про перспективи (на жаль, не здійснені) орга-
нізації в містах міських симфонічних оркестрів на прикладі дія-
льності одеського колективу на початку ХХ ст. писав видатний
харківський  диригент,  педагог,  музично-громадський  діяч
І. І. Слатін:  «Від  впровадження  міських  оркестрів  багато  що
залежатиме. Їх поки немає в Росії, за винятком єдиного міста –
Одеси, симфонічні концерти (у провінціях) можуть бути тільки
випадковими, а про популярні ж концерти неможливо навіть і
мріяти  поки.  За  кордоном,  завдяки  лише  міським  оркестрів,
навіть  в  маленьких  містах,  музика  широко
поширюється ...» [683].

Літні  симфонічні  концерти  в  Одесі  відбувалися  на  ку-
рортах Куяльник і Хаджибей, у міському саду та на дачі Дуніна
(Малий Фонтан). Загальнодоступними концертами, які збирали
чисельну аудиторію, у перші роки найчастіше керував Й. При-
бік. У 1907 р. в Дерибасівському саду літні симфонічні концерти
міського  оркестру  розпочалися  на  спеціально  збудованій
концертній естраді. За один цей літній сезон міський оркестр не

- 235 -



тільки повністю покрив усі витрати на будівництво раковини та
паркану,  а  й  заробив  чистого  прибутку 6000  карбованців,  що
свідчить  про  непересічне  значення  літніх  концертів  у  куль-
турному  житті  міста.  Програми  багатьох  виступів  колективу
складалися, як правило, з трьох відділень: у перших двох звуча-
ла  серйозна  музика,  у  третьому  –  більш  легкі  твори.
Влаштовувались також спеціальні «Історичні концерти», на яких
звучала  музика  від  Й. С. Баха  до  П. Чайковського,  так  звані
«російські», концерт пам’яті Е. Ґріґа та ін. Окрім Й. Прибіка, літ-
німи концертами в Одесі в різні роки керували М. Фідельман,
Коган  (ініціали  не  знайдені –  В. Щ.),  М. Вольф-Ізраель,
Ант. Ейхенвальд та ін. Нерідко диригенти запрошувалися спеці-
ально для проведення того чи іншого концерту. Так, лише влітку
1911 р. поряд з основним диригентом М. Вольф-Ізраелем раз на
тиждень оркестром керував Й. Прибік, виступали запрошені ди-
ригенти М. Малько, М. Штейман, Н. Задрі, А. Пазовський – «му-
зиканти  різних  калібрів  і  обдарувань» [354].  У  1913 р.,  окрім
основного диригента Ейхенвальда, виступили запрошені: С. Ха-
латов,  Р. Глієр,  М. Іванов,  О. Орлов,  Й. Прибік,  А. Ценовський,
талановитий  диригент  з  Італії  А. Лукон,  М. Ерденко,  З. Бірн-
баум. Солістами в цих концертах були А. Дідур, М. Бочаров та
П. Цесевич [1012].

До участі в літньому концертному житті як оркестранти-
виконавці долучалися навіть студенти одеського музичного учи-
лища. Так, улітку 1907 р. студентський оркестр під керівництвом
досвідченого  диригента ‒  педагога  училища,  чеха  Й. К. Кути-
ля214 ‒ «пожинав лаври» на бульварі в Євпаторії 148]. Досвід та-
ких виступів важко переоцінити, адже юні оркестранти мали чи
не щоденну виконавську практику, яка, вочевидь, ще й приноси-
ла матеріальні дивіденди. 

Про завдання літніх концертів та безсумнівну користь від

214 Випускник Празької консерваторії (1885) по класу кларнета Ю. Писаревича
та Ф. Рейтмайєра, яскравий камерний виконавець і диригент, один із засновни-
ків української виконавської школи гри на деревʼяних  духових інструментах
Йозеф  (Йосип  Карлович)  Кутиль  (1867 ‒ 22.04.1908)  працював  солістом  в
оперному оркестрі в Києві, потім, з 1891 р., в Одесі. З 1892 р. він був прийня-
тий на посаду викладача (з 1902 р. старшого викладача) музичного училища
Одеського відділення ІРМТ, де вів клас кларнета, а також керував учнівськими
оркестрами (спочатку духовим, згодом також струнним і симфонічним). Помер
раптово на роботі під час проведення іспитів [937,  с. 125‒126].  В усіх опра-
цьованих джерелах помилково надається рік смерті Кутиля 1907-й.
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них  і  водночас  недооцінку  їхнього  значення  одеський
кореспондент Російської  музичної газети Р. Енгель писав таке:
«Ніхто не хоче признати, що літні концерти є такою саме необ-
хідною потребою  культурної  публіки,  як  взимку  опера.  Літні
концерти мають неодмінно носити характер великого культурно-
го, ідейного почину, бути своєрідною аудиторією, де слухач міг
би наочно знайомитися з історичним розвитком музичного ми-
стецтва, його розквітом, падінням, з усілякого роду школами і
напрямами. Треба слухачам дати відчути звʼязок між загальним
культурним розвитком народу і станом музики, тому що вона,
можливо не  менше,  ніж література,  є  виразом духовного  роз-
витку, могутності будь-якого народу» [1010]. 

У Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. найчастіше літні
концерти  симфонічної  музики  відбувалися  під  керівництвом
досвідченого диригента О. Виноградського (до 1910 р.), а також
І. В. Петра (1903), Б. Воячека (декілька сезонів), який виступав у
них і як віртуоз на контрабасі, і як композитор. У 1910‒1911 рр.
в саду Купецького зібрання літні симфонічні концерти успішно
проводив  «обдарований,  живий  і  надзвичайно  працездатний»
Ґ. Шнеєфоґт,  до  репертуару якого  входили  новітні  симфонічні
твори  Р. Штрауса,  Я. Сибеліуса,  Ц. Франка,  С. Рахманінова  та
ін. [233].  Упродовж  1896‒1902 рр.  (з  перервами)  в  Києві  ви-
ступав як симфонічний диригент літніх концертів в Купецькому
саду  яскравий  німецький  музикант  Р. Буллеріан,  про  якого  в
одному з некрологів було написано, що найщасливіші сезонами
для нього були саме київські [659].

Мешканці Полтави впродовж 80-х – 90-х рр. ХІХ ст. мали
змогу слухати садові  концерти невеликих струнних оркестрів,
які мали обмежену кількість духових інструментів і рояль, який
виконував відсутні оркестрові голоси. Найвідомішим серед та-
ких колективів був оркестр під керуванням Р. В. Шюппеля (кі-
нець 80-х –  перша половина  90-х рр.).  Цей оркестр виконував
переважно  вальси  Ланнера,  Штрауса,  Вальдтейфеля,  а  також
увертюри Рейсингера і Зуппе, попурі з віденських оперет. Більш
досконалим був  оркестр,  організований у  1890-х рр.,  яким ке-
рував капельмейстер В. І. Гебен. Цей колектив виступав з плат-
ними концертами в Міському саду, а в неділю безплатно грав у
Корпусному сквері в центрі міста. Цей оркестр, окрім вальсів і
попурі  з  оперет,  виконував  твори  Гайдна,  Моцарта,  Вебера,
Мендельсона та ін. [440, с. 198–199]. У середині – другій поло-
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вині 1890-х рр. Гебен неодноразово приїздив до Харкова і, воче-
видь,  привозив  сюди  свій  колектив.  Опосередкованим  під-
твердженням цьому є неодноразові виступи цього музиканта в
місті в 1895–1898 рр. у різних концертах: від загальнодоступних
до  камерних,  що  організовувалися  Харківським  відділенням
ІРМТ [473; 751].

На  початку  ХХ ст.  симфонічні  оркестри  почали  орга-
нізовуватися на певний проміжок часу або для проведення низки
концертів і в інших провінційних містах України: Житомирі (ди-
ригент Б. Валлек), Чернігові (диригент С. Вільконський), Полта-
ві (диригент Д. Ахшарумов), Миколаєві (Диригент Й. Карбулька)
та в Криму – спеціально на час літніх сезонів (Севастополь –
Г. Я. Фістуларі,  Г. Черкаський,  Ф. В. Кучера;  Феодосія –
Г. Я. Фістуларі; Сімферополь – І. В. Петр, Ялта – Ф. В. Кучера).

У  Катеринославі  влітку  1913 р.  виступали  одразу  п’ять
оркестрів: два симфонічних і три військових. Хор трубачів 34-ї
артилерійської  бригади  під  керівництвом  А. Векслер-Стриже-
вського  –  один із  кращих військових оркестрів  –  грав  у  саду
Англійського  клубу.  Симфонічний  оркестр  під  керівництвом
Б. Соколовського-Чигиринського, що складався з 50 музикантів
(солісти: скрипаль Піастро та арфістка Кутиль), виступав у саду
Громадського зібрання, а інший симфонічний оркестр під ору-
дою  В. Молла  в  складі  52  музикантів  (у  тому  числі  трьох
яскравих солістів: скрипаля Берліна, віолончеліста Застрабсько-
го та арфістки Кутиль) – у саду Комерційного клубу. Репертуар
цього колективу складали симфонії  О. Глазунова,  численні си-
мфонічні  твори  П. Чайковського,  симфонічні  п’єси  М. Глінки,
М. Мусоргського,  М. Римського-Корсакова,  А. Лядова,  О. Скря-
біна,  В. Калинникова,  В. Золотарьова,  Л. Бетховена,
Ф. Мендельсона,  А. Дворжака,  І. Падеревського,  Ж. Массне,
К. Сен-Санса,  Ю. Свенсена,  Е. Ґріґа,  К. Вебера,  концерти
Й. Брамса та Ю. Кленгеля та ін. [441]. 

Літнє концертне життя Харкова протягом останньої чверті
ХІХ ст. відбувалося переважно за участю декількох приїжджих
цивільних  невеликих  оркестрів,  серед  них  виділився  оркестр
«Філармонія-Німеччина»,  очолюваний  Г. Гене215,  а  із  місцевих
музичних колективів, які заповнювали літній культурний побут
харківʼян,  чи  не  найяскравішим  був  оркестр  121  піхотного
215 Детальніше про цей оркестр та його керівника Густава Гене йтиметься в
підрозділі 5.2.
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Пензенського полку під керівництвом В. Ф. Маречека216. Завдяки
цьому  талановитому  військовому  капельмейстерові  музичний
колектив за чверть століття перебування під його орудою розріс-
ся від «хору трубачів», у перші роки керівництва ним Марече-
ком, до доволі великого оркестру з окремою групою струнних
інструментів (так званий «бальний оркестр»), яка приєднувалась
до  духової  під  час  гри  на  балах,  маскарадах  та  спеціальних
заходах, організованих місцевою громадою. Такий оркестр для
військових  музичних  колективів  у  провінційних  містах
Російській імперії у той час був рідкісним явищем. Наведемо ха-
рактерний анонс виступу цього колективу: «У суботу, 29 квітня,
в університетському саду дирекція Харківська трамваю перед-
бачає влаштувати “гуляння”.  Військовий оркестр Пензенського
полку  під  керівництвом  п. Маречек  виконає  за  особою  про-
грамою спеціально для цього гуляння декілька пʼєс і серед іншо-
го “Велику російську зорю” за участю 20 барабанів» [863]. 

Цей військовий колектив був далеко не єдиним з тих, які
прикрашали літній побут харківʼян. Так, у 1884 р. на шпальта га-
зети «Южный край» потрапила  така  інформація:  «В “Баварії”
[назва саду ‒ В. Щ.]  грає  нині  військовий оркестр 9-ї  артиле-
рійської  бригади під  керівництвом капельмейстера  Й. Черніка.

216 Музикант з Чехії Віктор Францевич Маречек (? – 1899) був головою великої
музичної родини, представники якої з 1870-х і  до 1950-х рр.  мешкали в Ха-
ркові.  Його  дружина  Надія  Вікторівна  Маречек  (Ченська),  походить  з
російської  купецької  родини зі  Старого Осколу,  після  смерті  чоловіка  стала
власницею типографії, у якій друкувалися афіші концертів та ноти компози-
торів-сучасників, та музичного магазину. Декілька поколінь цієї родини були
відомі  в  місті  як  музичні  педагоги,  композитори,  музичні  майстри.  Сам
В. Ф. Маречек як військовий капельмейстер разом зі своїм 121 Пензенським пі-
хотним полком був учасником Російсько-Турецької війни 1877–1878 рр. Йому
належить авторство  «Абіссінського маршу», обробки болгарського народного
гімну  «Шуми,  Маріца»,  а  також  польки  для  фортепіано  «Шуточка»,  на-
друкованої  в  1890 р.  нотною  друкарнею  А. Дарре [801,  с. 148].  Серед  дітей
Маречеків  два  сини були близькими до  музики:  Петро працював музичним
майстром і настроювачем інструментів, Протас, попри службу на залізниці, був
відомим  у  Харкові  музичним педагогом.  Онука  Маречеків  Галина  була  ви-
хованкою класу С. С. Богатирьова в Харківській консерваторії, а інший з ону-
ків,  Євген,  у  1940-х ‒ 1960-х рр.  був професором Празької  консерваторії  по
класу фортепіано. Нині декотрі потомки родини Маречеків мешкають в Одесі.
Детальні  свідчення  про  декілька  поколінь  музичного  сімейства  Маречеків,
родинні фотографії Маречеків та ноти творів В. Ф. Маречека з сімейного архі-
ву були любʼязно надані авторові монографії його праправнучкою Т. Є. Соля-
ник (див. іл. ХV‒XХI).
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Оркестр  зібраний  дуже  добре,  репертуар  його  різноманітний,
інструменти нові, тому цей оркестр слід визнати кращим з усіх
військових оркестрів, які зараз грають у Харкові» [408]. У різні
роки до початку Першої світової війни в місті виступали під ке-
рівництвом  капельмейстерів-іноземців  (переважно  чехів)
військові оркестри 9 Київського гусарського полку О. Ф. Глава-
чека217, 201 Лебединського батальйону Ф. Я. Кроупа218 та ін. 

До  історії  впровадження  традиції  відвідування  різними
прошарками  всіх  трьох  головних  культурних  центрів  України
літніх концертів вписали яскраві сторінки оркестри на чолі з іта-
лійським диригентом Г. Граціа.  У 1878 р.  це прізвище з’являє-
ться в харківській періодиці. Під час великого посту навесні цьо-
го року у великому театрі Харкова відбувся музичний вечір, у
якому взяв участь оркестр під його орудою [885]. А влітку того
ж року оркестр Граціа грав на відкритих харківських концертних
сценах: у садах комерційного клубу та клубу «Баварія», конку-
руючи з двома військовими чеськими оркестрами, про які йшло-
ся  вище [928].  У  1879 р.  «Одесский  вестник»  сповіщав:  «31
травня в саду п. Форкатті […] проба оркестру вдалася. Оркестр з
40  осіб  під  керівництвом  досвідченого  диригента  п. Граціа
майстерно виконав декілька п’єс і викликав захоплення і схвале-
ння публіки» [842].  А восени кореспондент тієї ж газети висло-
вив протест «від імені кращої частини публіки […] проти буль-
варних і шантанних п’єс (наприклад, “Поїзд залізниці”), що ви-
конувалися  чудовим  оркестром  Граціа  в  російському
театрі» [594].  Перед  від’їздом  Граціа  з  Одеси  навесні  1880 р.
«Одесский вестник» писав про нього як про «диригента, якого
нелегко замінити в антрактах» [740]. Проте Граціа ще протягом
декількох сезонів виступав на чолі літнього оркестру в Одесі. 

Улітку  1881 р.  Граціа  знову  виступав  на  чолі  садового
оркестру в Одесі. Після його бенефісного концерту 26 червня ре-
цензент так відгукнувся на цю подію: «Бенефіс капельмейстера
Гаетано  Граціа  без  перебільшення  був  блискучим  і  цілком
вдалим.  Добрий  спів,  різноманітний  і  толково  підібраний  ре-
пертуар оркестру,  участь  артистів  Шантану –  усе  це справило

217 Постійним місцем дислокації цього полку в 1866‒1875 рр. був Чугуїв. Пізні-
ше полк був переведений до Василькова Київської губернії.
218 Франтішек (Франц Якович) Кроупа вважається автором одного з найпопуля-
рніших маршів «Туга за батьківщиною» (рос. «Тоска по родине»), який був ви-
даний видавництвом Н. В. Маречек.
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добре враження на публіку, яка звикла в шантані бачити тільки
непристойні  та  банальні  речі.  Марш  з  опери  “Тангейзер”
знаменитого Вагнера був виконаний дуже добре, незважаючи на
величезні труднощі, які п. Грація цілком подолав» [790]. Говоря-
чи далі про проблеми виконання цього твору, пов’язані з відсут-
ністю на той момент у місті пристойного хору і доброго орке-
стру, рецензент зазначив далі, що «…на втіху улюбленець нашої
публіки і цього разу переміг: навіть німці, які взагалі ставляться
з  упередженням  до  італійців –  виконавців  німецької  музики,
поставилися співчутливо до п. Граціа, який, треба віддати йому
належне, –  уникнув виконання на італійський манер німецької
музики» [790]. 

Улітку наступного року Грація знову в Одесі керував орке-
стром із  30  музикантів,  у  числі  яких було декілька  солістів  з
оркестру італійської опери [765]. 

Разом із Граціа з весни 1882 р. на літніх концертних май-
данчиках Одеси виступав «прекрасно сформований оркестр під
керівництвом […] досвідченого і обдарованого капельмейстера
п. Труффі» [779]. Дж. Труффі в ті роки був диригентом оркестру
одеської  італійської  опери.  Отже,  природно,  і  цей  оркестр,  за
словами  кореспондента  «Новороссийского  телеграфа»,
складався в основному із  музикантів оперного оркестру. Серед
них виділявся скрипаль-соліст Аллегрі, який того літа також ди-
ригував  оркестром  під  час  вистав  кафе-шантану [778].  Від-
відувачі  Міського саду відзначали «…видатні  якості  оркестру:
рідкісний ансамбль та відсутність будь-яких фокусних дешевих
ефектів;  сам  диригент  є  зразком  скромності  в  жестикуляції  і
взагалі пристойності,  без тіні всякого фатівства. У п. Труффі є
дуже багато творів власного компонування;  […] п. Труффі має
намір час від часу ставити серед п’єс більш або менш веселого
характеру по одній симфонії» [779].

У травні того ж року анонсувалось проведення декількох
благодійних «так званих концертів-монстрів, яких в Одесі ще не
було»,  за  участю всіх  музикантів  в  Одесі  та  аматорів,  у  яких
оркестри  Граціа  і  Труффі,  за  задумом  організаторів,  мали
об’єднатися в один великий колектив [776]. Ймовірно, цей задум
не був утілений, оскільки будь-яких анонсів або відгуків на та-
кий концерт у пресі не виявлені.

«Безсумнівно, у даний час, у нас, в Одесі, оркестр Граціа
сміливо можна назвати найкращим як за прекрасним виконан-
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ням часом вельми серйозних і важких музичних творів, так і за
кількістю та якістю безлічі інструментів, що складають оркестр,
керований вельми досвідченим диригентом п. Граціа. Доставля-
ючи впродовж двох останніх сезонів публіці естетичну насолоду
прекрасною музикою, п. Граціа вдосконалюється, граючи все ча-
стіше і частіше нові опери та інші музичні твори», – анонсував
влітку  1882 р.  бенефіс  диригента  «Новороссийский  теле-
граф» [770].

З  найвдаліших  виступів  колективу Граціа  влітку 1882 р.
рецензенти  відзначили  бенефісний  концерт  оркестру,  у  якому
найяскравішим номером виявилося велике попурі «з військови-
ми еволюціями» під назвою «Турецька війна 1877 р.» [762], а та-
кож  другий  бенефіс  Граціа,  під  час  якого  була  виконана  си-
мфонія «Росія»219 [761]. 

«Улюбленець  публіки»  Граціа  диригував  садовим  орке-
стром в Одесі і в наступному, 1883 р. [763]. «Оркестр під орудою
п. Граціа  дуже  чудово  виконав  програму  концерту.  Попурі  з
оперетки “Боккаччо”, складене п. Граціа, було прийнято публі-
кою із  захопленням», –  зазначав  кореспондент [388].  З  нагоди
святкування коронації імператора Олександра Третього в травні
того ж року оркестр Граціа  виконав фінал з  опери «Життя за
царя», попурі на теми з тієї ж опери та написаний спеціально до
цього свята «Урочистий марш» Г. Рейнбольда, аранжований для
оркестру  Граціа.  Усі  ці  твори  «...були  виконані  з  чудовим
ансамблем і викликали грім оплесків» [789]. У числі музикантів-
солістів  оркестру  Граціа  поруч  із  вітчизняними  виконавцями
(Десятов, Мешков та ін.) у пресі з’являються й імена іноземців:
чеха Г. Єлінека, італійця Амброзіо [764].

Значною музичною подією в 1884 р. стало перше виконання
в Одесі посиленим літнім оркестром і хором півчих під загальною
орудою Граціа оди-симфонії Ф. С. Давида «Пустеля» [48].  Улітку
наступного року Граціа на чолі невеликої інструментальної капели
з 16 музикантів уже виступав у Києві [745].

Естафету літнього оркестрового музикування в Харкові з
1898 р.  прийняв  багатогранний  музикант  (фаготист,  альтист,
педагог музичного училища Харківського відділення ІРМТ, ди-
ригент) Ф. В. Кучера. Уже після перших виступів оркестру під
керівництвом Кучери в саду Комерційного клубу в травні 1898 р.
219 Авторство ані оркестрового твору «Турецька війна 1877 р.»,  ані  симфонії
«Росія» в публікаціях не вказано. 
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«Южный  край»  зазначав:  «Музичні  вечори  для  харківців,  які
знемагають від міжсезонного споглядання вульгарності та без-
глуздості,  якими  нас  пригощають  “етуалі”220 літніх  сцен, –
просто скарб, до того ж дуже доступний за ціною» [562]. Крім
популярної, легкої музики, яка виконувалася майже щодня, Ку-
чера  давав  раз  на  тиждень  справжні  симфонічні  концерти  з
творів класичного репертуару.  Для заохочення публіки до від-
відування  літніх  концертів  Кучера  влаштовував  тематичні  ви-
ступи оркестру: вечір вальсів, вечір симфонічних мініатюр, вечір
симфонічних  увертюр  тощо.  Часто  програми  концертів
складалися з творів, які виконувалися за попередніми замовлен-
нями слухачів. Уже протягом першого сезону оркестр на чолі з
Кучерою виконав 6 симфоній, 8 сюїт, 10 симфонічних поем, 74
увертюри, 34 вальси і понад 250 інших п’єс [729]. 

Того ж року інформація про оркестр, керований Кучерою,
потрапила і  на шпальти газети  «Театр». Автор допису зазначив,
що в саду Комерційного клубу оркестр з 80 музикантів на чолі з
Р. Буллеріаном дав при повному фінансовому зборі три симфоні-
чні концерти. Проте це не завадило «умілому і талановитому ди-
ригентові» Кучері  під час виступів його оркестру також завжди
повністю заповнювати слухачами сад, «були навіть бенефісні дні,
коли публіці доводилося відмовляти в продажу квитків» [73]. 

У 1901 р. «Южный край» зазначав: «1-го травня відкрився
сад комерційного клубу. Незважаючи на холодну погоду, публіки
з’явилося в сад достатньо багато і майже вся вона залишалася до
кінця концерту чудового симфонічного оркестру Ф. В. Кучери.
[…]  Усі  виконані  оркестром  номери  розучені  добросовісно,
старанно  зрепетирувані  і  при  талановитому  керівництві
Ф. В. Кучери слухалися із великим задоволенням» [755].

Величезна  власна  бібліотека  Кучери  постійно  поповню-
валася численними творами композиторів-сучасників. До кожно-
го наступного літнього концертного сезону Кучера намагався за-
просити  яскравих  солістів-інструменталістів,  які  представляли
різні західноєвропейські та російські виконавські школи. Майже
щорічні (до 1910 р. включно) літні виступи симфонічного орке-
стру на чолі з Кучерою відбувалися в саду Комерційного клубу.
Поряд із популярною та легкою симфонічною музикою, яка ви-
конувалася майже щодня, раз на тиждень оркестр давав справж-
220 Етуалями називали модних актрис, які виступали в легких жанрах (фарс,
комедія, оперета) у російських театрах кінця ХІХ – початку ХХ ст.
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ні  симфонічні  концерти  з  творів  класичного  та  сучасного
академічного репертуару. Так, у сезоні 1901 р. в репертуарі орке-
стру налічувалося близько 800 творів, серед яких було виконано
12 симфоній, 7 симфонічних поем, 80 увертюр, 146 різних п’єс,
фантазій тощо, а також 30 творів для струнного оркестру [827,
с. 25]. До участі в концертах у якості солістів Кучера запрошував
яскравих музикантів, нерідко своїх співвітчизників: віолончелі-
ста Карасека,  скрипалів А. Тракала та  Е. Ондржичка,  арфістку
Л. Голубову, виконавця на ріжку Чека та ін. Декілька літніх се-
зонів  керівництво  Комерційного  клубу укладало  контракти  на
проведення літніх концертів з іншими диригентами, але жоден з
них не зміг завоювати симпатії харків’ян, і жоден з цих сезонів
не закінчувався позитивно з фінансового боку. Одну з найповні-
ших  характеристик  діяльності  Ф. Кучери  як  керівника  літніх
оркестрів надав у 1910 р. В. І. Сокальський221.

Час від  часу,  коли Кучера  укладав  контракти на  літо  на
проведення концертів у Криму, його замінювали інші диригенти,
які  також самостійно займалися  набором оркестрантів  та  під-

221 «Коли 12 років тому вперше з’явився в комерційному саду Ф. В. Кучера зі
своїм  оркестром,  численні  скептики  хитали  головами  і  предрікали  скоре  і
неминуче фіаско. Але минули роки, сезон змінювався сезоном, а П. Кучера не
лише не переможений злим роком, а й, навпаки, – виглядає сам переможцем.
З’являлися в нього суперники, і декілька сезонів він віддалявся на літо зі своїм
оркестром  до  Ялти,  Севастополя.  Але  суперники  виявлялися  з  дутими
претензіями:  жоден  не  закінчив  успішно  сезону,  і,  врешті-решт,  П. Кучера,
волею долі, повертався “додому”, на ним же розчищене місце, і укріпився на
ньому ще міцніше. І оркестровим музикантам, і нам – публіці, залишається ті-
льки радіти: поважний артист давно зарекомендував себе найкращим чином, і
одне його ім’я для музикантів слугує вірною запорукою того, що, незважаючи
на всі небезпечні мілини і підводні рифи, корабель антрепризи  благополучно
закінчить своє плавання, і ніхто з команди не постраждає, а для публіки – слу-
гує надійною запорукою, що вона отримає сповна все, на що розраховує. […]
Ім’я П. Кучери з обох цих боків дуже популярне. І зрозуміло, чому оркестрові
музиканти дружно об’єднуються навколо такого вождя, а публіка із задоволен-
ням і нетерпінням чекає на  можливість  послухати багато доброго і  нового.
Мало хто із літніх диригентів може похвалитися таким багатством своєї музи-
чної  бібліотеки.  І  старики-класики, і  найновіші автори,  і  серйозні симфонії,
увертюри,  сюїти,  і  більш  дрібні  танцювальні  п’єси,  вальси,  марші  тощо,
аранжування оперних уривків, переклади фортепіанних творів і найрізноманіт-
ніші соло для окремих оркестрових інструментів, – усе це поволі, хоча і досить
великими  порціями,  підноситься  слухачам,  і  той,  хто  вирішив  би,  не
пропускаючи жодного вечора, прослухати все, що дається П. Кучерою, мав би
можливість ознайомиться майже з усім, що є в обширній симфонічній літе-
ратурі», – зазначав В. І. Сокальський [699].
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бором репертуару колективу. Так, улітку 1906 р. оркестр Кучери
замістив колектив на чолі з Ю. Юр’яном, який у попередні роки
виступав на прибалтійських курортах. У програмах того року бу-
ло багато невідомих раніше творів К. А. Сіндінга, Я. Сібеліуса,
М. А. Римського-Корсакова, А. Гамерика та ін. 

«П. Юрій Юр’ян [...]  поставився до цієї  справи не лише
старанно, добросовісно, а й з любов’ю, палким захопленням, не
жаліючи ані праці, ані витрат на придбання багатої бібліотеки
партитур.  [...] Для прикладу наведу програму його бенефісного
концерту 13 липня: то був вечір сучасної музики – D-moll’на сим-
фонія Сіндінга, Італійська серенада Гуго Вольфа, 4-а частина сим-
фонії  Вейнгартнера,  урочиста  увертюра  Чайковського  та  дві
новинки двох англійських композиторів: “The Butterfly’s Bale”,
концертна увертюра Коена і  друга увертюра – Ельгара.  Серед
програм п. Юр’яна ми знаходимо цілком російські,  французькі
або  ж  історичні,  є  2  –  “за  вибором  публіки”;  крім  того  він
влаштовував і дитячі музичні ранки. Оркестр складався з 46‒50
осіб,  і  серед  них  були  вельми  солідні  музиканти;  я  назву
скрипаля  Скоморовського,  віолончеліста  –  Бертрама,  гобоїста
Гуго  Гек,  тромбоніста  Дмитра  Катанського.  Іноді  в  його
концертах  виступали  солісти-співаки,  наприклад,  італійки
Амелія Греко, Марія Агучіні», – зазначав кореспондент «Русской
музыкальной газеты» Р. В. Геніка [117].

Ушанування памʼяті Кучери в лютому 1911 р. перетвори-
лося  в  місті  на  загальнокультурну  подію.  Харківська  преса
сповістила: «Відспівування так несподівано померлого старшого
викладача музичного училища Ф. В. Кучери було обставлено в
костелі з винятковою урочистістю. Костел був повний. [...] Під
час траурної меси, яка відбувалася при співі хору та за участю
оркестру,  товариші  покійного  музиканта  В. В. Білоусов  та
Горський з глибокою проникливістю виконали на віолончелі та
скрипці кілька траурних пʼєс, які справили на присутніх велике
враження.  [...]  Сумна  процесія  попрямувала  на  німецьке  кла-
довище, де і відбулося поховання. У костелі і на кладовищі був
присутній весь місцевий музичний світ, який завжди цінував і
поважав покійного Франца Войцеховича» [610].

Останні передреволюційні роки в Харкові виступав літній
симфонічний  оркестр  під  керівництвом  викладачів  музичного
училища Харківського відділення ІРМТ Ф. Бугамеллі та І. І. Сла-
тіна-сина. На відміну від Харківського відділення ІРМТ, яке на час
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Першої  світової  війни відмовилося  навіть від  традиційних «зи-
мових» симфонічних концертів, Бугамеллі і Слатін-молодший у ці
ж  роки  влітку  демонстрували  стабільний фінансовий  успіх,  за-
охочуючи на концерти симфонічної музики тисячі слухачів222. 

Характерним було те, що безумовна зміна світогляду пере-
січних мешканців культурних центрів України за часів Першої
світової війни суттєво не позначилася на репертуарі оркестрів,
як, до речі, і солістів та камерних колективів, котрі виступали в
Україні.  Поряд  із  творами російських,  іноді  місцевих,  україн-
ських композиторів, багатьох композиторів-слов’ян (поляків, че-
хів, словаків), а також композиторів, які за походженням належа-
ли до країн-союзників Росії у війні, як завжди слухачі насолод-
жувалися  музичними  шедеврами  німецьких,  австрійських,
угорських композиторів223. Показовою в цьому контексті є думка
відомого українського композитора Ф. Акименка, який на почат-
ку  війни  наголошував:  «Чи  перестанемо  ми  з  колишньою
повагою і  захопленням  ставитися  до  творців  вічної  краси,  де
багато черпають вищі духовні блага життя? І чи не було б на-
стільки безглуздим відвертатися або заперечувати великі діяння
геніїв нам ворожих націй? [...] Бетховен завжди залишиться Бет-
ховеном для нас, словʼян …» [7]. 

Отже,  як  свідчать  наведені  факти,  проведення  літніх
концертів на відкритих естрадах великих міст України, започа-
тковане ще Магістратським міським оркестром у Києві (1768‒
1831) та кріпацькими оркестрами і продовжене в другій поло-
вині ХІХ ‒ на початку ХХ ст. військовими, садовими і справж-
німи  симфонічними  оркестрами,  завдяки  численним західноє-
вропейським музикантам ‒ керівникам таких оркестрів і, власне,

222 Детальніше про Ф. А. Бугамеллі йтиметься в підрозділі 6.4.
223 Зазначимо,  що  на  початку ХХ ст.  представники  прогресивного  прошарку
українського  суспільства  були  не  лише  добре  обізнані  в  спадщині
західноєвропейських композиторів,  чи  не найкраще саме в оркестровій,  а й
цікавилися їхніми естетичними та філософськими поглядами. Так, у 1908 р. в
статті до ювілею М. К. Заньковецької С. Петлюра, говорячи про перспективи
розвитку  українського  пролетаріату,  звернувся  до  ідей  Р. Вагнера:  «...Своїх
політичних, соціальних і національних ідеалів він [український пролетаріат –
В. Щ.]  не  може  розривати  з  ідеалами  естетичними,  бо  штука  [мистецтво –
В. Щ.] і  соціальний рух,  каже правду великий музика Ріхард Вагнер,  мають
однакову мету, та ні перша, ні другий не можуть осягнути її, коли не будуть іти
до неї. Мета ця – красивий і могутній чоловік; хай же соціальний рух дає йому
Силу, а штука – Красу» [605].
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оркестрантам,  перебувало  в  загальному  музично-культурному
європейському річищі. 

5.2. Німецькі капельмейстери та їхні оркестри в Україні

Процес  залучення  широкої  слухацької  аудиторії  великих
культурних центрів України не лише до емоційного сприйняття,
а  й  до  глибокого  розуміння  оркестрових  творів  західноєв-
ропейських, згодом російських та українських авторів був тісно
пов’язаний із багаторічною організаційно-пропагандистською і
творчою  діяльністю  на  чолі  оркестрових  колективів  яскравих
творчих  особистостей-іноземців,  які  жили  на  українських  те-
ренах  і  зробили  неоціненний  внесок  у  розвиток  вітчизняного
оркестрового виконавства.

Вагоме місце в музичній культурі України тих часів посі-
дали німецькі  музиканти різного фаху.  Виховані  найчастіше в
західноєвропейських консерваторіях і, переселившись до Украї-
ни,  вони,  як  носії  передових  європейських  традицій  в
інструментальному  виконавстві,  педагогіці,  диригентському
мистецтві тощо, нерідко наділені композиторським хистом, були
рушійною силою музично-культурного процесу у своїй другій
батьківщині. Діяльності найяскравіших з них присвячені праці
деяких сучасних українських музикознавців, серед яких можна
виділити ємні й змістовні статті О. С. Зінькевич, зібрані в моно-
графічній збірці її науково-історичних нарисів [212], деякі роз-
відки автора даної монографії [987; 988] та ін.

Нерідко  діяльність  німецьких  музикантів  в  Україні  в
дореволюційні  часи  висвітлювалась  В. О. Богдановим [61],
М. І. Кузьміним [338],  К. І. Шамаєвою [948]  та  ін.  у  контексті
аналізу інших музикознавчих проблем. Проте низка представни-
ків  німецької  музичної  традиції  досі  перебувала  в  тіні  інших,
більш  яскравих,  на  погляд  дослідників,  музикантів,  а  аналіз
впливу  цих  фахівців  на  розвиток  музично-культурних  смаків
українців  і,  зокрема,  процесу долучення  їх до кращих зразків
оркестрової музики й досі не був здійснений. 

Діяльність іноземних капельмейстерів на теренах України
розпочалася з появою моди в українській шляхетній верхівці на
маєткові  музичні  та  музично-театральні  колективи  наприкінці
ХVIII – початку ХІХ ст. Чимало прізвищ таких фахівців із Італії,
Польщі, Німеччини, Австро-Угорщини (у т ч. Чехії) міститься в
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історичних документах і деяких наукових розвідках, пов’язаних
з  вивченням  проблем  історії  оркестрового  та,  власне,  дири-
гентського виконавства в Україні того часу [63; 370; 371; 574]. 

Ще  в  1939 р.  український  вчений  А. В. Ольховський  за-
значав: «З 30-х років ХІХ ст. починається розвал кріпацьких капел;
з кріпацькими оркестрами починають конкурувати вільнонаймані,
особливо чеські та військові оркестри» [562, с. 174.]. 

Як  приклад  майже  випадкового  щасливого  збереження
інформації про одного з таких музикантів є біографічні дані про
видатного  оперного  співака-баса  Й. А. Петрова (1807–1878).  У
юності,  мешкаючи  в  родині  свого  дядьки  в  Єлисаветграді,
майбутній перший виконавець ролі Івана Сусаніна розпочав му-
зичні  заняття  з  полковим  капельмейстером-німцем  Бехманом,
котрого визначили на постій до будинку, де жив дядько [569]. Як
зазначається  у  Російському  біографічному  словникові,  цей
капельмейстер  почав  навчати  його  нотам  та  гри  на  кларнеті;
захоплений його успіхами, капельмейстер подарував йому клар-
нет, з яким Петров ішов ночами в поле, щоб там на волі вдавати-
ся  до  улюбленого  заняття.  Згодом  капельмейстер  ознайомив
Петрова і з іншими інструментами [838].

Деякі,  також випадкові,  свідчення про військових капель-
мейстерів містилися у відділах газетних об’яв, якщо таку об’яву з
метою пошуку нової роботи подавав сам капельмейстер. Так, уліт-
ку 1851 р. з інтервалом у два місяці на шпальтах харківської та
київської газет були надруковані об’яви Мафея Писецького, який
про себе сповіщав, що в минулі роки «…служив у Богемії капель-
мейстером,  як  при  кавалерії,  так  і  при  піхоті,  грає  на  різних
інструментах і займається цим мистецтвом деякий час у Росії, має
честь пропонувати свої послуги тим, хто бажає улаштувати свою
капелу […]» [875; 881].

Двома з багатьох непересічних для розвитку музичної куль-
тури  України  особистостей  стали  німецькі  капельмейстери,
скрипалі і композитори Густав Гене і Еммануїл Бергмейєр, які в
1860-х – на початку 1890-х рр. були популярними й шанованими
постатями в Одесі, Києві, Харкові, Херсоні.

Перша згадка в тогочасній періодиці про Г. Гене датується
1861 р., коли цей музикант на чолі невеликого (16 музикантів),
проте дуже якісного оркестру з Пруссії під назвою «Філармонія-
Німеччина» потрапив до Одеси і  декілька сезонів поспіль ви-
ступав на чолі цього колективу спочатку в цьому місті, потім у
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Києві  та  Харкові.  Після  першого  знайомства  з  колективом  у
травні  1861 р.  рецензент  «Одесского  вестника»  відзначив,  що
оркестр «…у присутності багатьох аматорів зіграв декілька п’єс
та увертюр із чудовою довершеністю ансамблю» [693]. Разом із
численними вальсами, полками, мазурками та ін.  колектив під
орудою Гене виконував і більш складні твори: увертюри, орке-
строві  фантазії,  навіть  деякі  симфонії.  П. П. Сокальський  від-
значив, що «…цей оркестр, окрім того що грає з рідкісною зла-
годженістю і виразністю, відрізняється й тим, що кожен із його
членів –  соліст  на  своєму  інструменті,  котрий  достойний
концертної естради» [703]. Яскраве враження справляли на слу-
хачів кларнетист, флейтист і особливо контрабасист, котрий грав
на своєму інструменті,  «…неначе  на віолончелі,  з  твердістю і
швидкістю досвідченого артиста» [703]; цей музикант також ви-
ступав і  як тромбоніст-соліст.  Водночас рецензенти висловлю-
вали побажання щодо збільшення складу колективу, у якому бу-
ла нечисленна струнна група. Взимку 1861/62 рр. оркестр «Філар-
монія-Німеччина» провів в Одесі цикл абонементних концертів,
а  також грав  у  складі  об’єднаного  оркестру Одеського філар-
монійного товариства.  «Нам завжди подобалось у цьому орке-
стрі те, що він не претендував на класичне виконання, хоча, ча-
сом, і виконував вельми серйозні п’єси», ‒ писав кореспондент
«Одесского  вестника» [380].  Уже  після  від’їзду  колективу  з
міста,  у  березні  1862 р.  преса  відзначала,  що  «…всій  Одесі,
звісно,  добре відомі  достоїнства оркестру п. Гене»,  і  далі  під-
креслювала,  що  «…ті  вечори,  у  яких  брав  участь  оркестр
п. Гене,  були завжди вдалими і  відвідувалися  публікою охоче.
[…] Оркестр п. Гене зробив протягом однієї зими те, що небага-
тьом  вдається  зробити  протягом  багатьох  років:  низкою
концертів,  на  яких  виконані  були  численні  зразкові  твори  ні-
мецьких композиторів,  він ознайомив торгову Одесу з  обшир-
ним своїм репертуаром і на якийсь час відволік її симпатії від
італійської музики, на якій здавна вона була вигодувана. З числа
розіграних  п’єс  ми  назвемо  дві  симфонії  і  септет  Бетховена,
“Пустелю”  Ф. Давида,  декілька  п’єс  Мендельсона-Бартольді,
Моцарта, Вебера та увертюру Вагнера до “Тангейзера”. Прикро
лише те, що в нас не вистачило коштів утримати цей оркестр в
Одесі» [1072].  Високу  репутацію  колектив  підтвердив  ви-
ступами в декількох наступних сезонах у Харкові та Києві. Так,
протягом усього  літа  1862 р.  оркестр  «Філармонія-Німеччина»
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щоденно з великим успіхом виступав у Харкові в найпрестижні-
шому саду комерційного клубу [362].

Не  менш якісний склад оркестру Гене  демонстрував і  в
подальший час. У 1869 р. оркестр «Філармонія-Німеччина» Гене
знову приїздить до Одеси, і з цього часу прізвище цього капель-
мейстера і скрипаля не зникає з афіш південних міст Російської
імперії принаймні до 1889 р., коли відбулися його виступи в Хар-
кові. Реагуючи на появу в Одесі оркестру Гене в травні 1869 р.
Кузьмінський зазначав,  що колектив цей «…відмінно видреси-
руваний,  грає  струнко,  чисто  і  з  ефектом.  Щоправда,  його
мініатюрність, нестача в ньому духових і особливо струнних (6
осіб)  інструментів  […]  дають  відчуття  пустоти  гармонії  в
увертюрах  та  інших  п’єсах,  котрі  потребують  маси,  але  у
вальсах і взагалі в танцювальній музиці його можна слухати із
великим задоволенням, – це його спеціальність. […] У ньому ми
помітили навіть декілька добрих солістів (cornet à pistons, віоло-
нчель)» [319].  А далі  зауважив,  що порівнювати з  колективом
Гене так звані оркестри Россета, Лупашки, Шумілова, які в цей
час грали в Одесі, «просто грішно» [319].

Підтвердженням високої виконавської майстерності членів
оркестру  «Філармонія-Німеччина»  ставали  не  лише  численні
їхні соло у творах, що виконувалися цим колективом, а й участь
у деяких камерних концертах. Так, в березні 1870 р. в концерті
одеського піаніста-австрійця Р. Фельдау музиканти з цього орке-
стру дуже вдало грали Квінтет Бетховена op. 16 для фортепіано і
духових  інструментів [333].  Критик  Кузьмінський  вважав
оркестр Гене значно кращим за оперний, що складався переваж-
но з італійців і розпадався кожного року по закінченні оперного
сезону, і за театральний – із місцевих музикантів, від гри якого
«постійно хотілося  кудись  втекти» [330].  «Лишається  надія  на
оркестр Гене, котрий дійсно добре підібраний і складає для нас
значну  втіху  […],  проте  дуже  малочисельний» [330].  Для
проведення  благодійних  концертів,  у  яких  виконувалися  си-
мфонічні твори класичного репертуару, робилися спроби поси-
лити  оркестр  Гене  музикантами  оркестру італійської  опери224,

224 У різні часи оркестр італійської опери в Одесі складався з музикантів бага-
тьох національностей та інструментально-виконавських шкіл. Так, ще навесні
1849 р. «Одесский вестник» інформував читачів про три концерти, один з яких
організували члени оркестру ‒ богемці (у газетному матеріалі вжита саме така
назва чехів) [270], другий ‒ німці [476], а в третьому ‒ благодійному ‒ брали
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проте «…від механічного, випадкового поєднання німецького та
італійського антиподів, котрі не мають нічого спільного, не вий-
шло нічого втішного – в обох увертюрах, які грав цей збірний
колектив: “Життя за царя” і “Тангейзер”» [329]. Під час виконан-
ня оркестром творів класичного репертуару, Гене, керуючи колек-
тивом, не підігрував собі на скрипці, як це традиційно бувало в
концертах, що складалися з танцювальних п’єс, а демонстрував
мистецтво  справжнього  диригента.  Завдяки  відмінним  музи-
кантам з  цього оркестру слухачі  мали змогу познайомитися  з
деякими  рідкісними  творами  у  їхньому  виконанні.  Так,  у
концерті  на  користь  дома сиріт  жіночої  статі,  що відбувся  на
початку вересня 1869 р. в Одесі і в якому брав участь оркестр
Гене, серед інших номерів програми солісти цього колективу –
Зікель,  Бейте,  Браун і  Віллісер – зіграли квартет для чотирьох
труб Мендельсона [508].

Саме  оркестр  «Філармонія-Німеччина»,  виправдовуючи
свою дещо претензійну назву, майстерною грою супроводжував
виступи  в  Україні  таких  яскравих  музикантів,  як  Ф. Лауб,
А. Контський, А. Рубінштейн, В. Пахман, Г. Фріман, І. Тедеско,
Ж. Штерн та ін. Так,  виконуючи навесні 1870 р. фортепіанний
концерт Шопена e-moll  з оркестром Гене,  Пахман, за словами
рецензента,  «перевершив сам себе» [332].  А розповідаючи про
виступ Ф. Лауба з концертом Мендельсона, рецензент так висло-
вився про оркестр:  «Він з  честю виконав своє призначення,  і,
безумовно, завдяки йому концерт Мендельсона вийшов саме та-
ким, яким мав бути. Такого оркестрового акомпанементу Одеса
давно вже не чула, і це завдяки не стільки музичній тактовності
п. Гене,  скільки  ж  і  досвідченості  його  артистів  на  головних
інструментах» [282].

Протягом  декількох  літніх  сезонів  збільшений  оркестр
«Філармонія-Німеччина» під керівництвом Гене виступав на кра-
щих  відкритих  концертних  естрадах  Одеси [217],  а  взимку  брав
участь  у багатьох  благодійних концертах [132].  Так,  сповіщаючи
одеських читачів про благодійний концерт на користь будинку си-
ріт і людей похилого віку лютеранської громади за участю колекти-
ву Гене, «Одеській вісник» відзначав: «Концерт відкрився увертю-
рою “Прометей” Бетховена […] і закінчився симфонією Моцарта
Es-dur, яка була виконана чудово» [496]. У цьому ж концерті коле-

участь інструменталісти-італійці [231].
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ктив  Гене  акомпанував  одному  з  кращих  одеських  піаністів  і
педагогів  І. Тедеско.  За  свідоцтвом  того  ж  джерела,  виконання
Тедеско і оркестром фантазії Гуммеля «Чарівний ріжок Оберона»
було бездоганним [496]. Про майстерність німецьких оркестрантів
свідчить  і  те,  що саме оркестр Гене,  дещо підсилений кращими
місцевими музикантами, обрав для своїх одеських гастрольних ви-
ступів один з найцікавіших російських диригентів тих часів князь
Ю. М. Голіцин [504];  [506].  За участю місцевих музикантів  коле-
ктив Гене виступав і в концертах Одеського музичного товариства
під  керівництвом  Ж. Франка [315].  Кращі  одеські  музиканти
входили до оркестру Гене і коли той супроводжував виступи га-
стролерів. Так, під час виконання Ф. Лаубом скрипкового концерту
Мендельсона, за оркестровими пультами були два найяскравіших
скрипаля Ж. Франк і К. Бабушка, котрі тоді мешкали в Одесі [320]. 

Наведемо одну з типових програм, яка виконувалася орке-
стром Гене 25 жовтня 1870 р. на виставці виноградарства і тю-
тюнництва [491]:

Відділення І. 
1. М. Глінка. Полонез з опери «Життя за царя»;
2. М. Глінка. «Камаринська»;
3. Й. Штраус. Coven-Garden Walser;
4. Ф. Шуберт. Adieu;
5. Й. Штраус. Trott Polka.
Відділення ІІ.
1. В. Тарновський. «Вагнерка».
2. Й. Штраус. Фру-Фру кадриль.
3. М. Глінка. Дует з опери «Життя за царя»;
4. Й. Штраус. Neü-Wièn-Walzer;
5. Г. Гене. «Звуки з півночі».
Восени-взимку 1870 р. Гене на чолі оркестру супроводжу-

вав  виступи  німецької  театральної  трупи  в  одеському  Марії-
нському театрі,  про  гру якої  містилися  дуже  позитивні  відгу-
ки [396],  та  очолював  під  час  новорічних  маскарадів  в  залі
одеського  шляхетного  зібрання  виступи  одразу  двох  орке-
стрів [134]. Водночас у зимовому сезоні 1870/71 рр. Гене керував
оркестровими  репетиціями  об’єднаного  Товариства  любителів
музики  та  філармонічного [639]  та  виступами  цього  оркестру.
Так, 10 березня в концерті Товариства оркестр з 30 осіб під ору-
дою Гене виконав увертюру до опери «Життя за царя» М. Глі-
нки,  симфонію  № 41  «Юпітер»  В. А. Моцарта,  а  також  су-
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проводжував виступи солістів – піаніста Р. Фельдау і скрипачки
Ф. Морген, які виконали відповідно Andante та Finale фортепіан-
ного концерту Геллера та «Військову фантазію» Леонгарда [501].

Цікавим і показовим видається факт залучення оркестру
на  чолі  з  Гене  до  участі  у  відзначенні  італійською  колонією
Одеси та численними приїжджими італійцями свята об’єднання
Італії та перенесення столиці в Рим. Під час урочистих заходів,
присвячених цій події,  19 липня 1871 р.  на святковому обіді  в
Південному готелі  саме  цей  колектив  виконував  обробки  іта-
лійських народних пісень [141].

Улітку 1871 р. Гене виступає зі своїм оркестром в Одесі, а
восени переїздить до Києва, де в наступні роки зосереджується
його робота. Більшість музикантів з оркестру Гене залишилася в
Одесі, про що свідчить один з дописів з приводу виступів у місті
французького  театру.  Серед  іншого  там  є  рядки,  присвячені
оркестру, який: «…краще, ніж у нашому російському театрі; він
складений здебільшого із оркестрів Гене та Россеті й акомпанує
задовільно […]» [507]. Отже, в подальші часи з афіш та анонсів
виступів  колективів  на  чолі  з  Гене  зникає  назва  «Філармонія-
Німеччина»,  проте  поступово  збільшилася  його  чисельність –
часом до 40 музикантів, деяка частина його первісного складу
повернулася на батьківщину,  інші осіли в містах України,  уві-
йшли до складу інших оркестрів, стали викладачами гри на рі-
зних інструментах. Проте, завдяки диригентській майстерності й
організаторським здібностям, оркестр, керований Гене, був по-
стійним дієздатним творчим колективом, який не лише відпові-
дав  вимогам  різноманітної  за  вподобаннями  слухацької  ауди-
торії – і відвідувачів літніх садових концертів популярної музи-
ки, і шанувальників академічного репертуару, що за тих часів бу-
ло  рідкісним  явищем,  а  виховував  і  вдосконалював  музичні
смаки публіки.  Взимку 1873/74 рр.  Гене в Києві  керував орке-
стром російської опери під час проведення сімейних вечорів у
дворянському зібранні, на які традиційно збирався цвіт місцевої
інтелігенції [513; 514], а в 1874 – 1875 рр. – оркестром у театрі
Шато-де-флер. На бенефісному концерті Гене з цим колективом
влітку 1875 р. вперше в Києві прозвучали під його керівництвом
«Ніч у Мадриді» Глінки, «Paulinen-valse» композитора-аматора
князя С. П. Волконського та ін. [55]. 

Гене працював в Україні, з перервою в середині 1860-х рр.,
близька 30 років, активно поєднуючи роботу керівника оркестру
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з виступами в складі різних камерних ансамблів (партії скрипки
або альта), виконуючи численні твори класичного, романтичного
і сучасного репертуару. Його партнерами по камерних виступах
були такі яскраві непересічні музиканти, як Ж. Франк, К. Бабуш-
ка,  М. Куммер,  Р. Фельдау,  В. Пахман  (у  серіях  камерних
концертів в Одесі), Й. Шадек, О. Шевчик, Лінднер, Л. Альбрехт
(у камерних концертах Київського  відділення  Імператорського
Російського музичного товариства)  та  ін.  Разом із  партнерами
Гене виконував квартети та інші ансамблі Гайдна, Моцарта, Бет-
ховена, Мендельсона, Шуберта, Шумана, Шпора та ін. [221; 430,
с. 114–119].  Час  від  часу  Гене  виступав  з  оркестром  і  як
скрипаль-соліст,  переважно  в  концертних  творах  садового  ре-
пертуару. Музикантом став і його син Карл, який у 1888 р. закін-
чив навчання в музичному училищі Київського відділення ІРМТ
по класу фортепіано В. В. Пухальського [426].

Уже влітку 1889 р. Гене керував оркестром у Харкові в саду
комерційного  клубу ‒  найпрестижнішій  літній  естраді  міста.  З
цим колективом того року виступали солісти – місцеві музиканти
та  гастролери:  Федоров,  Ф. В. Алексеєнко,  Шварц,  Дресслер  та
Ф. Н. Панченко [76]. Харківський кореспондент газети «Баян» за-
значав, що «…серед численних розваг літнього сезону музичний
інтерес являє лише сад комерційного клубу. […] У саду грає що-
денно добрий концертний оркестр,  який складається з 32 музи-
кантів під керівництвом п. Гене. Оркестр складають чудові сили,
котрі виступають і як солісти: віолончеліст з великим тоном Фе-
доров, гарний артист на кулісному тромбоні, на флейті, на корнеті
та ін. П. Гене досвідчений диригент, незважаючи на те, що орке-
стру під його орудою доводиться часто лише з одної репетиції ви-
конувати в концертному відділенні найскладніші п’єси сучасних
авторів  (по  причині  того,  що  цей  же  оркестр  бере  участь  і  в
опереті), проте, завдяки диригенту, усе йде настільки чудово, що
виконання  оркестру  дуже  зацікавило  нашу  музичну  публі-
ку» [1032].  Про  намагання  прищеплювати відвідувачам  садових
концертів зацікавленість серйозними оркестровими творами свід-
чив  прощальний  бенефіс  Гене  того  року,  який  фактично  став
концертом класичної симфонічної музики [77].

Сучасник і колега Гене, скрипаль Еммануїл Оскарович Бе-
ргмейєр  отримав  освіту  у  Віденській  та  Лейпцизькій
консерваторіях і деякий час служив солістом в оркестрі Петер-
бурзької Імператорської опери. У 1870-х рр. музикант переїхав
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на південь Росії, де розпочав діяльність капельмейстера садових
та військових оркестрів спочатку переважно в Одесі, а потім і в
інших містах півдня Росії. Так, у середині 1870-х рр. оркестр під
керівництвом Бергмейєра грав у Києві, пізніше – неодноразово –
у Херсоні.

Улітку 1873 р. в Одесі Бергмейєр організував свій перший
літній оркестровий колектив, який діяв на акціонерних засадах.
«Оркестр цей належить до явищ видатних і, немає сумніву, по-
ступово здобуде широку популярність. П. Бергмейєр, або, як йо-
го називають, одеський Страус [Штраус – В. Щ.], – знавець своєї
справи […]. Усе ж є тепер в Одесі місце, де в тіні дерев можна
відпочити і прохолонути, слухаючи чудовий оркестр; він не так
зігрався,  як оркестр Гене,  який був  колись в  Одесі,  проте він
повніше і має більш різноманітну програму» [78]. Ідея створен-
ня  цього  колективу  належала  відомому в  Одесі  й  у  багатьох
інших містах півдня Російської імперії німцю Карлу Гаазу, який
багато років жив у цьому місті, мав власні фортепіанну фабрику,
одну з найкращих у регіоні, музичний магазин, концертну залу,
складав музичні твори.

Обидва оркестри – Гене і Бергмейєра – на догоду публіці
виконували  деякі  п’єси  з  різними  ефектами  звукової  імітації.
Про оркестр Гене кореспонденти писали ще в 1861 р.,  що він,
серед іншого, виконує «…танці із зозулями, солов’ями та різни-
ми музичними фокусами» [693].  Уже значно пізніше,  у  травні
1886 р., в анонсі концерту в київському Шато-де-флер зазначало-
ся:  «Серед  інших  творів  оркестром  під  керівництвом  Г. Гене
вперше  виконана  буде  п’єса  “Кузня  в  лісі”,  з  феєрверками,
канонадою,  вибухами,  бенгальськими  вогнями  тощо» [515].
Червень  1886 р.  закарбувався  в  пам’яті  слухачів  збільшеного
оркестру Гене виконанням, серед іншого, твору А. Рубінштейна
«Росія»,  побудованого на розробці народних мотивів 11 націй,
котрі мешкали на її теренах (соло на скрипці виконав Гене), а по-
тім, об’єднаним оркестром (садовим та військовим) у складі 75
музикантів  під  керівництвом  Гене  була  зіграна  велика  п’єса
Чайковського, присвячена освяченню храму Спасителя в Москві
«…з церковним дзвоном, гарматними пострілами, феєрверками
тощо» [516]. А серед творів, що в перші роки виконував оркестр
Бергмейєра,  найбільше приваблювали пересічного слухача «…
мила дрібничка – імітація  звуків поїзду залізниці  з  усіма його
аксесуарами:  шипінням  і  свистом  локомотиву,  станційними
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дзвіночками та ін.  Вічне:  bis!» [78] і  музична картина «Взяття
Хіви», яка виконувалася з піротехнічною гарматною та рушни-
чною  пальбою,  при  освітленні  бенгальськими  вогнями [524].
Використання  в  концертах  подібних  ефектів  було  в  той  час
вельми  розповсюдженим  явищем.  Так,  наприклад,  одесити
впродовж  ряду  років  слухали  виступи  військового  духового
оркестру  на  чолі  з  «ляльковим  громовержецем –  капель-
мейстером О. Л. Бернарді225, що розводить бурю в склянці води
за допомогою ракет, бенгальських вогнів та ін.» [327].

Оркестр Бергмейєра зразка 1873 р., подібно до оркестру Гене,
складався переважно з німецьких музикантів, серед яких солістами
були «професори консерваторій», як писала про них преса [495]. У
репертуарі колективу, уже в перше літо його виступів, окрім числен-
них танцювальних п’єс популярних композиторів тих часів (родини
Штраусів, Каліводи, Несвадби та ін.), звучали твори Моцарта, Бет-
ховена, Мендельсона, Вебера, Рейнеке, Глінки, сучасних одеських
авторів: українця п. Сокальського, німців –  батька і сина Гааз, чеха
Д. Урбанека  та  ін.  Виконувалися  також  твори  членів  оркестру  і
самого  Бергмейєра.  «Поважний  диригент  оркестру,  що  настільки
багато сприяв пожвавленню нашого літнього сезону, набув у колі
відвідувачів  саду  шляхетного  зібрання  […]  значної  популя-
рності», –  зазначалося  в  «Одесском вестнике» [15].  Про популяр-
ність оркестру на чолі з Бергмейєром свідчать такі рядки: «Публіка
минулого тижня висловила очевидне співчуття до праці поважного
капельмейстера:  сад був настільки заповнений,  що ті  відвідувачі,
які  запізнилися,  не  знаходили  ані  стільців,  ані  місць;  уся  площа
перед павільйоном оркестру та бокові алеї були рясно зайняті публі-
кою» [495]. У грудні 1873 р. колектив під керівництвом Бергмейєра,
ставши на той час кращим оркестром у місті, супроводжував виступ
в Одесі Ю. Зарембського, який чи не перший у місті презентував
публіці фортепіанний Концерт Es-dur Ф. Ліста. Проте це завдання
виявилося для оркестрантів  занадто складним.  Підкреслюючи рі-
вноправність фортепіанної та оркестрової партій, рецензент назвав
цей твір «симфонічним концертом фортепіано та оркестру» [376]. А
далі  наголосив:  «На  жаль,  завдяки  симфонічній  розробці  орке-

225 Олександр Людвигович Бернарді (? – 1889) був сином італійського купця, пра-
цював тромбоністом в оркестрі італійської опери, згодом став нотним видавцем і
власником музичного магазину. Йому належить авторство більше ніж 200 музичних
творів.  Диригентську  справу  батька  продовжив  його  син,  Олександр  Олек-
сандрович, нотно-торгівельну та видавничу – його вдова Єлизавета Павлівна [163].
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стрової партії, вийшла не симфонія, а якась какофонія: оркестр (без
гобоя) не впорався зі своїм складним завданням і в Allegro marciale
зовсім розгубився» [376].

Виступи Бергмейєра на чолі цивільних (садових) оркестрів,
а згодом і військового, у різних містах півдня Росії ставали поміт-
ним явищем завдяки майстерності капельмейстера, який для своїх
колективів  робив  численні  аранжування  та  обробки  музичних
творів західноєвропейських композиторів. Подібно до Гене, Берг-
мейєр  також  неодноразово  виступав  як  скрипаль-соліст  і
ансамблевий виконавець, у т. ч. з виконанням власних творів і п’єс
сучасників.  Так,  у  1874 р.  в  концерті  випускника  Лейпцизької
консерваторії, одеського піаніста і композитора, єврея за походже-
нням,  Ед. Ґольдштейна Бергмейєр,  окрім керівництва оркестром
(фортепіанні концерти Бетховена та Шумана), разом з автором ви-
конав його «Фантастичну п’єсу» для скрипки і фортепіано. Що-
правда, кореспондент розкритикував цього разу оркестр: «Марно
Бергмейер  уживав  усі  зусилля,  щоб  встановити  хоч  будь-яку
дисципліну  у  своїй  команді –  нічого  не  допомогло.  Усі  повзли
врозтіч,  і  всі  фальшували» [309].  Подібна  негативна  оцінка  гри
оркестру на чолі  з Бергмейєром повторилася і  наступного року.
Рецензент  наголошував  на  тому,  що  колектив  оркестру  був  зі-
браний цього разу з музикантів усього міста. А з них «…більше
половини тільки й робила вигляд, що грає. Тут нічого не міг би
зробити не лише п. Бергмейєр, дуже добрий і розумний музикант,
але й сам Берліоз, якщо б його підняли з могили» [311].

У  січні  1874 р.  Бергмейєр  взяв  участь  в  одеському
концерті  скрипаля  А. Контського  та  його  доньки  Ванди,
піаністки,  зігравши  партію  скрипки  в  елегії  А. Контського  в
пам’ять А. Міцкевича «Останні хвилини поета» [627], а наприкі-
нці  лютого  зібрав  новий оркестр  і  відкрив ряд вечорів  у  залі
«Одеської ресторації» [509].

Творчі невдачі оркестру під орудою Бергмейєра чергували-
ся із вдалими концертами. Одним із найяскравіших виступів в
Одесі Бергмейєра стало його керівництво оркестром і хором, ко-
трий  складався  із  60  хористів  одеських  синагог  у  концерті
єврейського хору навесні 1874 р., під час якого, крім вдалого ви-
конання  увертюри  «Робесп’єр»  Літольфа,  Бергмейєр  здійснив
постановку ораторії  Мендельсона на слова з  95 псальма.  «За-
гальний […] ансамбль, зваживши на незвичку виконання таких
композицій, був дуже задовільний і залишив хороше враження,

- 257 -



за що не можна не подякувати диригенту Бергмейеру, який, зроз-
уміло, досяг такого результату не без значних зусиль», – наголо-
шував рецензент І. Кузьминський [307]. Такі розбіжності в оці-
нці  майстерності  колективів  під  началом  Бергмейєра  поясню-
валися випадковістю підбору кадрів для його оркестру, частою
зміною його членів. Чи не найбільший склад оркестру Бергмейє-
ра в Одесі – 50 музикантів – був узимку 1875 р. Саме на чолі
цього досить великого колективу Бергмейєр виступив 3 лютого в
концерті в Маріїнському театрі на користь нічліжних притулків і
дешевих їдалень [27]. 

Улітку 1875 р.  шляхи Бергмейєра  та  Гене  перетнулися  в
Києві.  «Оркестр Хрещатицького парку під керівництвом п. Бе-
ргмейєра зовсім не поганий, хоча при його попередникові, п. Лі-
вері,  і  вибір п’єс,  і  саме достоїнство виконання були набагато
кращими», – зазначав кореспондент «Киянина» [822].

Бергмейєр на чолі оркестрів і як соліст-скрипаль постійно
брав участь у благодійних концертах: на користь бідних акторів,
притулків  для  дітей-сиріт,  людей  похилого  віку,  Єлісавет-
градського безкоштовного ремісничого училища тощо, активно
співпрацюючи з різними національними спільнотами міст, де він
працював: німецькою, єврейською та ін. Так, 9 березня 1874 р. в
одеському Маріїнському театрі його відновлений оркестр із 40
музикантів грав у концерті на користь бідних хористів, у якому
також взяли участь 60 хористів з трьох єврейських синагог [26].
Окрім компонування різних оркестрових п’єс, які виконувалися
оркестрами під його орудою, Бергмейєр здійснював і  численні
оркестрування класичних творів, супроводів до народних пісень
та  ін.  На  початку  1880 р.  його  прізвище  як  керівника  кафе-
шантанного оркестру постійно потрапляло на шпальти одеських
газет. Разом із музичним супроводом виступів численних спів-
аків  легкого  жанру,  танцюристів,  жонглерів,  акробатів,  екс-
центриків  тощо  оркестр  Бергмейєра  виконував  у  збірних
концертах і твори класичного репертуару. Цей колектив на поча-
тку квітня того ж року взяв участь у концерті 13-річної одеської
зірки – піаністки Р. Кофман (Кауфман),  котра  блискуче зіграла
Концерт  g-moll  Мендельсона [774].  А  в  бенефісному концерті
цього капельмейстера, що відбувся на початку серпня 1880 р. в
міському саду,  оркестром під його орудою були зіграні,  серед
іншого, марш до опери «Пророк» Мейєрбера, увертюра до опери
«Оберон» Вебера, Угорська рапсодія № 2 Ліста, власний вальс
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Бергмейєра  «Gondellieder»  та  ін. [743].  Влітку  того  ж  року
оркестр на чолі з Бергмейєром виконував, серед іншого, полонез
пам’яті нещодавно померлої імператриці Марії Олександрівни,
написаний  для  фортепіано  молодим  одеським  композитором
Я. Гольденштейном і перекладеним для оркестру [742]. 

Таке  суміщення  в  одному  концерті  творів,  різних  за  жан-
рами,  стилями,  призначених  для  сприйняття  аудиторії  з  різною
слухацькою  і  загальнокультурною  підготовкою,  у  той  час  було
нормою, адже значна частина відвідувачів таких концертів була ще
не підготовленою до сприйняття великих концертів класичної сим-
фонічної музики. Підтвердженням цієї тези можуть слугувати де-
кілька дописів 1880 р. в тому ж «Одеському вісникові», коли серія
концертів симфонічної музики, яку давав інший німецький оркестр
(36  музикантів)  з  Нюрнбергга,  під  керівництвом  вихованця
Лейпцизької консерваторії Е. Ленка, – проходила вже не на відкри-
тих  літніх  майданчиках,  а  в  театрі  Форкатті  при  напівпорожніх
залах, незважаючи на довершене виконання оркестром творів Бет-
ховена, Брамса, Аберта, Шумана, Вагнера, Гуно та ін. «Третій сим-
фонічний вечір виблискував відсутністю публіки, яка начебто ба-
жає довести, що серйозна музика не для неї писана. У музичному
відношенні все пройшло дуже вдало. П. Ленк ще раз довів свою
досвідченість,  уміння  і  енергію  в  справі  диригування  орке-
стром», –  зазначав кореспондент [171].  В одеській періодиці прі-
звище цього музиканта з’явилося знову влітку 1885 р., коли він ви-
ступав на чолі концертного оркестру [530]. Проте цього разу Ленк,
судячи з анонсів концертних виступів його колективу, уже обмежу-
вався лише популярною садовою музикою.

У  1881 р.  Бергмейєр  обійняв  посаду  вільнонайманого
капельмейстера оркестру 60-го піхотного Замосцького полку, який
дислокувався  в  Херсоні.  Утім  улітку  того  року  цей  військовий
оркестр  на  чолі  з  Бергмейєром  виступав  в  Одесі [529].  Робота
військового  капельмейстера  в  той  час  передбачала,  окрім
обов’язкового обслуговування оркестром поточних військових ри-
туалів, численні виступи на цивільних заходах, що відбувалися в
місті, гру під час літніх гулянь у парках та скверах тощо. Серед
інших, до переліку обов’язків військового капельмейстера входило
і навчання здібних солдат гри на духових інструментах і основам
музичної грамоти, отже, Бергмейєр мав змогу хоча б частково за-
стосувати свої музично-педагогічні здібності.  У подальші роки на
посаді військового капельмейстера він служив у Херсоні. Там Берг-
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мейєр водночас очолював аматорський оркестр музично-драматич-
ного гуртка, активно займався композицією і приватною виклада-
цькою практикою. Про авторитет Бергмейєра в місті свідчить те,
що  після  його  наглої  смерті  наприкінці  1893 р.  гурток  здійснив
похорон свого  диригента  за  власний кошт [626].  Лише протягом
останнього року життя капельмейстера гурток дав 9 вистав, у яких
неможливо  було  обійтися  без  оркестру,  котрий  не  лише  су-
проводжував  спектаклі,  а  й за  традицією виконував низку орке-
стрових п’єс під час антрактів. У числі херсонських учнів Берг-
мейєра був Я. Кауфман, відомий у майбутньому в Одесі скрипаль-
педагог,  засновник відомих у місті  Загальнодоступних музичних
курсів [463].

В українських містах у той час працювало або гастролю-
вало  також  чимало  інших  німецьких  капельмейстерів.  Най-
яскравішими серед них були:

– Р. Буллеріан,  персона  і  діяльність  якого  детально  пре-
зентована О. Зінькевич [213]; 

– А. Ейхґорн,  скрипаль,  військовий  капельмейстер  уча-
сник камерних концертів в Одесі в другій половині 1860-х рр.,
який пізніше працював військовим капельмейстером у Середній
Азії (Узбекистані, 1870–1883) і став одним із найперших музи-
кантів-фольклористів цього регіону [942];

– Л. Й. Гарпф,  за  фахом  віолончеліст,  дивізійний
військовий  капельмейстер,  камерний  виконавець,  педагог  в
Одесі (1860–1900-ті рр.)226;

– І. Праус, керівник оркестру з Німеччини, музичний педагог,
виконавець на різних інструментах,  у  т. ч.  на фортепіано,  на  чолі
садового колективу виступав в Одесі та Криму в 1860-х рр. [681];

– Р. Ейленберг,  композитор  і  капельмейстер  зі  Штеттіну
(Померанія, Нымеччина, нині Щецин, Польща), який виступав зі
своїм  оркестром  у  Києві  влітку  1887 р.,  даючи  щотижня  си-
мфонічні  вечори:  «Упродовж  того  літа  Київ  почув,  імовірно,
більше оркестрової музики, ніж до того за майже весь 25-річний
період  існування  місцевого  відділення  офіційного  музичного
Товариства» [941, с. 85.];

– Р. Шван,  викладач  музичного  училища  Одеського  від-

226 До  числа  учнів  Л. Гарпфа  входили  серед  інших  його  син  А. Гарпф,  у
майбутньому відомий віолончеліст у Петербурзі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.),
та  В. Венігер  –  вихованець  К. Давидова  в  Петербурзької  консерваторії,
яскравий камерний і оркестровий музикант, який молодим помер в Одесі [730].
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ділення  ІРМТ,  соліст-валторніст  оперного  оркестру,  керівник
учнівських,  садових  та  симфонічних  (до  60  осіб)  оркестрів  в
Одесі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (див. іл. ХІ, ХІІ);

– Р. В. Шюппель,  військовий  капельмейстер  у  Полтаві,
який очолював водночас  струнний оркестр і  виступав  на чолі
цього оркестру в міських парках упродовж декількох сезонів на-
прикінці 1880-х – початку 1890-х рр., а в другій половині 1890-х рр.
керував концертним оркестром в Харкові227 [455; 539].

– Г. Шнеєфоґт (музикант фінського походження, проте за
музичною освітою представник німецької школи [349,  с. 586]),
керівник оркестру в саду купецького зібрання в Києві (1910 та
1911 рр.), який уперше познайомив киян з багатьма зразками су-
часної симфонічної музики;

– скрипачка Куглер, керівниця жіночого оркестру, який ви-
ступав в Одесі влітку 1876 р. і був, за словами кореспондентів,
«одним із кращих у місті» [692];

– капельмейстер  Г. Роттер,  котрий  привіз  до  Одеси  в
1888 р. довершений, за відгуками в пресі, найкращий у місті то-
го  сезону  «перший  європейський  жіночий  оркестр»,  що  «до-
ставив так багато задоволення публіці» [788] та ін.

В особах Г. Гене, Е. Бергмейєра, як і багатьох інших тала-
новитих  німецьких  музикантів,  найбільші  культурні  центри
України мали високоерудованих професіоналів,  різнобічна ми-
стецька діяльність яких сприяла розвиткові в них оркестрового
музичного  виконавства  і  вдосконаленню художніх  смаків  ши-
рокої  слухацької  аудиторії.  За  участю  оркестрів,  очолюваних
капельмейстерами-німцями,  нерідко проходили як гастролі  ви-
датних  музикантів  із  європейською  славою,  так  і  виступи
місцевих солістів, для яких гра з цими колективами ставала по-
тужним стимулом до подальшого професійного зростання. 

Значення цих капельмейстерів з  Німеччини в  збагаченні
музичної культури України того часу полягало у фаховому і за-
гальнокультурному вихованні місцевих музикантів і значного ко-
ла  слухачів  на  кращих  зразках  симфонічної  музики  західноє-
вропейських  композиторів,  прищепленні  широкій  українській

227 Р. В. Шюппель був відомий сучасникам і як композитор, твори якого, вочевидь,
виконувалися оркестрами під його орудою. Принаймні один із його творів – Марш
ор. 41,  з  присвятою  Антоніні  Вікторівні  Антонеско  був  тричі  перевиданий  у
Москві в друкарні В. Гроссе і продавався в харківському музичному магазині Надії
Маречек, який існував під цією назвою в Харкові до 1910 р. [801, с. 239]. 
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спільноті  прогресивних  європейських  музично-виконавських
традицій. Поруч із ними в багатьох містах України з військови-
ми, садовими та великими (симфонічними) оркестрами працю-
вали численні досвідчені капельмейстери-поляки, чехи, італійці,
євреї, українці, росіяни та ін. 

Впровадження  літніх  оркестрових  концертів  в  Украї-
ні – традиція, запозичена  в  Західній  Європі,  започаткована  ще в
ХVIII ст. за часів кріпацтва, за період з другої половини ХІХ ‒ до
початку ХХ ст. пройшло декілька стадій, на кожній з яких у вели-
ких містах превалювали ті чи інші за складом колективи: від так
званих  «хорів  військової  музики»  до  часткового  заміщення  їх
садовими оркестровими колективами і, нарешті, на рубежі ХІХ‒
ХХ ст.,  організації  повноцінних  симфонічних  оркестрів.  Ці  всі
основні типи оркестрів співіснували в літньому побуті мешканців
різних міст України, знаходячи вдячних слухачів відповідно їхній
загальній обізнаності й підготовленості до сприйняття різних за
складністю  і  глибиною змісту  оркестрових  творів:  від  простих
маршів і танцювальної музики до серйозних і глибоких симфоні-
чних полотен. Водночас підспудно відбувався процес естетичного
виховання різних верств чисельно все більш зростаючого міського
населення на кращих зразках західноєвропейської,  російською і,
меншою мірою, вітчизняної музики. Сплеск концертної діяльності
літніх  садових,  згодом симфонічних  оркестрів  у  багатьох  куль-
турних центрах України став можливим завдяки плідній співпраці
представників різних національностей, які входили до складу цих
колективів і очолювали їх: українців, росіян, поляків, чехів, нім-
ців, італійців, євреїв та ін. Репертуар літніх оркестрів охоплював
найрізноманітніші  за  жанрами і  національним представництвом
твори класичних та сучасних композиторів.  Найяскравіші з  цих
колективів,  очолювані  талановитими  диригентами,  своєю  ви-
конавсько-просвітницькою  діяльністю  саме  під  час  літніх
концертних  сезонів  сприяли  значній  зацікавленості  найширших
верств  української  публіки  серйозною  симфонічною  музикою,
розширенню меж і кордонів у розумінні тенденцій розвитку музи-
чного мистецтва того часу. 

У свою чергу дедалі все ширше впровадження в побут укра-
їнських міст оркестрового виконавства вплинуло на процес долу-
чення до цього виду музичної дільності доволі широких прошарків
українського суспільства останніх десятиліть ХІХ ‒ початку ХХ ст.
через  впровадження  в багатьох навчальних закладах України  ор-
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кестрів, що складалися виключно або майже виключно з аматорів ‒
схильних до музики студентів, учнів та вихованців ‒ від універси-
тетів  та  інститутів  у  Харкові  (див.  іл.  ХХІІІ),  Києві  й  Одесі228,
кадетських корпусів та найпрестижніших гімназій, на кшталт орга-
нізованих  у  різні  роки  в  Одесі,  Києві,  Ніжені,  Камʼянець-
Подільському  чеським  вченим-славістом  і  музикантом
В. І. Петром [937, с. 160‒161], і аж до закладів для малозабезпече-
них та незаможних верств ‒ ремісничих училищ та навіть притулків
для сиріт [565] (див. іл. ХХІІ та LVII). У таких закладах посади му-
зичних педагогів і керівників дитячих та юнацьких оркестрів, окрім
вітчизняних музикантів, нерідко обіймали іноземні фахівці .

* * * * *
Огляд  та  аналіз  діяльності  лише  певної  кількості

іноземних  капельмейстерів  та  оркестрових  колективів  під-
тверджує  їхнє  непересічне,  якщо  не  вирішальне  значення  у
впровадженні  в  музично-культурний  побут  мешканців  україн-
ських  міст  оркестрової  (легкої,  танцювальної,  популярної)  і
згодом  власне  симфонічної  музики.  Іноземні  капельмейстери,
які нерідко водночас виконували функції музичних педагогів та
організаторів музичного життя, та їхні оркестрові колективи го-
тували  певний  ґрунт  для  приїзду  в  Україну  гастролерів
європейського рівня, які могли, за наявності в місті дієздатного
оркестрового  колективу,  виконувати  не  лише  сольні  або
ансамблеві твори, а й концерти з оркестром.

Постійні виступи військових, садових, згодом, дедалі все ча-
стіше, симфонічних оркестрів суттєво впливали на розвиток музи-
чних смаків слухацької  аудиторії,  давали можливість  різним про-
шаркам мешканців міст познайомитися з  найрізноманітнішим ре-
пертуаром – від класичних симфоній та увертюр до легкої танцю-
вальної  і  популярної  музики,  яку  можна  було  почути  з  естради
кафе-шантанів або просто неба на площах, вулицях та бульварах.
Завдячуючи  нерідко  саме  закордонним  капельмейстерам  (дири-
гентам),  поруч  із  західноєвропейськими  авторами  в  концертах
дедалі частіше можна було почути й твори місцевих авторів. Усе це
підтверджує непересічне значення діяльності західноєвропейських
капельмейстерів та оркестрових колективів в Україні.

228 Про один з таких оркестрів ‒ Імператорського Харківського університету ‒
йтиметься в підрозділі 6.2. 
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РОЗДІЛ 6

ВИДАТНІ ПОСТАТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІВДНЯ І
СХОДУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ

ХХ СТОЛІТТЯ: ВІДРОДЖЕНІ ІМЕНА

6.1. Віденський піаніст Р. Фельдау в музичному житті
Півдня України ІІ половини ХІХ століття 

В історії музичної культури України різних часів є чимало
«білих плям», заповнення яких дозволяє повніше і багатогранні-
ше оцінити її місце в європейському контексті розвитку музич-
ного  мистецтва.  При  наявності  значної  кількості  ґрунтовних
наукових досліджень і окремих статей численних музикознавців
з питань становлення музичної культури в південно-західному
регіоні  Російської  імперії  (Північного  Причорномор’я)  з  його
найбільшим культурним центром – Одесою, яка в другій поло-
вині ХІХ ст. зазнала найбурхливішого розвитку серед усіх міст
Російської імперії – економічного, за ростом чисельності насе-
лення,  суспільного  самоврядування  тощо,  була  в  той  час  уні-
кальним містом, у якому постійно перетиналися, творчо розви-
валися  і  плідно  співпрацювали  представники  чи  не  всіх
європейських  національних  культур:  італійської,  іспанської,
грецької,  німецької,  французької,  румунської,  угорської,
польської,  чеської,  єврейської,  караїмської,  болгарської,  вір-
менської  і,  безумовно,  російської  та  української
(Е. Дагілайської [173], Я. Кацанова [249], Р. Розенберг [646; 647]
та  ін.),  а  також  справжніх  літописів  культурного  буття  цього
міста  в  ХІХ ст.,  котрі  залишив нащадкам онучатий племінник
засновника «Північної Пальміри» О. Дерібас [179; 180], постаті
деяких музикантів ‒ співтворців музичної історії Одеси ‒ і досі
перебувають у напівзабутті, а численні аспекти діяльності бага-
тьох яскравих творчих особистостей, котрі суттєво вплинули на
розвиток музичної культури регіону і України в цілому, і  нині
потребують детальнішого висвітлення й аналізу.

Однією з непересічних особистостей, роль якої в музичному
житті  Одеси  другої  половини  ХІХ ст.  недостатньо  вивчена,  є
піаніст,  педагог  і  музичний  підприємець,  музично-громадський
діяч Рудольф Рудольфович Фельдау (див. іл. ІІІ). 

Р. Розенберг  пише  про  Р. Фельдау  як  про  «піаніста
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європейського  класу» [647,  с. 153].  «Чудовим  піаністом,  віта-
льню якого відвідували всі  приїжджі аристократи» назвав Фе-
льдау історик культурного життя Одеси О. Дерибас [180, с. 173‒
174].  Проте  до  нинішнього  часу  не  було  здійснене  детальне
хронологічне  висвітлення  музично-просвітницької  діяльності
цього  непересічного  музиканта  та  його  особистих  творчих
контактів з великою кількістю найвидатніших митців того часу.
Залучення численних матеріалів з одеських періодичних видань
і деяких новітніх ресурсів Інтернету, які до сьогодні не були до-
статньо вивчені, допомогло проаналізувати багатогранну діяль-
ність  цієї  постаті,  яка  в  культурному  житті  Одеси  середини
1860-х – першої половини 1890-х рр. була однією з найяскраві-
ших і водночас – найсуперечливіших.

Деякі аспекти діяльності Р. Фельдау в Одесі висвітлювалися
в працях Е. Дагілайської [173; 174] та Р. Розенберг [646], присвяче-
них більш загальним проблемам історії розвитку музичного мис-
тецтва в Одесі, проте як самостійний яскравий персонаж у музи-
чній  історії  Одеси та  багатьох  інших міст  Півдня  Росії,  у  яких
піаніст неодноразово гастролював, Р. Фельдау практично не фігу-
рував.  Тому  переважною  більшістю  з  наведених  опрацьованих
джерел  є  саме  публікації  в  одеській  періодиці,  на  основі  яких
здійснена реконструкція творчого портрета музиканта229.

За інформацією від правнучки цього музиканта О. Г. Гер-
беєвої230,  Р. Фельдау народився  у  Відні  орієнтовно  1822 р.,  де
отримав музичну освіту, був австрійським підданим, римо-като-
лицького  віросповідання,  а  після  одруження  з  Шарлоттою
Робертівною  Джаксон,  онучкою  графа  М. С. Воронцова,  ви-
хованою  в  родині  вельможного  дідуся231,  переселився  до
229 Дослідженню життя і творчої діяльності цієї постаті присвячені дві розвідки
автора цієї монографії [963]; [964].
230 Ольга Георгіївна Гербеєва, громадянка Болгарії, яка мешкає в м. Казанлик,
лікар-офтальмолог  за  фахом,  у  2010 р.  зверталася  на  передачу  Першого
російського національного телеканалу «Моя родословная» з проханням надати
більш детальну інформацію про свій родовід, у якому, серед іншого, йшлося
про  її  прабабку та  прадіда  –  подружжя  Шарлоту Робертівну Джаксон  та  її
чоловіка піаніста Рудольфа Рудольфовича Фельдау.
231 Шарлотта  була  донькою  незаконнонародженого  сина  графа  Михайла
Семеновича  Воронцова  Роберта  (Романа)  Джаксона  та  Естель  де  Серр.
Р. Джаксон народився в Англії, у графстві Норфолк, і виховувався в Англії в
родині рідної сестри М. С. Воронцова Катерини Воронцової – леді Пемброк.
Після переїзду Р. Джаксона до Росії йому М. С. Воронцовим був подарований
маєток Магарач у Криму, де, ймовірно,  і народилася старша з чотирьох дітей
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Росії [963, с. 329-330]. У Р. Фельдау та Ш. Джаксон було двоє си-
нів: Роман-Роберт (дідусь О. Г. Гербеєвої) та Орест.

Південь  Російської  імперії  (Крим,  Сімферополь,  згодом
саме Одеса) став для Фельдау другою батьківщиною, у якій він
прожив  більше  35  років  до  своєї  смерті  6  (18)  лютого
1895 р. [483;  1094],  займаючись  виконавською,  викладацькою,
музично-громадською  та  музично-торгівельною  діяльністю  і
здобувши широке визнання в усіх цих сферах.

Ш. Джаксон, майбутня дружина Р. Фельдау, маючи хист до
музики, зокрема до співу,  і  безсумнівно,  отримавши домашню
музичну  освіту,  у  юності  також  брала  участь  у  благодійних
концертах аматорів у Сімферополі. Так, ще в 1857 р. «Одесский
вестник» помістив кореспонденцію із Сімферополя про один із
таких концертів, у якому, серед інших, виступала з виконанням
романсів Глінки та арії  з опери «Лукреція Борджія» Доніцетті
дівчина Ш. Р. Джаксон [184].  У цьому повідомленні в переліку
виконавців-піаністів  прізвище  Фельдау  відсутнє,  до  того  ж
Ш. Джаксон презентована як  дівчина.  Отже,  якщо зважити на
свідчення  О. Г. Гербеєвої  про  переїзд  Фельдау  до  Росії  лише
після  одруження  з  Ш. Джаксон,  то  принаймні  до  1857 р.  ві-
денський піаніст ще не оселився в Росії.  Проте в наступному,
1858 р.,  його прізвище вже фігурує серед гастролерів,  які  від-
відали Київ [1088].

Під час мешкання в Сімферополі, тобто з кінця 1850-х рр.,
музикант з Відня виступав як піаніст з місцевими музикантами-
аматорами. Найперше повідомлення про два концерти «молодо-
го  піаніста  Рудольфа  Фельдау»232 в  Сімферополі,  надається  в
одеській періодиці навесні 1860 р. [185]. Якщо в першому з них,
який відбувся 9 березня, було всього близько 80 слухачів, то в
другому,  благодійному233,  за  участю  сімох  аматорок  і  двох
аматорів,  слухачів  було  більше,  а  сам  концерт  «далеко  пере-
вершив загальне очікування» [185].

Після цитованого уривку з кореспонденції із Сімферополя
1860 р. повідомлення в одеській газеті про виступ Р. Фельдау в
Сімферополі  датується  весною  1864 р.  Безіменний  сімфе-

Джаксонів – Шарлотта.
232 Ця  єдина  в  кореспонденції  характеристика  Р. Фельдау  ставить  під  сумнів
свідчення О. Г. Гербеєвої про орієнтовний рік народження (1822) цього музиканта.
Адже навряд чи 38-річного піаніста можна було в той час назвати молодим.
233 Частина зібраних коштів з цього концерту призначалася на користь бідних.
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ропольський  кореспондент  «Одесского  вестника»  сповістив
одеситів про концерт цього піаніста, який відбувся 17 березня за
участю деяких аматорів. «П. Рудольф Фельдау давно мешкає в
Сімферополі. Це неабиякий піаніст. Його гра не вражає ефекта-
ми, і, здається, він сам не женеться за цими ефектами. Проте йо-
го гра подобається, зворушує, […] я завжди був прихильником
цієї музики. Як про композитора, про п. Фельдау судити не бе-
руся, – це не моя спеціальність. Знавці – і у нас не без них, – ка-
жуть, що він чудовий і в цьому. […] Відгуки знавців більш ніж
схвальні» [1042]. Отже, з рецензії зрозуміло, що в проміжок між
1860-м та 1864-м рр. цей музикант неодноразово брав участь у
концертах у Сімферополі, маючи стійку прихильність до свого
виконавського та композиторського таланту місцевої публіки. У
програмі  концерту  серед  іншого  були:  Фантазія  на  мотив  із
«Норми»  В. Белліні,  скомпонована  і  виконана  Р. Фельдау;
Похоронний марш та Ноктюрн Ф. Шопена, німецький романс та
Polca, які виконав Р. Фельдау; Дует з опери «Велізарій» Г. Доні-
цетті для 2-х фортепіано, який піаніст зіграв разом з дівчиною
Є. Г. Жуковською,  а  також  Романс  Г. Венявського  (партнер
піаніста не був названий).

Наступного  року з’являються  й  перші  два  повідомлення
про  виступи  Р. Фельдау  в  Одесі:  18  березня  –  у  власному
концерті за участю аматорів, німецького хору «Гармонія» під ке-
рівництвом Г. Руфа, струнного квартету та скрипачки Ф. Морген,
що відбувся в біржовому залі [35], а 23 березня – у залі Ришельє-
вського ліцею в концерті  Г. Руфа [32].  Вочевидь цього або на-
ступного року Р. Фельдау з  родиною оселяється в  Одесі,  де  й
зосередилася його подальша багатовекторна тридцятирічна му-
зична діяльність.

Невдовзі Фельдау вийшов на авансцену музичного життя
міста,  зарекомендувавши себе  не  лише  як виконавець,  а  й  як
фортепіанний педагог,  а  згодом і  як музичний підприємець та
організатор  концертів  багатьох  відомих  у  Європі  гастролерів.
Наступні три десятиліття він постійно з’являвся перед місцевою
публікою як піаніст-соліст,  фортепіанний педагог  (під  час  ви-
ступів своїх учнів), ансамблевий виконавець та концертмейстер
(у  концертах  місцевих  та  приїжджих  музикантів  –
інструменталістів і співаків). 

Чималого мистецького резонансу набули виступи Фельдау
в  щорічних власних  концертах,  а  також у  концертах  багатьох

- 267 -



одеських і приїжджих музикантів – інструменталістів і вокалі-
стів, численних благодійних зібраннях різних товариств тощо.

Так, найяскравішими для Одеси стали концерти в травні
1866 р.  скрипаля-гастролера  Ф. Консоло234,  партнером  якого
принаймні  в  одному  з  них,  прощальному,  був  саме  Р. Фе-
льдау [39]. А в 1867 р., анонсуючи концерт піаніста, «Одесский
вестник» відзначав:  «Концерти п. Фельдау завжди були харак-
терними у своєму роді:  їм притаманна строгість і  серйозність
програми, котра приваблювала багато публіки» [31].

Партнерами Фельдау по виступах упродовж декількох деся-
тиріч ставали майже всі одеські музиканти і чимало гастролерів,
відомих у Росії  та  в  Європі.  Серед них були скрипалі:  італієць
Я. Л. Россет  (Росетті  або Розетті),  угорець М. Гаузер,  вихованці
Празької  консерваторії  чехи  К. Бабушка,  який  молодим  музи-
кантом приїхав до Одеси і виступав як соліст і учасник камерних
концертів,  а  згодом  працював  у  Москві  і  виступав  у  складі
квартету  Московського  відділення  ІРМТ,  та  Ф. Ондржичек –
артист з  європейським ім’ям; австрієць Ж Франк (учень профе-
сора Я. Дондта у Відні), який вважався найкращим скрипалем у
місті наприкінці 1860-х – початку 1870-х рр.; російські музиканти
польського та німецького походження: Г. Венявський, В. Любин-
ський, який гастролював у Росії в 1870-х рр., В. Безекірський, со-
ліст оркестру Большого театру в Москві, відомий у Росії скрип-
ковий педагог А. Пестель, який у різні роки виступав та викладав
скрипкову гру в Харкові, Одесі та інших містах півдня Російської
імперії;  німці  Г. Гене,  А. Ейхґорн (Россет та  Гене  були керівни-
ками  садових  оркестрів,  виконавцями  партій  альта  в  камерних
концертах в Одесі, Ейхґорн – військовим капельмейстером, який
також брав участь в камерних вечорах в Одесі, а згодом працював
військовим  капельмейстером  у  Середній  Азії,  ставши  одним  із
найперших  музичних  етнографів  і  фольклористів  нинішнього
Узбекистану);  відомий  в  Одесі  педагог  Г. Фріман;  іспанець
п. Сарасате, уже згадуваний Ф. Консоло та А. Бродський; віолон-
челісти-німці М. Куммер та Л. Гарпф; добрий приятель Фельдау,
віолончеліст  оркестру  італійської  опери,  пізніше  –  один  із  ди-
ректорів  Одеського  відділення  ІРМТ  А. Тработті;  вихованець
Празької консерваторії віолончеліст-віртуоз С. С. Ґлазер; ще один
віолончеліст  чеського  походження,  вихованець  Ю. Давидова
234 Справжнє імʼя  цього  яскравого  скрипаля єврейського  походження  Ієхіель
Нахман Сфарді. 
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В. Венігер; італійський «король контрабасистів», як про нього пи-
сали сучасники, Дж. Боттезіні; відомий в Європі «Флорентійський
квартет». У різні роки Фельдау виступав з вокалістами: оперною
співачкою  і  театральною  актрисою,  росіянкою  з  циганськими
коренями Є. Кадміною, оперним співаком, басом-профундо І. Бу-
тенко;  примадонною  Віденської  опери,  австрійкою  з  фе-
номенальним голосом М. Вільт;  тенором з  Парижа Е. Ноденом;
видатною  польською  співачкою  М. Зембріх  (Марцеліною  Коха-
ньською), численними солістами італійської та російської опери в
Одесі та місцевими аматорами. У числі партнерів Фельдау були й
гравці на духових інструментах з числа солістів оркестру Г. Гене
«Філармонія-Німеччина»,  а також молоді таланти,  які  тільки-но
розпочинали творчий шлях: учениця одеського викладача Г. Руфа,
донька кантора Головної міської синагоги співачка Е. Абрас, уче-
ниця  самого  Фельдау  піаністка  М. Родеус,  юний  російський
скрипаль-гастролер К. Думчев та ін. Нерідко саме участь Фельдау
в концертах юних музикантів гарантувала увагу публіки до їхніх
виступів. Про його високий рівень акомпаніатора можна судити з
відгуку в пресі про концерт колишньої одеситки Ж. Бай, де, серед
іншого, йшлося, що ця «...дуже досвідчена співачка [...] в критичні
моменти [...] розсудливо надавала першу роль фортепіано, яке ви-
конало  замість  співачки  найбільш проблемні  пасажі.  [...]  Р. Фе-
льдау грав,  як завжди,  приємно  і  дуже майстерно акомпанував.
Публіка оцінила його зусилля» [1].

Концерти в  Одесі  Р. Фельдау та  його  гастрольні  мандри
Півднем  Росії  постійно  віддзеркалювалися  в  одеській  пресі,
зокрема  в  «Одесском  вестнике»  та  «Новороссийском  теле-
графе».  Якщо в  «Одесском вестнике» в  1850-60-ті рр.  нерідко
лише анонсувалися  концерти або  надавалися  стислі  звіти  про
них [20; 280], то, із започаткуванням видання «Новоросссийско-
го телеграфа» (1869) і початком багаторічної конкуренції між ци-
ми виданнями,  музичним подіям  на  шпальтах  обох  цих  газет
стала  приділятися  більша увага,  розпочалися дискусії  про ви-
конавські особливості різних музикантів, наводилися характери-
стики (нерідко суб’єктивні) багатьом виконавцям, виконавським
колективам тощо. 

Чи не найцікавішою сферою виконавської діяльності Фель-
дау було  камерне  виконавство,  у  якому найповніше артист зміг
проявитися  наприкінці  1860-х  – на  початку 1870-х рр.,  коли,  за
ініціативою К. Бабушки, Ж Франка та М. Куммера, які оселилися
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в Одесі в 1867 р., стали проводитися регулярно восени і навесні
вечори камерної музики, під час яких, окрім квартетних творів для
струнних інструментів, виконувалися також тріо, квінтети та ін. за
участю фортепіано (Р. Фельдау) [20]; [334]; [735].

«Фельдау також грав доволі багато і з особливим успіхом у
тріо Бетховена і, останнього разу, у тріо Шуберта. Треба віддати
належне цьому артистові, він поставив перед собою чесну задачу
розвинути в публіці смак до витонченої музики: вибір п’єс і чу-
дове  виконання  вимагають  від  публіки  проникнення  в  усю
принадність цієї музики і цим породжують у неї потребу слухати
її якнайчастіше. На нашу думку, це і є головне призначення арти-
ста, і щиросердно бажаємо йому успіху в чесних його намірах», –
наголошував критик після одного з таких виступів піаніста [871].

Надаючи  рецензію  на  один  з  таких  концертів,  у  якому
Фельдау  виконав  разом  з  Франком  та  Куммером  фортепіанне
Тріо А. Рубінштейна, Кузьмінський звернув увагу читачів на те,
що цей твір, на його думку, «…не має значних шансів на успіх:
багато роботи і рефлексії,  проте неможливо сказати те ж саме
стосовно натхнення й оригінальності. […] П. Фельдау (піаніст),
як нам неодноразово доводилося переконуватися,  вивчає п’єси
завжди дуже сумлінно, виконує всі знаки й позначки, що є в но-
тах,  проте  для  Рубінштейнівських  композицій  цього  замало,
необхідна,  крім того,  сила удару (прошу не плутати зі  словом
стук) і особливо сила акцентуації […]» [335].

Два  наступні  відгуки  стосуються  участі  Фельдау  у  ви-
конанні в двох концертах незвичних для слуху одеситів квінтетів
Бетховена ор. 16 і Шпора ор. 53 для квартету духових з форте-
піано. У першому Кузьмінський похвалив піаніста за ідею «…
скористатися присутністю хороших артистів в оркестрі  Гене й
виконати  [Квінтет  Бетховена  ор. 16 –  В. Щ.]  з  кларнетом,
гобоєм, фаготом та валторною, тобто в тому первісному вигляді,
як  його  написав  Бетховен» [333].  Після  другого  виступу  ре-
цензент  зазначив,  що  «…концерт  г. Фельдау  […]  характери-
зувався  різноманітністю  й  цікавістю  програми.  Нам  уперше
вдалося послухати квінтет Шпора ор. 53 для фортепіано не зі
струнними, а з духовими інструментами, і ми б, безперечно, на-
звали б виконання добрим, якби кларнет був настроєний як тре-
ба [інструмент звучав на чверть тону нижче – В. Щ.]» [305].

Як ансамблевий виконавець Фельдау також грав з гастро-
лерами: Ф. Консоло (Тріо Мендельсона № 2 с-moll ор. 66, партію
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віолончелі виконував Куммер) [142], А. Бродським (Соната для
скрипки та фортепіано Бетховена Es-dur ор. 12 № 3) [136], Фло-
рентійським  квартетом  (Квінтет  Шумана  Es-dur,  op. 44) [147],
іншими видатними музикантами.

До  репертуару  Фельдау,  окрім  камерного  репертуару,
входили  фортепіанні  концерти  Моцарта,  Бетховена  (№ 5),
Мендельсона, які музикант неодноразово виконував в супроводі
оркестру,  різноманітні  твори  композиторів-романтиків,  іноді
власні композиції  салонного стилю. Чільне місце в репертуарі
піаніста  мали  твори  Ф. Шопена.  Виконавцем  Ф. Шопена  за
покликанням («Chopin’s  spielar  par  excelence»)  назвав Фельдау
видатний  європейський  музикант  Г. фон  Бюлов [цит.  за:  646,
с. 173–174]. Проте враження слухачів і критиків від гри Фельдау
було далеко не однозначним. 

Одним з непримиренних в оцінці музичних здібностей му-
зиканта  був  Кузьмінський,  за  характеристикою  О. Дерибаса,
«жовчний  ворог  італійської  музики,  […]  інспектор  студентів
Новоросійського  університету,  великий  любитель  старовинних
скрипок, але сам поганий скрипаль» [180, с. 266], котрий майже
постійно  нагороджував  піаніста  такими  епітетами,  як  «салон-
ний», «жантильний», «маленький», «мізерний» тощо, дорікаючи
Р. Фельдау  за  його  слабкий  звук,  постійне  намагання  брати
акорди  arpeggiato,  відсутність  відчуття  стилю  при  виконанні
класичних творів.  Головною тезою Кузьмінського було те,  що
цей піаніст здатен виконувати гарно лише салонні мініатюри. 

Так, у звіті про концерт Фельдау, який відбувся 9 березня
1869 р., Кузьмінський зазначив: «П. Фельдау належить до числа
хороших піаністів нашого міста. Він зі смаком виконує маленькі
твори, які  в  музиці  посідають таке саме місце,  як у живописі
genre. Гра його чиста, приємна, хоча й не залишає значного вра-
ження,  з відчутним відтінком жіночості,  часто навіть педанти-
чності  й манірності.  Проте там, де потрібно застосувати силу,
енергію, де треба інтерпретувати широко задуману концепцію, –
він незадовільний. Тому 5-й концерт Бетховена, хоча був добре
вивчений, але виконаний погано. […] Концерт Моцарта, який не
потребував  значних  технічних  засобів,  був  зіграний  краще.
Спомин з опери Фауст, створений п. Фельдау, слабка, не витри-
мана  п’єса,  яка  дуже  поступається  фантазії  з  тієї  ж  опери
одеського піаніста Буддеуса. Взагалі, п. Фельдау – піаніст салон-
ний, якого приємно  трохи [виділено в тексті – В. Щ.] послуха-
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ти […]» [318].
Іншу думку про особливості  Фельдау-піаніста  надав  ре-

цензент з псевдонімом Камертон, який від імені любителів музи-
ки зазначав, що «…думка нашої публіки щодо репутації п. Фель-
дау як доброго піаніста і учителя музики вже повністю склалася
на його користь і не потребує нових похвал» [243]. І далі: «На
нашу думку, тушé в п. Фельдау надзвичайно ніжне, м’яке й ви-
разне; кожна нота в нього виділяється чисто й дзвінко одна від
одної, з виразністю; звуки, що виходять з-під його клавішів, такі
задушевні, що вам здається іноді, ви чуєте пісню, іноді ви чуєте
плач і подихи; його diminuendo і morrendo – чарівні. Правда, що
forte в нього дійсно не більше ніж forte інструментуа, на якому
він грає, а не forte барабана; правда й те, що він не б’є по клаві-
шах з висоти в піваршина, не розриває струн інструмента для
ефекту незвичайної музичної сили та енергії» [243]. 

З  Кузьмінським  щодо  його  оцінки  виконавської  манери
Фельдау  і  місця,  котре  він  посів  у  когорті  кращих  одеських
піаністів  того часу,  на сторінках «Новоросійського телеграфу»
полемізував і Н. Пуриць: «Кому з музичного люду не відомо, що
п. Фельдау,  якщо не найкращий,  то один з кращих виконавців
нашого міста. Дійсно, п. Тедеско як виконавець майже зійшов зі
сцени, а п. Буддеус, хоча й володіє величезною технікою, проте,
як сам інколи зізнається, занадто відволікається своєю величе-
зною педагогічною практикою» [633]. 

Водночас із оцінкою гри Фельдау, наданою Кузьмінським,
погоджувався  інший  критик,  який  виступив  у  пресі  під
псевдонімом Бекар. Цей рецензент наголосив на тому, що Кузь-
мінський  характеризував  негативні  особливості  піаністичної
манери Фельдау дуже обережно і щадно, а сам назвав виконання
Фельдау  Концерту  Мендельсона  9  квітня  1869 р.  як  «більш  ніж
незадовільне». Далі рецензент пояснив таку свою оцінку: «…будь-
якого тушé в п. Фельдау бракує,  а є тільки  pianissimo,  яке ви-
добувається  ним  за  допомогою лівої  педалі;  крім  того,  п. Фе-
льдау, мабуть, не знає, що таке акорд, що береться разом. Уся гра
його складається з arpeggio, слухати які просто нестерпно» [53].

Неодноразово  Кузьмінський  закидав  Р. Фельдау і  те,  що
той,  спекулюючи на заслуженій славі  багатьох своїх іменитих
партнерів,  не  відповідаючи  їхньому  рівню,  грав  з  ними  в
концертах, і таким чином намагався набути авторитету в музи-
чних колах, і елементарно заробити на цьому. Кузьмінський кри-
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тикував і педагогічні здібності Р. Фельдау. Ще в 1869 р. критик,
не  називаючи  прізвищ,  проте  з  імовірним  натяком  на  цього
піаніста, писав таке: «У результаті якого процесу німець, який
мирно займався у своєму фатерланді ковбасним виробництвом
або випіканням дуже смачних пиріжків, в Одесі перетворюється
на  учителя  музики  і  знаходить  не  тільки  учнів,  але  й  шану-
вальників свого уявного таланту?» [317].

У  1874 р.,  після  традиційного  щорічного  весняного
концерту Р. Фельдау, Кузьмінський так висловився про піаніста:
«Гра Фельдау характеризується насамперед відсутністю особи-
стої  ініціативи  й  індивідуального  характеру.  Він  позбавлений
здібності  вловити,  відтінити  й  передати  навіть  найяскравішу,
найхарактернішу думку автора, і всі п’єси, що виконуються ним,
постійно  плавають  на  тому самому фоні  брудно-сірого,  неви-
значеного кольору, тому загальне висвітлення композиції має та-
кий саме колорит. Звідси прямі наслідки: крайня монотонність і
сонливість» [308]. Розкритикувавши виконання Р. Фельдау Бала-
ди Ф. Шопена As-dur, Маршу Ф. Шуберта і Полонезу Ф. Ліста,
рецензент наголосив, що маленькі п’єси цей музикант виконує
«мило  і  приємно»,  підтверджуючи  свій  профіль  салонного
піаніста [308]. Найзапекліша полеміка, у яку був втягнений сам
Р. Фельдау, з приводу рівня його виконавського таланту, точила-
ся  в  1875 р.,  коли  після  виступів  цього  музиканта  в  деяких
ансамблях із «Флорентійським квартетом» той же Кузьмінський
ущент розкритикував піаніста,  котрий,  за  словами рецензента,
«навіть не розуміє, що псує виконання чудових музикантів, ку-
пається в променях чужої слави» [310], а далі, порівнюючи фа-
ховий рівень Р. Фельдау і учасників квартету, назвав його «лілі-
путом  поруч  із  атлетами» [310],  закидаючи  останньому повну
відсутність поняття про стиль музики, котру він виконує.

Іншу  думку  стосовно  гри  Р. Фельдау  висловлювали
закордонні фахівці. Так, за інформацією «Одесского вестника»,
восени 1872 р.  цей музикант,  «…коли був  проїздом у Парижі,
звернув на себе втішну увагу тамтешніх цінувальників музики.
Журнал “L’art Musical”, описуючи музичний вечір,  на якому в
числі декількох музичних знаменитостей грав і п. Фельдау, від-
зивається про нього,  як про піаніста,  у  якого фортепіано стає
вельми  співучим  інструментом.  За  словами  цього  журналу,
п. Фельдау, маючи механізм, що дозволяє йому долати всі тру-
днощі,  які  є  в  творах  Шопена,  Ліста,  Шумана,  Бетховена,

- 273 -



Рубінштейна та ін.,  майстерно переходить від найбурхливіших
fortissimo до ряду звуків гармонічних, ніжних, таких, що пестять
слух і добре нюансуються, і що взагалі п. Фельдау – артист, який
заслуговує на увагу. […] В інших музичних журналах говорять
про гру п. Фельдау не менш утішно» [571]. 

Відповіддю на критику Кузьмінського став і лист самого
Р. Фельдау до редактора «Одесского вестника», де піаніст навів
низку прізвищ відомих європейських музикантів,  які  в  різний
час дали прихильні відгуки щодо його майстерності: Г. фон Бю-
лова, Ед. Гансліка, К. Ф. Беккера та ін. [813]. А далі автор листа
зазначив: «Якщо артист протягом багатьох років в одному й то-
му ж місті, працюючи як учитель і концертант, при цій подвійній
його діяльності, демонструє лише прагнення до доброго і сер-
йозного, то невже він не заслуговує на більш серйозну критику,
ніж памфлетна критика п. Бемоля» [813].

Із  наведених  цитат  видно,  що Фельдау мав  як  відданих
прихильників, так і більш об’єктивних, доволі жорстких крити-
ків, котрі прискіпливіше оцінювали його здібності і виконавську
манеру.  Найбільш  змістовна  характеристика  Фельдау-піаніста
була,  на  нашу  думку,  надана  критиком  з  псевдонімом  «Ехо»
після концерту в березні 1876 р.: «Пана Фельдау знають в Одесі
давно […] як вельми досвідченого і обізнаного викладача форте-
піанної музики. […] Місце, що він посідає в ряду музичних сил
нашого міста, одне з найперших. Володіє він своїм інструментом
чудово: техніка гри його, якщо і дещо однобічна і не осягає всі
можливості, проте, однак, добре поставлена і достатньо відпра-
цьована; тушé – м’яке, ніжне і приємне, і, взагалі, гра його чітка
й виразна. Водночас у деталях і особливо в справі концертного
виконання, після того, як ми встигли вже переслухати і насоло-
дитися майже усіма кращими європейськими піаністами,  коли
гра  на  цьому інструменті  доведена  нині  до  високого  ступеня
досконалості і  всі традиції та прийоми її  вже відомі,  тоді,  по-
вторюю, гра п. Фельдау не може задовольнити суворого і вимо-
гливого слухача. Одна з негативних сторін його гри полягає в то-
му, що в засобах викладення п’єси в нього не вистачає іноді від-
чуття міри, а найголовніше, гра його холодна. Після закінчення
кожної п’єси, яку він виконує, слухач не зігрітий, не захоплений,
усе на щось чекає і вочевидь залишається незадоволеним. Вибу-
ху того захоплення, який відчувається іноді після дійсно тала-
новитої гри, немає, і вся гра лише зводиться до того, що вона чи-
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ста, охайна і пристойна настільки, наскільки цими якостями мо-
же володіти солдат,  який готується до огляду начальства.  […]
П. Фельдау вочевидь у п’єсі, яку він виконує, не живе; проміж
ним  і  твором,  що  виконується,  немає  внутрішньої  єдності,
зв’язку; гра безпосередньо не зігріта його душевним почуттям,
його теплотою, а є тільки зовнішні механічні прийоми для вира-
ження цих почуттів. […] Найбільше справив на мене враження
своєю грою п. Фельдау в квартеті Бетховена і в скерцо квінтету
Шумана. Видно, що цей рід музики найбільш споріднений з та-
лантом п. Фельдау. Програма концерту укладена була строкато;
тут було все: і Бетховен, і Шуман, і Шопен, і Ліст – закінчуючи
пп. Раффами та  Брамсами,  проте  в  істинному розумінні  слова
хорошої  музики було мало.  […] Взагалі  від такого музиканта,
яким ми вважаємо п. Фельдау, ми вправі були б зажадати більш
відповідального  ставлення  до  справи.  Будемо  сподіватися,  що
п. Фельдау в майбутньому не залишить без уваги деякі наші за-
уваження» [1025].  З  одного  боку,  безумовно,  у  цитованій  ха-
рактеристиці  достатньо  негативу,  проте,  водночас,  порівняння
(хоча і не на його користь) місцевого музиканта з найкращими
європейськими піаністами мало стимулювати і надихати Фель-
дау,  який  був  постійно  обтяжений  приватною  педагогічною
практикою, торговельними справами тощо.

У  наступні  роки  виступи  Фельдау  в  місті  мали  більш
схвальні  відгуки,  котрі  також іноді  не  були позбавлені  крити-
чних ноток. Так, у 1878 р. під час гастролей М. Вільт, преса за-
значала: «П. Фельдау грав багато і невтомно. […] Гра його може
приносити задоволення, якби він вносив побільше жару та нат-
хнення,  особливо в  такі  твори,  як  мі-бемольний  концерт Бет-
ховена» [195].

Активна виконавська діяльність піаніста тривала і протя-
гом  наступного  десятиріччя.  Уже  в  1892 р.  одеський
кореспондент  московського  журналу  «Артист»  R.  інформував
читачів:  «У  біржовому  залі  відбувся  концерт,  де  виступив
популярний в Одесі п. Фельдау, який артистично зіграв “Moment
musical” – Мошковського та Угорські танці Брамса» [1085]. Один
із останніх публічних виступів Р. Фельдау відбувся на початку
1893 р., коли він акомпанував у концерті 14-річному скрипалю
К. Думчеву. Завдяки Фельдау юний скрипаль був представлений
П. І. Чайковському. Згодом Думчев так згадував цю подію: «У сі-
чні 1893 р. я виступав в Одесі, коли наш знаменитий композитор
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Петро Ілліч Чайковський, який був запрошений на постановку й
виконання його опери “Пікова дама”. Місцевий учитель форте-
піано Рудольф Фельдау, який акомпанував мені на концерті, за-
просив  мене  на  обід  […],  де  відбулася  моя  перша  зустріч  з
Петром Іллічем» [цит. за: 1083].

Окрім  Одеси  та  Півдня  Росії,  Фельдау в  різні  роки  ви-
ступав у Відні, Лондоні та Парижі [173, с. 268]. Принаймні двічі
музикант  гастролював  у  Києві:  на  початку  (1858) [1088]  та  в
зеніті своєї творчої кар’єри (1881, разом із видатним італійським
тенором  французького  походження  Е. Ноденом) [339].  Піаніст
грав,  серед  іншого,  і  на  курортах  Кавказу (1868 р.),  проте  не
завжди  з  матеріальним  успіхом.  Так,  у  Владикавказі  «…його
спіткала та ж доля, яку виносить більшість музичних знамени-
тостей  і  талантів,  що  дають  проїздом  свої  концерти.  Зал  ви-
блискував  пустотою» [244].  Як  зазначив  кореспондент  «Тер-
ських відомостей»,  на  концерті  налічувалося не  більше 40‒50
слухачів [цит. за: 298]. Набагато успішнішою була низка його ви-
ступів у різних містах Криму влітку 1878 р.:  «Гра виконавця і
програма концертів були оцінені всюди чудово, так само як і чу-
довий рояль Плейєля, що супроводжував піаніста. […] Поваж-
ний піаніст дає ще один концерт в Ялті» [194]. Зазначимо, що
послуги з перевезення роялів коштували в той час дуже недеше-
во, отже, якщо Фельдау мав можливість возити з собою по рі-
зних містах Криму рояль, вочевидь він був упевнений у матері-
альному обґрунтуванні таких витрат, тобто в прихильності й за-
цікавленості публіки його виступами.

Фельдау,  як  видно  з  рецензій,  користувався  повагою  в
Одесі як досвідчений фортепіанний педагог. Виявлені декілька
відгуків на виступи однієї з його учениць – дівчини Родеус. Так,
у 1875 р. цю юну піаністку преса похвалила за виконання Бала-
ди Шопена в концерті 8 березня на користь бідних, відзначивши
чистоту  її  гри  та  чудову  пам’ять [144].  У  березні  наступного
року ця ж піаністка давала власний концерт у Біржовому залі за
участю її вчителя, співачки С. Рубінштейн, а також скрипаля Ро-
зетті та віолончеліста Гарнера [152]. Тієї ж весни Фельдау випу-
стив свою ученицю з сольними номерами в концерті  співачки
М. Вільт. Як зазначала одеська преса, в одному концерті з цією
європейською знаменитістю молодій піаністці ризиковано було
виходити на сцену, бо «…гра її характеризується всіма ознаками
не зовсім ще сформованого таланту» [1024].  У 1884 р.  «Харь-
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ковские губернские ведомости» інформували читачів про значні
артистичні успіхи Катерини Вейнбергер, яка розпочинала занят-
тя  на  фортепіано  у  Фельдау,  продовжила  музичну  освіту  в
празькій  музичній  школі  Прокшів,  виступала  в  Празі  в
концертах,  мала  схвальні  відгуки  в  чеській  пресі,  а  також
удостоїлася  «утішних  і  підбадьорливих  слів»  від
А. Рубінштейна, який чув її гру [898]. 

Невелика кількість виявлених свідчень про концертні ви-
ступи учениць Фельдау пояснюється тим, що більшість його ви-
хованців (переважно дівчат), отримуючи ґрунтовну піаністичну і
загальну музичну  підготовку,  не  обтяжували  себе  подальшою
артистичною кар’єрою. Так, у 1912 р. в нарисі «Пятьдесят лет
тому назад» відомий дослідник історії Одеси О. М. Дерибас за-
значав,  що  майже  всі  одеситки  (йшлося,  звісно,  про  ари-
стократичну частину її  населення)  в  1860-х рр.  були  добрими
музикантами.  У  числі  кращих викладачів  музики  тих  часів  –
Тедеско, Буддеуса, Калабіза (Кальбиця – В. Щ.), Дінгельштедта,
Руфа,  Джервазі  та  пані  Швамберг  (жодного  російського  або
українського прізвища! – В. Щ.) – Дерибас назвав і Р. Фельдау.
Їхні учениці, за словами Дерибаса, «…приносили у свою родину
любов до музики, не показну, а любов для себе» [179, с. 194]. 

Якщо  діяльність  Фельдау-виконавця  і  педагога  частково
висвітлювалася в працях одеських музикознавців, то дві інші йо-
го сфери діяльності досі практично залишалися майже не роз-
критими дослідниками. Р. Фельдау був відомий як власник вели-
кого музичного магазину (з тогочасною назвою «депо») на розі
вулиць  Єкатерининської  та  Дерибасівської,  де  в  значній  кіль-
кості  продавалися  і  купувалися  піаніно,  гармоніуми  (фісга-
рмонії – В. Щ.), метрономи. У цьому ж «депо» існував нотний
відділ з великим вибором різних музичних творів [518]. Звісно,
для утримання такого магазину потрібен був підприємницький
хист і не поверхова обізнаність у сфері виробництва, ремонту та
специфіки музичних інструментів  різних фірм,  які  закупалися
ним для подальшого продажу.

У 1870 – 1880-і рр. Фельдау активно і дуже успішно зай-
мався також організацією виступів в Одесі багатьох закордонних
та російських солістів і  виконавських колективів: листувався з
ними, запрошував до міста,  узгоджував час перебування,  дати
концертів, місця проживання запрошених артистів та проведен-
ня концертів, цінову (і, можливо, репертуарну, бо часто сам грав

- 277 -



з ними) політику гастролерів тощо. Для висвітлення широти ко-
ла професійного спілкування Фельдау назвемо лише найцікаві-
ших із запрошених ним до міста музикантів, про організацію ви-
ступів у місті котрих існують підтвердження в пресі. Це відомий
в Європі Флорентійський струнний квартет на чолі з Ж. Бекке-
ром  (1875) [146],  популярний  у  той  час  Шведський  дамський
вокальний  квартет  (1875) [155],  віденська  оперна  співачка
М. Вільт (неодноразово в 1870-х рр.) [195; 1024; 1025], видатна
російська  піаністка  А. М. Єсипова  (1881) [736],  іспанський
скрипаль і композитор П. Сарасате (1882) [285] та ін.

У  грудні  1879 р.  на  шпальтах  одного  з  номерів  газети
«Одесский вестник» у традиційному розділі «Театр і музика» були
один за  одним опубліковані  два передруки з  московських газет
«Русский  курьер»  і  «Русские  ведомости».  Перша  цитата
стосувалася Г. Венявського, котрий на той час страждав на тяжку
серцеву хворобу, яка за декілька місяців стала причиною його смер-
ті: «Стан Генріха Венявського зовсім поганий, і  він поганий ще
більше  тому,  що  знаменитий,  настільки  улюблений  віртуоз,
знаходячись  у  Маріїнський  лікарні  і  страждаючи  на  тяжку
хворобу, є водночас людиною, родина якого, і родина не маленька,
тільки  і  має  для  себе  видатний  талант  цього  чудового
скрипаля» [731].  У другій  йшлося про  вдалий  виступ  у Москві
Р. Фельдау: «“Русские ведомости” інформують, що 30 листопада в
залі  московської  міської  думи  давав  концерт  одеський  піаніст
п. Фельдау за участю і деяких московських артистів. “Концерт, як
за складом, так і  за виконанням, можна назвати вельми вдалим.
М’яка і виразна гра п. Фельдау дуже сподобалася публіці”» [732].
На  перший  погляд,  ці  два  повідомлення,  не  пов’язані  одне  з
одним, поєднувало лише місто, у якому відбувалися обидві події,
проте детальний аналіз публікацій в одеській періодиці тих часів
дає підстави з великою долею впевненості стверджувати зворотне.
Для підтвердження цієї тези звернемося до деяких свідоцтв у тому
ж «Одесском вестнике» від 1868 р., коли в «Південній Пальмірі»,
згодом  у  Криму  з  величезним  успіхом  проходили  гастролі
недавнього  професора  Петербурзької  консерваторії  (1862–1868)
Г. Венявського, котрий перебував у зеніті своєї слави.

«Сімнадцять років тому давали в Одесі концерт два брати
Венявські, котрі звернули на себе загальну увагу своїми талан-
тами і  молодістю. І ось пройшли сімнадцять років,  – і  до нас
знову повертається один з героїв тодішнього концертного сезону,
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Генріх Венявський, – у повній зрілості  свого таланту і  сил. У
неділю, 9-го числа, він виступив уперше на нашій театральній
сцені перед численною публікою і пожинав численні лаври. Важко
оцінювати такого артиста, тому що він досяг такого рівня, коли
неможливе не існує:  незвичайний механізм,  точність,  яка вра-
жає, і вірність гри, дивна повнота тону, довершена свобода сми-
чка, – усе це такі якості,  при яких артист вільно перемагає на
скрипці все, що забажає. Слухаючи його, можна лише підкорю-
ватися йому, але не оцінювати. Завтра, у вівторок, п. Венявський
дасть другий концерт […]. Потім доля подальших концертів буде
залежати  від  того,  з  якою  участю  вони  будуть  сприйняті
місцевою  публікою  Але  в  усякому  разі  є  сподівання  почути
п. Венявського і в квартеті, для якого Одеса має тепер декілька
достойних артистів» 235 [500]. Ще в анонсі цього концерту та ж
газета інформувала читачів, що у виступах Г. Венявського брати-
ме участь місцевий піаніст Р. Фельдау [278]. 

У 1868 р. після декількох одеських концертів Г. Венявсько-
го і двох так званих «сеансів класичної музики», які затримали
скрипаля в цьому місті, кореспондент «Одесского вестника» від-
значив, що «…всі концерти, що їх дав цей артист у театрі, були
переповнені публікою; тільки під час останнього з них, 10 липня,
багато лож другого ярусу були не зайняті; на двох же сеансах кла-
сичної музики публіка зібралась у значно меншому числі, тоді як
кожний  сеанс  являв,  можна  так  казати,  чотири  концерти
водночас, як за числом артистів, так і за величезністю п’єс. […]
Наприклад, відома музичному світові елегія Ернста, яка була ви-
конана  п. Венявським  у  концерті  16  липня,  у  порівнянні  з
третьою  частиною  квінтуору  [квінтету –  В. Щ.]  (si-bemol)
Мендельсона-Бартольді – як крапля в морі» [490].  Безсумнівно,
серед артистів, котрі виступали з Г. Венявським у «сеансах класи-
чної музики», був і Р. Фельдау. Підтвердженням цієї тези слугує
те,  що  саме  з  ним  Г. Венявський  здійснив  концертне  турне
містами півдня Росії і Криму, яке відбулося наприкінці липня, у
серпні того ж року. Про враження публіки від їхніх виступів і щи-
рість  прийому гастролерів  місцевими  шанувальниками  музики
свідчить кореспонденція «Одесского вестника» з Феодосії: «17 і
23 серпня в нас давав концерти відомий скрипаль п. Венявський

235 Йшлося про молодих талановитих скрипалів Ж. Франка,  К. Бабушку,  віо-
лончеліста М. Куммера, піаніста Р. Фельдау та ін., які неодноразово виступали
перед місцевою публікою як ансамблеві камерні виконавці.
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за  участю  нашого  знайомого  і  поважного  піаніста  п. Фельдау.
Вони пожинали в нас численні лаври у вигляді оплесків, букетів
тощо, і, серед іншого, у вигляді чудової картини “Вид Феодосії”,
яка була подарована їм І. К. Айвазовським. Після другого, остан-
нього концерту, 23 числа, деякі з молодих людей, дізнавшись про
намір артистів виїхати наступного дня з Феодосії, запросили їх
до клубу, де пригощали до світанку, а рано-вранці відправилися
разом із ними і з оркестром музики на пристань до пароплава, що
прибув,  на  якому  мали  відпливати  артисти.  Тут,  за  бокалом
шампанського,  відбулося  остаточне  прощання» [563].  Вочевидь
саме  під  час  цієї  гастрольної  подорожі  між  музикантами
зав’язалася дружба, яка тривала аж до смерті Г. Венявського.

Подальші  творчі  шляхи  Г. Венявського  і  Р. Фельдау  ро-
зійшлися на одинадцять років.  Г. Венявський здійснив разом з
А. Рубінштейном дворічне виснажливе з фізичного і психологі-
чного боку гастрольне турне містами Америки (1872–1874), пра-
цював  професором  скрипкової  гри  в  Брюссельській
консерваторії (1875–1877), а потім знову повернувся до концерт-
ної діяльності. 

Після вдалого турне з  Г. Венявським, Р. Фельдау,  можливо,
натхненний  цим  успіхом,  неодноразово  здійснював  гастрольні
подорожі  Півднем  Росії  (Північне  Причорномор’я,  Північне
Приазов’я,  Крим,  Кавказ,  закаспійські  землі,  Київ,  Харків,  Єли-
саветград тощо) і навіть країнами Європи (Австрія236, Німеччина,
Франція та ближча до Одеси Румунія). У деяких із таких подоро-
жей  іноді  його  партнерами,  яким  піаніст  вправно  акомпанував,
ставали відомі співаки: Е. Ноден (1881), А. Барбі (1888) та ін.

Наступна зустріч Р. Фельдау з  Г. Венявським відбулася в
Одесі  навесні  1879 р.,  під  час  останнього  в  житті  скрипаля
концертного турне. Звітуючи про два концерти в Одесі 9 і 11 лю-
того 1879 р. Г. Венявського, який цього разу виступав разом із
яскравою співачкою Д. Арто і акомпаніатором Н. Б. Еммануелем
при  силі-силенній  слухачів, Кузьмінський із жалем писав таке:
«Тепер цей чудовий, граціозний скрипаль постав перед публікою
у  вигляді  слабкої, кволої,  виснаженої  людини,  яка  викликала
загальне  співчуття.  Неможливо  собі  уявити,  як  глибоко  були

236 Саме  у  Відні  був  надрукований  принаймні  один  із  творів  Фельдау: –
Експромт  для  фортепіано  «Aumatir» [811],  примірник  якого  зберігається  в
Російському  Державному  архіві  літератури  та  мистецтва  (Москва):  ф. 2430
оп. 1 ед. хр. 995 [655].
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засмучені всі його численні друзі, котрі знали знаменитого арти-
ста в кращу пору його діяльності. Будемо сподіватися, що наука
лікарів зуміє відновити сили хворого і  повернути його мисте-
цтву, прапор якого він ніс так високо і з такою гідністю. Хвороба
п. Венявського не могла не накласти відбиток на його гру. Проте
нерідко бували хвилини, коли скрипаль, як поранений лев, стре-
пенувшись, знов оволодівав усіма своїми багатими ресурсами, і
тоді представлялася вражаюча картина: знесилля і хвороба пере-
роджувалися на міць і силу. Такою є таємниця мистецтва, якою
володіють лише нечисленні обрані! Таким чином, були п’єси, як,
наприклад, полонез A-Dur свого компонування, “Airs Hongrois”
Ернста,  котрі  були  виконані  із  блиском  і  захопленням,  якими
завжди характеризувалася гра п. Венявського.  До речі,  зазначу,
що часті і при тому наглі хворобливі припадки в п. Венявського
ставали причиною змін програм і дат концертів у нинішній його
подорожі Росією» [337].

Тими ж днями одеські газети анонсували участь Г. Веня-
вського в черговому щорічному концерті Р. Фельдау [528], проте
тяжка  хвороба  скрипаля  стала  на заваді  його  виступу [841].  З
приводу  цього  Кузьмінський  укотре  розкритикував  піаніста,
який,  за  словами  рецензента,  «спритно  влаштовує  свої
концерти» і знав про неможливість участі Г. Венявського ще ко-
ли  замовляв  друк  афіш,  проте,  щоб  не  втратити  прибутку,
сповістив про це публіку лише в день свого концерту [314]. 

Невдовзі у відповіді на цей випад Кузьмінського, Р. Фель-
дау  на  шпальтах  «Одесского  вестника»  навів  лист  до  нього
Г. Венявського  від  24  березня  1879 р.,  у  якому  скрипаль
стверджував, що сам запропонував узяти учать у концерті давні-
шнього друга, не знаючи, що хвороба не дозволить це здійснити.
Серед міркувань про нікчемність більшості музичних критиків
як  таких  і  неприємних  епітетів  на  адресу  представників  цієї
професії, у листі були такі слова: «…мій люб’язний Фельдау, ми
обидва потерпіли, ти від пера, я від “Bistouri” [хірургічного но-
жа,  скальпеля –  В. Щ.],  проте,  ймовірно,  ти  не  стільки  по-
страждав  морально,  скільки  я  фізично.  Тож  міцно  тисну тобі
руку  як  старий  і  незмінно  відданий  тобі  друг  Генріх  Веняв-
ський» [812].  Ця  публікація,  у  якій  геніальний  скрипаль  по-
дружньому, небайдуже відреагував на несправедливе звинуваче-
ння  Кузьмінським Р. Фельдау,  безумовно  сприяла  підвищенню
авторитету останнього, якщо, можливо, не як музиканта-фахів-
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ця, то, безсумнівно, як благородної людини.
1 серпня 1879 р. «Одесский вестник» востаннє інформував

про виступ Г. Венявського:  севастопольський кореспондент га-
зети сповістив читачів,  що «…між різних приїжджих артистів
нас відвідав і  соліст Його Величності  скрипаль Генріх Веняв-
ський. Хвороба славного артиста не заважає доставляти нам ви-
соке естетичне задоволення» [1097]. 

Імовірно останній концерт Г. Венявського відбувся в Хар-
кові 24 жовтня 1879 р. під час його повернення з концертного
турне до Москви. Яскравими враженнями від його гри поділила-
ся у своїх спогадах К. В. Задонська, яка була присутня на цьому
концерті. Слухачка назвала цей виступ смертельно хворого му-
зиканта «лебединою піснею». Перше відділення, за її щоденни-
ком, скрипаль закінчив своєю Мазуркою, а друге ‒ Варіаціями
на теми російських народних пісень, слухаючи які, вона не змо-
гла стримати сліз [207, с. 88‒90 (т. 4)]. 

Наступним  в  Одесі  стало  сумне  грудневе  повідомлення
про  Г. Венявського  з  московської  газети,  процитоване  вище.
Зваживши  на  те,  що  Р. Фельдау  ані  до,  ані  після  листопада
1879 р ніколи не виступав у Москві, а також на те, що майже всі
його попередні й подальші гастрольні подорожі відбувалися влі-
тку або на початку осені,  але  не наприкінці  листопада,  тобто
тоді,  коли  піаніст  традиційно  активно  займався  педагогічною
діяльністю, можна з великою долею впевненості стверджувати,
що його поява там і виступ були пов’язані саме з бажанням від-
відати  смертельно  хворого  друга  і,  ймовірно,  допомогти  його
родині коштами, можливо, саме з цього концерту.

Як відомо, Г. Венявський помер у березні 1880 р., не дожи-
вши до свого 45-річчя, а його одеському другові були даровані
долею  ще  15  років  активного  творчого  життя  і  визнання  як
педагога і артиста. 

У  травні  1881 р.  «Одесский  вестник»  помістив  велику
схвальну рецензію на  черговий  концерт  Р. Фельдау за  участю
скрипачки  О. М. Вонсовської  та  співака  О. С. Раппорта.  Серед
іншого в ній відзначалося, що «…п. Фельдау користується міц-
ною симпатією публіки […] і в розбірливій Одесі, і далеко за ме-
жами її – у Бухаресті, Яссах, Харкові, Орлі, Калузі та ін. містах –
зарекомендував себе як виконавець із найкращого боку. […] До-
статньо пригадати про його чудове “туше”, про прекрасно роз-
винутий механізм, про вміння придавати смисл і значення кож-
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ній ноті, про витримування того або іншого характеру п’єс, що
виконуються. Звуки, що він видобуває, то бравурні, то схожі на
грім, то завмираючі, ледь чутні, ‒ попри все їхнє розмаїття, зли-
ваються в одну цілісну картину, вражають цільністю. Особливий
шарм у виконанні п. Фельдау справляють п’єси з ліричним відті-
нком.  Виконуючи  “фантазії”  Шумана,  Чайковського,  Шопена,
п. Фельдау немовби  сам  забувається,  занурюючись  у  цей  світ
поетичних марень та ведучи за собою слухачів. […] п. Фельдау
викликав  гучні  оплески  і  крики  “bis”  виконанням  власної
композиції Reminiscencees de l’op. Aida» [736]. 

На початку 1880-х рр.  Фельдау неодноразово виступав  у
домашніх концертах (так званих «музичних сходках») місцевої
викладачки співу Е. Швамберг. У звіті про один з них зазначало-
ся:  «Музичні  номери,  які  виконав  п. Фельдау,  були  покриті
громом  оплесків» [736].  Разом  із  цим  піаніст  продовжував
давати власні концерти. Так, у квітні 1882 р. виконання ним кож-
ного з творів переривалося оплесками і потребувало повторення.
«Усе, що було відібране ним для концерту, узято з найкращого і
вельми важкого за виконанням репертуару» [772].

Поступово  згладжувалися,  ставали  доброзичливішими
стосовно Р. Фельдау відгуки колись його непримиренного крити-
ка Кузьмінського. Так, коли навесні 1886 р., користуючись при-
сутністю в місті двох яскравих артистів – скрипаля Г. Фрімана і
віолончеліста В. Венігера, Р. Фельдау організував два музичних
вечори за підпискою, у яких було виконано декілька творів камер-
ної музики, критик відзначив: «Неможливо відмовити п. Фель-
дау в умінні робити добрий вибір творів, що свідчить про його
серйозне  ставлення  до  мистецтва;  щодо  нього  можна  за-
стосувати слова філософа, перефразувавши їх так: “скажи, яку
ти полюбляєш музику, і я тоді скажу, який ти музикант”. У про-
грамах його концертів я ніколи не зустрічав старої, безідейної,
беззмістовної, хоча б і ефектної для публіки п’єси, вони завжди
сповнені  інтересу і  свіжості,  а  це  не  завжди  буває  з  іншими
піаністами.  Він уже не  зупиниться  у  виборі  на  якомусь  étude
pour la main gauche [етюд для лівої руки (франц.) – В. Щ.]. Про-
грама двох концертів, що мають відбутися, підтверджує мої сло-
ва. Бажано, щоб вона знайшла наслідувачів» [325]. А після га-
стролей Р. Фельдау восени того ж року в Бухаресті, де, за сло-
вами румунських газет, він мав значний успіх [747], анонсуючи
вокальний концерт В. Мержвинського, якому мав акомпанувати
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Р. Фельдау,  Кузьмінський  зазначив,  що  польський  співак  «…
добре  зробив,  що  запросив  п. Фельдау,  який  привнесе  в  його
концерт чимало пожвавлення. Наш піаніст останнім часом щось
дуже рідко став з’являтися на публіці; він тепер віддає перевагу
закордонним мандрам: так, нещодавно він концертував у Руму-
нії. Не варто забувати своїх» [326].

Традиційно високою залишалася оцінка сучасниками Фель-
дау як партнера в ансамблях. Після його виступів з одним із най-
яскравіших  чеських  скрипалів  кінця  ХІХ –  початку  ХХ ст.
Ф. Ондржичеком  28  грудня  1889 р.,  критика  відзначала:  «Пан
Фельдау,  про  якого  ми  вже  не  раз  відзивалися  зі  схваленням,
акомпанував з  упевненістю і  з чудовою чіткістю. Фортепіанна
партія в сюїті Раффа являє величезні труднощі, успішно здолати
які може лише видатний піаніст […]» [775].

Р. Фельдау помер в Одесі 4 (16) лютого 1895 р. [483], працюю-
чи до останніх днів з учнями, проте як і Г. Венявський, залишивши
родину без матеріальних статків. Через два тижні після його смерті в
міському біржовому залі був організований благодійний концерт на
користь удови піаніста. У ньому взяли участь відомий співак-тенор,
виконавець  партії  Германа  в  першій  одеській  постановці  опери
П. Чайковського «Пікова дама» Й. Г. Супруненко, дві молоді випуск-
ниці  Паризької  консерваторії –  талановита  скрипачка  С. Я. Іаффе
(Яффе) і  піаністка Н. В. Докс,  а також викладач музичних класів
місцевого відділення ІРМТ, віолончеліст О. А. Вульфіус [519].  Га-
зета  «Новороссийский  телеграф» так  відгукнулася  на  цю подію:
«Концерт на користь родини небіжчика Р. Фельдау,  який відбувся
[…] 20 лютого в залі біржі, залучив багато слухачів і дав вельми
значний збір. Це найважливіший результат концерту, що був орга-
нізований для матеріальної  підтримки родини покійного піаніста,
який залишив дружину і дітей без статків, попри всі його прижиттєві
успіхи  і  популярність.  Приємно  було  переконатися,  що  пам’ять
Р. Фельдау, котрому одеська публіка повинна бути вдячна за його му-
зично-педагогічні заслуги і постійні намагання залучити до Одеси
видатних артистів, ушановується одеситами, і родині покійного на-
дано необхідне співчуття. Художній бік концерту вдався ще більшою
мірою» [868]. Серед багатьох інших творів, віртуозно виконаних у
концерті  скрипачкою,  лунала  Мазурка  Г. Венявського –  «шедевр
скрипкової гри» [868].

Підсумовуючи  наведені  свідчення,  почерпнуті  в
основному з одеської періодики, зазначимо, що в другій поло-
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вині ХІХ ст. музична культура Одеси в постаті Р. Фельдау мала
яскраву творчу особистість із різнобічними інтересами у сфері
музичного мистецтва, деяка обмеженість виконавського таланту
якої значною мірою компенсувалася відповідальним ставленням
до  улюбленої  справи,  живою  зацікавленістю  й  неабиякою
активністю в багатьох сферах музичної  діяльності:  фортепіан-
ному виконавстві,  композиції,  педагогіці,  музично-торгівельній
та  організаційно-підприємницькій  діяльності;  людину,  яка
завоювала прихильність і вдячність декількох поколінь одеситів.
Життя  і  праця  Р. Фельдау  є  прикладом  органічного  влиття
іноземця в різнобарвну багатонаціональну культуру цього міста,
щирого служіння мистецтву, пропаганди численних зразків кла-
сичної, романтичної та сучасної європейської музики серед різ-
них верств населення Південної Пальміри.

Майже забутий нині Р. Фельдау, свідоцтва про якого збере-
глися майже виключно на шпальтах періодичних видань того ча-
су,  за об’єктивними даними не входив до вищих ешелонів му-
зичної  еліти  Росії,  але, насамперед  як акомпаніатор,  учасник
камерних  ансамблів  та  організатор  концертів  російських  та
іноземних гастролерів, користувався заслуженою повагою бага-
тьох талановитіших за нього музикантів. Його багаторічна діяль-
ність  в  Одесі  сприяла  побудові  того  музично-культурного фу-
ндаменту, на якому, завдяки праці багатьох скромних музичних
трудівників, базувався розвиток і розквіт у ХХ ст. музичного ми-
стецтва України. 

6.2.  Чеський  композитор  і  скрипаль  С. В. Неметц як
один з фундаторів камерного і симфонічного виконавства на
Слобожанщині

Однією  з  найбільш  знакових  і  водночас  суперечливих  і
досі  маловідомих постатей у музичній історії  Слобожанщини,
чия активна різнобічна діяльність тривала в цьому регіоні чверть
століття (1864‒1889), був скрипаль з Чехії Серафим Венцесла-
вович Неметц (чеське ім’я Франтішек237), перший музичний ди-
ректор Харківського відділення РМТ.

Багатогранна діяльність і життєвий шлях цього яскравого
музиканта досі жодним із вітчизняних науковців детально не ви-
237 У Відні декілька творів цього музиканта були надруковані під подвійним
імʼям ‒ Франц Йозеф Неметц.

- 285 -



вчалися. Пояснюється це тим, що перший період активної дія-
льності  Неметца  в  Харкові  (1864‒1866)  не  був  тривалий,  а  в
1870-х – 1880-х рр. його постать перебувала в тіні іншого видат-
ного  музиканта  і  організатора  музично-педагогічної  справи  в
місті  –  І. І. Слатіна.  У  публікаціях  харківських  дослідників
історії  музичної  культури  регіону  О. В. Кононової [265],
О. М. Щелкановцевої [955],  виступах  у  харківському  теле-  та
радіопросторі хранителя музичної історії міста Ю. Л. Щербініна
ім’я  Неметца  подавалося  майже  переважно  в  контексті  керів-
ництва  ним  музичною  складовою  уперше  відкритого  Харкі-
вського відділення РМТ зразка 1864‒1866 рр. І лише нещодавно
була зроблена найперша спроба розкрити значущість цього му-
зиканта  в  становленні  в  Харкові  скрипкових  виконавських
традицій,  камерного  та  оркестрового  виконавства,  про-
аналізувавши діяльність цього музиканта протягом усього часу
його  перебування  на  Слобожанській  землі,  який  охоплює
більше, ніж чверть століття, детально висвітлена його діяльність
як педагога та камерного виконавця в 1878‒1882 рр. в музичних
класах Харківського відділення  ІРМТ,  а  в  наступні  роки –  як
засновника  приватної  музичної  школи,  організатора  сту-
дентського оркестру в Імператорському Харківському універси-
теті,  першого  диригента  аматорського  оркестру  Харківського
музичного  гуртка,  нарешті,  трагічні  останні  роки  його життя,
свідоцтва  про  які  раніше  не  потрапляли  до  уваги  музичних
істориків [956].

На  основі  аналізу  публікацій  у  харківській  та  одеській
періодиці  («Харьковские  губернские  ведомости»,  «Харьков»,
«Южный край», «Одесский вестник»), у петербурзьких періоди-
чних музичних виданнях («Музыкальный вестник»,  «Баян»),  а
також вивченню інформації у щорічних довідниках «Харковский
календарь», звітів Харківського відділення ІРМТ, зверненню до
деяких  наукових  робіт  чеських  авторів  тощо,  вдалося  макси-
мально  повно  реконструювати  харківський  період  діяльності
С. В. Неметца,  виявити його  вплив  на  розвиток  скрипкового  і
ансамблевого виконавства не лише на Слобожанщині, а й, завдя-
ки його кращим учням і послідовникам, у дореволюційній Росії.

Скупі  відомості  про чеський період С. В. Неметца нада-
ються  у  двох  ґрунтовних  роботах  чеських  музикознавців:
Й. Сханілеца [1093], Б. Уріє [1100] та в словнику «Český hudební
slovník osob a institucí» [1053]. 
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За  архівними  даними,  якими  любʼязно  надав  авторові
монографії  Ї. Санкот238,  скрипаль народився 4 липня 1825 р. в
селищі Хваленіце на південному сході від міста Пльзень (див.
іл. XXIV). Цю ж дату народження Франтішека Неметца (чеське
імʼя, отримане від народження) наводить празький літературний
тижневик  «Lumír» [1069,  с. 1196]  і словник  чеських  музи-
кантів [1067]. Значно детальніша інформація про чеський період
життя цього музиканта міститься в інтернет-публікації Ї. Санко-
та239 [1092], згідно з якою чеський музикант походив з родини
Вацлава Неметца, 1802 року народження, кравця за фахом і від-
ставного солдата 35-го  Пльзенського піхотного полку,  що дис-
локувався  в  Пльзені.  Після  закінчення  військової  служби
В. Неметц оселився в селі Штєглави (Šťáhlavy) в 14 кілометрах
на південний схід від міста Пльзень. Франтішек був, за архівни-
ми матеріалами, наданими Ї. Санкотом, найстаршим з семи дітей
родини  В. Неметца  та  Анни  Немцової.  Ще  до  народження
первенця подружжя переселилося в сусіднє село Хваленіце, де
народилися молодші брати і сестри майбутнього скрипаля.

У 15-річному віці музичні здібності Ф. Неметца проявили-
ся  настільки  яскраво,  що хлопець був  прийнятий до Празької
консерваторії.

Час  навчання  Неметца  в  цьому закладі  збігся  зі  зміною
педагогів по класу скрипки: смертю в 1842 р. першого профе-
сора (з часів відкриття консерваторії) по класу скрипки Ф. В. Пі-
ксіса240 і початком роботи в 1843 р. учня і послідовника Ф. В. Пі-

238 Чеський  дослідник-краєзнавець  Їржі  Санкот нині  мешкає  на  батьківщині
Неметца  в  Хваленіце  і  входить  до  складу  експертної  ради  Державного
обласного архіву в Пльзені.
239  Під  час  підготовки  монографії  до  публікації  та  пошуків  в  Інтернеті
матеріалів з Чехії відбулось інтернет-знайомство автора з Ї. Санкотом та обмін
знайденою кожним із дослідників інформацією про постать Неметця та його
діяльність ‒  відповідно  в  Празі  та  в  Харкові,  після  чого  Ї. Санкот  додав
прізвище автора монографії  як  співавтора до своєї  публікації  про видатного
земляка  на  офіційному  сайті  селища  Хваленіце:  Jiří  Sankot,  doc. Vasilij
Ščepakin. «Houslista, jenž proslavil Chválenice». Згодом, з опрацюванням нових
знайдених  матеріалів  про  Неметца  і  доповненням  новими  фактами  цієї  ж
публікації,  Ї. Санкот дав їй нову назву:  «“Český Berlioz” z chudé Chválenické
rodiny», залишивши співавторство.
240  Музичне коріння цього видатного скрипаля і педагога сягають, через його
вчителя  І. Френцля,  знаменитої  династії  Стаміців. Німець  за  походженням,
уродженець  Мангейму  Фридрих  Вільгельм  Піксіс  (1785‒1842)  з  дитинства
спілкувався  з  чеськими  музикантами,  виховувався  в  їхньому  оточенні  на
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ксіса М. Мільднера241. Неметц таким чином став одним із остан-
ніх учнів Піксіса і одним з перших випускників Мільднера, від
яких  успадкував  один  з  найголовніших  постулатів  у  навчанні
скрипалів: чільну увагу до ансамблевої гри в унісон, метод, який
пізніше  блискуче  застосовував  у  власній  педагогічній  діяль-
ності242. 

Характерними рисами  педагогіки  Ф. Піксіса,  за  словами
М. Мільднера,  були  також  прищеплення  своїм  студентам
елегантного вишуканого смаку і персональний творчий підхід до
розвитку талантів кожного з них, який виключав просте копію-
вання  виконавських  особливостей  педагога [1051,  с. 42].  Цей
принцип учителів  творчо втілювався Неметцем упродовж усієї
його педагогічної діяльності. 

Дві фортепіанні композиції Неметца часів його навчання в
консерваторії – «Aurora Walzer» та «Vergissmeinnicht Galop», які
збереглися  до  нашого  часу,  доступні  в  Інтернеті [1095]  (див.:
іл. XXVIII‒ XXXVII). За публікацією Ї. Санкота, уже тоді суча-
сники  вважали,  що  молодий  скрипаль  має  великий  хист  до
композиторської діяльності. А після виконання в Празі навесні
1844 р.  Неметцем скрипкового Концертино Я. В. Каліводи імʼя
молодого скрипаля потрапило на шпальти травневого номеру га-
зети  «Allgemeine  musikalische  Zeitung»243,  у  якій  безіменний

чеських музичних традиціях. Гастролював разом із братом-піаністом Йоганом
Петером у багатьох країнах Європи, зокрема в Росії (1801‒02). Більшу частину
свого  життя  скрипаль  працював  у  Празі,  де  був  добре  відомий  як
концертмейстер  оркестру  Ставівського  (Станового)  театру  і  перша  скрипка
струнного  квартету.  Уперше  Піксіс  гастролював  у  Празі  в  1806‒07 рр.,  а  з
1811 р. до смерті обіймав посаду професора Празької консерваторії і виховав
цілу  плеяду  видатних  чеських  скрипалів:  Т. Піксіса  (сина),  Я. В. Каліводу,
М. Мільднера, Й. (або Я.) Краля, Р. Дрейшока, композитора Я. Ф. Фукса та ін. 
241 Моріц Мільднер (1812‒1865)  закінчив Празьку консерваторію в  1828 р.  і
впродовж ряду років входив до складу квартету Ф. В. Піксіса (друга скрипка).
У  числі  консерваторських  учнів  Мільднера  були  видатні  скрипалі  Ф. Лауб,
Г. де Ана, три брати Гржималі, Ф. Бенневиць (наступник Мільднера на посаді
професора скрипкової гри в Празькій консерваторії та директор цього закладу
в 1882‒1901 рр.), Ф. Заїц та ін.
242  Про ансамблеву гру в унісон як одну з поширених форм роботи в класі
ансамблю  професора  Московської  консерваторії  І. В. Гржімалі,  також
празького  учня  М. Мільднера,  писав  відомий  радянський  скрипаль
А. Футер [821, с. 204]. Отже, це свідчення підтверджує спадкоємність чеських
скрипалів,  які  працювали  в  Росії,  традиціям  методи  учителів  з  Празької
консерваторії. 
243 Популярне  серед німецькомовної  читацької  аудиторії  щотижневе  видання
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празький  кореспондент  написав  про  виконавця  як  про  «пер-
спективний  талант,  який  відзначився  ніжним  staccato» [1079].
Тоді ж, ще за часів навчання в Празькій консерваторії, як пише
Ї. Санкот, цитуючи видання до 50-річчя Празької консерваторії,
за  Неметцем  закріплюється  характеристика  «фантастичного
композитора» [1092].

У квітні 1846 р. рецензія на виконання Неметцем складено-
го вже ним самим скрипкового Концертино була надрукована у
віденській  газеті  «Wiener-Zeitschrift  für  Kunst,  Literatur,  Theater
und  Mode».  Її  навів  у  своєму  дослідженні  Ї. Санкот [1092]:
«Франц  Неметц  особисто  склав  для  свого  інструмента  дійсно
блискуче Konzertino. Цей твір є сучасним і настільки досконалим,
що  для  його  виконання  потрібен  дуже  досвідчений  скрипаль,
який міг би максимально сконцентруватися. Композитор виявив
достатню віртуозність і  отримав овації,  тож був  змушений по-
вторити виконання на біс» [1104].

Навесні того ж 1846 р. Неметц узяв участь у благодійному
концерті студентів Празької консерваторії на користь студентів
Празького політехнічного інституту, під час якого була виконана
його «Фантастична увертюра», створена молодим композитором
під впливом творчості Г. Берліоза [1092].

На початку ХХ ст.,  описуючи добу 1840-х рр. в Празькій
консерваторії,  чеський  історик-музикознавець  Ян  Бранбергер,
опираючись  на  свідчення  А. В. Амброса,  зазначив: «У  липні
1846 року навчання в консерваторії завершила низка прекрасних
студентів  [...]  Двоє  з  них  проявили  себе  навіть  у  композиції:
перший з них,  Карел Шпор, [...]  потім працював у Карлсбаді,
другий,  надзвичайно талановитий, Франтішек Німетц,  створив
Ouvertüre Fantastique в стилі Берліоза і Концерт для скрипки з
оркестром, які були виконанні в концертах у 1846 р. Після закі-
нчення  консерваторії  він  став  членом  [оркестру –  В. Щ.]
Станового театру в Празі і більше про нього, як про компози-
тора, не було свідчень» [1049, с. 54]. Нарешті, ще одна характе-
ристика Неметца-композитора часів його життя в Празі була на-
друкована  в  празькому мистецькому журналі  Lumír  у  1857 р.:
«Твори  його  є  блискучими  і  складаються  з  інструментальних
композицій» [1069, с. 1196].

Одразу після закінчення консерваторії Неметц вступив до

«Allgemeine Musikalische Zeitung» – «Загальна музична газета» – видавалося в
Лейпцизі в 1798‒‒1882 рр. (з перервою в 1848‒‒1962 рр.).
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складу оркестру Ставівського (Станового) театру (див. іл. ХХV),
керівником якого був Ф. Шкроуп, очоливши струнний квартет з
музикантів цього оркестру (Ф. Неметц – А. Кьокерт – Я. Крал –
А. Треґ), дуже популярний у Празі наприкінці 1840-х рр. [1100,
с. 55, 72]. З 1847 р. Неметц виступав у серії концертів фортепіан-
ного квартету з альтистом Я. Кралем, віолончелістами А. Треґом
або  Й. А. Ю. Гольтерманом244 та  Б. Сметаною,  який  виконував
фортепіанні партії.  До програм виступів цих артистів входили
твори Моцарта,  Бетховена,  Шумана,  Шопена  та  Мендальсона.
Як зазначив Ї. Санкот, звертаючись до дописів відомого чеського
музикознавця  В. Гельферта  і  презентуючи  витяги  з  журналів
«Cecilie», «Národní noviny» і «Bohemia», усі вони описували ці
досконалі  камерні  ансамблеві  виступи  музикантів  як  такі,  що
стали невідʼємною складовою культурного життя Праги [1061,
с. 110];  [1091,  с. 3‒4].  У  1849 р.  Неметц  узяв  участь  у  серії
концертів,  організованих  Сметаною,  у  складі  тріо,  до  якого
входили, окрім цих двох музикантів, – залежно від виконуваних
творів – Я. Краль або А. Треґ, або Й. А. Ю. Гольтерман. А вже в
1857 р.  тижневик «Lumír» презентував Неметца в числі  інших
відомих  празьких  музикантів (М. Мільднер,  Я. Краль,  Ф. Лауб,
О. фон  Кьоніґсльов,  Й. А. Ю. Гольтерман) –  продовжувачів
традицій  проведення  квартетних  концертів,  започаткованих  у
місті Ф. Піксісом [1068, с. 1049]. 

Наприкінці 1840-х рр. Неметц декілька разів виступав як
соліст, композитор і диригент у симфонічних концертах, заслу-
говуючи в названих вище виданнях у кожному з амплуа постійні
схвальні  відгуки,  порівняння  з  Г. Берліозом,  захоплення  від
майстерності  його  як  скрипаля-віртуоза  та  майстра
інструментування, який у власних творах сміливо і доцільно ви-
користовував  такі  «грандіозні  інструменти»,  як  турецький
барабан, тарілки та дзвони [1091, с. 3]

Ставши  одним  із  найяскравіших  випускників-скрипалів
Празької консерваторії, Ф. Неметц з 1847 р.  був запрошений до
Alma Mater, де обійняв посаду асистента М. Мільднера245.  Цей

244 Йоган  Август  Юліус  Гольтерман  (1825‒1876),  відомий  німецький
віолончеліст,  учень  Ф. А. Куммера  в  Лейпцизі,  професор  Празької
консерваторії (1850‒1862), виховав низку відомих віолончелістів (Ю. Кабісіус,
Д. Поппер  та  ін.),  був  першим  виконавцем  фортепіанного  тріо  Б. Сметани
(разом з А. Бенневицем та автором твору). 
245 Чи міг молодий музикант, який тільки що закінчив навчання в консерваторії,
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факт  підтверджується  в  празькому літературному тижневикові
«Lumír»  (1857),  у  якому  педагогами  Г. Хофтманнової  названі
професори  Неметц  та  Мільднер [1070,  с. 1168].  За  відносно
недовгий термін роботи на батьківщині Неметц виховав відомих
у  майбутньому  скрипачок-віртуозів:  Берту  Броусилову,  Мати-
льду Пітшманнову (Розу д’Ор)  і  Габріелу Хофтманнову [1069,
с. 1196.]; [1093, с. 222].

За даними того ж журналу «Lumír» саме в 1851 р. Неметц
залишив Чехію і оселився в Росії [1069, с. 1196]. Цей рік його
переїзду  до  Росії  спростовує  Ї. Санкот,  який  наводить  архівні
документи Празької поліції,  датовані січнем 1852 р.,  про зміну
адреси мешкання Неметця в Празі, коли скрипаль переселився з
району Старого міста до Нового міста, де став мешкати майже
поруч із Ставівським (Становим) театром, в оркестрі якого він
працював. Проте відʼїзд з Чехії до Росії був запланований музи-
кантом ще в 1851 р., адже саме тоді він дав у Празі прощальний
концерт, який відбувся 17 грудня в концертному залі на острові
Жофін. Ф. Неметц як композитор і скрипаль-віртуоз знову пре-
зентував  публіці  власні  твори:  серед  іншого  прозвучали  його
Koncertallegro  та  Фантазія  на  тему  з  опери  Г. Доніцетті  «Лю-
бовний напій». У цьому концерті разом із визнаним скрипалем на
великій сцені виступали і три юні учениці молодого викладача:
Берта Броусілова з Пісек,  Матильда Піштманова з  Праги і  Габ-
ріела  Гофманова  фон  Вейдхем,  а  також  В. Вінерж,  імовірно
піаніст,  який  супроводжував  виступи  скрипалів  та  вокалістів.
Традиція залучати учнів до власних концертів пізніше вдало буде
прищеплюватися Неметцем на харківському ґрунті. Педагог та йо-
го  учениці  зіграли,  зокрема,  Віденські  варіації  для  чотирьох
скрипок, а оркестр під керівництвом автора виконав Ouvertüre  E-
dur, op. 4. Неметца та його ж Скерцо із великої симфонії, ор. 7. Як
зазначалось в анонсі концерту: «...великий талант пана Неметца,
як композитора і віртуоза, обіцяє тільки цікаве. Оскільки молодий
музикант дає цей концерт як прощальний, оскільки він прийняв
запрошення в Росію, то, зваживши на те, що він має заслужену

отримати звання професора цього ж закладу, чи був асистентом М. Мільднера,
як  про  це  пише  Ї. Санкот,  не  з’ясовано,  проте  і  в  чеських,  і  в  харківських
публікаціях різних років Неметца неодноразово називають саме професором.
Відомо  також,  що  в  Західній  Європі  всіх  викладачів  вищих  навчальних
закладів  називали  професорами.  Але,  можливо,  у  чеського  фахівця  був
документ, що підтверджував у Росії його професорський статус.
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популярність, очікується багато публіки» [1099]. 
У листі харківського піаніста-чеха Й. П. Їранека до свого

вчителя і друга Б. Сметани від 31 вересня (11 жовтня) 1878 р. ча-
сом  прибуття  Неметца  до  Росії  орієнтовно  названий  1853 р.:
«Зараз  ми  маємо  прекрасного  скрипаля  в  обличчі  п. Неметца,
який [...] був директором (першим) тутешнього товариства. По-
тім він одружився і жив приблизно 12 років у своєму маєтку за
100 верст від Харкова. Зараз він у товаристві працює вчителем
гри на скрипці. Я маю честь передати Вам від нього сердечний
привіт. Він грав з Вами приблизно 25 років тому в квартеті (з Го-
льтерманом). Одного разу виконував Ваші твори в палаці Клам-
Галасовім у присутності  старого імператора.  Пан Неметц тоді
був  професором  скрипкової  гри  в  консерваторії  (разом  з
Мільднером)246.  Приблизно  в  1853  році  він  виїхав  до  Росії,  і
Прагу з тих часів бачив лише один раз (в 1861 році). Він, таким
чином,  про сучасне  чеське  музичне  життя навіть  уявлення  не
має.  Я  йому  зараз  про  все  розповідаю.  Він  уже  настільки
обрусів, що вже не може розмовляти чеською мовою, але все ро-
зуміє. Тут, у Харкові, він за часів свого директорства був дуже
популярним» [1093,  с. 153–154].  Отже,  документи,  наведені
І. Санкотом  і  свідчення  з  листа  Й. Їранека  доводять,  що  най-
імовірнішими роками, коли чеський скрипаль залишив батькі-
вщину, можуть бути 1852 або 1853. 

У черговий раз  прізвище Неметца  зʼявляється  в  архівах
Державного районного архіву «Пльзень-Південь», що базується
в селищі Бловіце (Blovice), у 1859 р., у списках осіб на отриман-
ня паспорта для поїздки за кордон247. Імовірно для Неметца це
була  заміна  старого  документа  на  новий  (див.  іл. ХХVІІ).  А
роком  раніше,  у  1858 р.  в  дописах  до  50-річчя  заснування
Празької  консерваторії  А. В. Амбросом була надана інформація
про перебування на той час цього музиканта в Москві [1047], та-
кож наведена Ї. Санкотом [1092]248. 

246 Ї. Санкот не відкидає версію про те, що Неметц все ж деякий час обіймав
посаду  професора  Празької  консерваторії.  На  підтвердження  цієї  тези
дослідник  наводить  фотографію  аркушу  записів  празької  поліції,  яка
зберігається  в  музеї  м. Хваленіце,  у  якому біля  прізвища та імʼя  музиканта
вказана його посада: професор консерваторії [1092] (див. іл. ХХVІ).
247 Ймовірно для Неметца це була заміна старого документа на новий.
248 Заснована в 1808 р.  за прикладом Паризької та Міланської консерваторій,
Празька  консерваторія  стала  найпершою  в  Центральній  Європі  до  того  ж
найпершою, яка була заснована політично, культурно і економічно підлеглим
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Не виключено, що відвідування Чехії наприкінці 1850-х –
початку  1860-х рр.  було  повʼязане  з  бажанням  скрипаля  від-
відати  хвору матір,  яка,  за  архівними  документами  церковної
парафії  селища  Хваленіце  (фотокопія  наведена  Ї. Санкотом),
померла 29 жовтня 1863 р. від виразки шлунку. 

Більш ніж десятирічний період від моменту переїзду до
Росії до поселення Неметца в Харкові (з 1853 до 1864 р.) і пони-
ні залишається найменш дослідженим. Проте, свідчення поваж-
ного  вченого  А. В. Амбромса  про  перебування  чеського
скрипаля  в  Москві  принаймні  до  1858 р.  надає  можливість  з
великою впевненістю припустити ймовірність його повернення
до цього міста і після відвідування Чехії та активну працю там
аж до 1864 р. Вочевидь у період 1853–1864 рр. Неметц мав, крім
виконавської (можливо, також і диригентської), постійну педаго-
гічну  практику  і  можливість  займатися  композицією.  Під-
твердженням продовження його творчої діяльності в цей період,
а також залишення на деякий час Росії, є і посилання Ї. Санкота
на дисертаційне дослідження М. Рутової, за яким саме перу цьо-
го  музиканта  належить  твір  «Invitation  de  Danse.  Bouquet  de
Polkas» («Запрошення  до танцю.  Букет  з  польок»),  виданий у
Відні в 1860 р. за авторством Франца Йозефа Неметца249. До цьо-
го  опусу  ввійшли  шість  танців  різних  європейських  народів,
написаних  у  ритмі  польки.  Ї. Санкот  наводить  ще  один  твір
авторства Ф. Й. Неметца, який був виданий у Відні вже в 1869 р.
«Schützen-Fest-Marsch» для хору з фортепіано [1092].

Музика  Неметца звучала  в  Чехії  і  за  часів  його  праці  в
Росії: 2 квітня 1859 р. в Празі в концерті музичного товариства
«Cecilská  jednota»  був  виконаний  «Дух  танцю»  («Der
Geistertanz»)  для  хору та  оркестру на  вірші  німецького  поета
Ф. фон Маттісона. У рецензії на цю подію журнал «Sueddeutsche

народом, адже консерваторія в метрополії Австрійської імперії ‒ Відні ‒ була
відкрита  лише  в  1830 р.  Проте  через  наполеонівські  війни  Празька
консерваторія  офіційно  змогла  розпочати  заняття  лише  в  квітні  1811 р.
Детальний  аналіз  функціонування  цього  навчального  закладу  в  ХІХ ст.
надається в передмові до біобібліографічного словника «Чеські музиканти в
Україні» [937, с. 3‒44].
249 Чеська  вчена  М. Рутова  (1933‒2001)  у  1970 р.  захистила  дисертацію
«Valdštejnská  hudební  sbírka  v Doksech» («Музична  колекція  Вальдштейнів  у
Доках»), у якій наводяться два твори Неметця часів його студентства, про які
йшлося вище, а також виданий у Відні в 1860 р. «Invitation de Danse. Bouquets
des Polkas».
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musikalische Zeitung» зазначив: «Пан Неметц, який зараз живе в
Росії, є справжнім чеським Берліозом. Композитор настільки ха-
рактерно і якісно передав своєю музикою слова Маттісона, що
на словах “камери  деревʼяного склепу тремтять,  коли  колокол
вдаряє  дванадцять  опівночі”  публіка  відчула  справжній
жах...» [1057; цит. за: 1092].

Не  виключено, що до прибуття до Харкова Неметц пере-
йшов до православної  віри:  про це  свідчить  його нове  ім’я  –
Серафим, якого не існує в чехів, і під яким він увійшов до історії
музичної культури України.  Проте можливо, що чеський музи-
кант  в  Росії  просто обрав  собі  нове – русифіковане – імʼя,  як
робила сила-силенна приїжджих іноземців. Але попри ймовірну
зміну віри Неметц залишався австрійським підданим250.

Безсумнівно одне:  у  музичних колах Росії  того часу по-
стать  Неметца – диригента  і  скрипаля-віртуоза  була  добре  ві-
дома:  живучи  достатньо  довго  в  Москві,  він  не  міг  не  бути
знайомим  з  верхівкою  керівництва  РМТ,  зокрема  з
М. Г. Рубінштейном, а можливо й з А. Г. Рубінштейном, про що
свідчить пропозиція йому обійняти відповідальну посаду музич-
ного директора Харківського відділення РМТ у другому після
Одеси за темпами економічного і демографічного розвитку місті
півдня Російської імперії. Можна також припустити, що запро-
шенню обійняти посаду музичного директора Харківського від-
ділення РМТ саме С. В. Неметца сприяв досить потужний вплив
і  авторитетний статус  у  місті  чеських музикантів.  У середині
1860-х рр. в Харкові активно вже досить тривалий час працю-
вали випускники Празької консерваторії брати Йозеф Іванович
та Войтех (Адальберт) Іванович Краль. Перша знайдена згадка в
Харкові схожих імені та прізвища (Йозеф Кроль251,  музикант з
Богемії) з’являється ще в квітні 1845 р., коли «Харьковские гу-
бернские ведомости» надали інформацію про відʼїзд цього музи-
канта  з  міста  на  батьківщину [876].  У  наступні  десятиріччя
представники родини Краль зарекомендували себе в Харкові як

250 Цей  факт  знаходить  підтвердження  в  щорічних  виданнях  «Харьковский
календарь», у яких ім’я чеського скрипаля друкувалось за часів його роботи в
музичних класах місцевого відділення ІРМТ (1878‒1882).
251 Неточності та різночитання в трактуванні іноземних прізвищ були в ХІХ ст.
розповсюдженим  явищем,  отже,  з  великою  долею  впевненості  можна
стверджувати, що ще до 1845 р. Й. Краль уже мешкав і працював у Харкові або
принаймні відвідав це місто.
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чудові  фахівці – виконавці,  педагоги,  не позбавлені і  компози-
торських  здібностей.  У  цитованому  вище  празькому  журналі
«Lumír» надається  інформація  лише про одного музиканта  на
прізвище Краль, Яна, 1823 р. народження, випускника Празької
консерваторії  (1843),  учасника  оркестрів  у  Празі  та  Відні,  чу-
дового  скрипаля  і  альтиста [1069,  с. 1193].  Залишається
нез’ясованим:  яке  саме  відношення  мали  харківські  Кралі  до
празького Я. Краля, проте сам факт родинного (і до того ж фа-
хового) зв’язку цих музикантів є майже очевидним252.

На 1850-і рр. припадає початок тривалої роботи в Харкові
вчителями музики ще двох чехів:  Вацлава (В’ячеслава)  Йоси-
повича Вольнера253 та Йозефа (Йосипа Еммануїловича) Вільче-
ка254,  вихованців  Празької  органної  школи,  учителів  М. В. Ли-
сенка  в  його  харківський період.  Вони розпочали свою діяль-
ність у Харкові як викладачі музики в приватних пансіонах, а в
1860-х рр. їх було запрошено викладати музику і до Інституту
шляхетних дівчат.

Офіційно  діяльність  Харківського  відділення  РМТ  роз-
почалася  з  його  першого  концерту 9  квітня  1864 р.  Хором та
оркестром (єдиним номером програми цього концерту – частини

252 У  другій  половині  ХІХ – на  початку ХХ ст.,  за  свідченнями у щорічних
звітах Харківського відділення ІРМТ та в  «Харьковских календарях», у місті
жили, навчалися і працювали як музиканти декілька представників цієї роди-
ни: фаготист (учень Й. Й. Прохазки та Ф. В. Кучери), керівник оркестру Харкі-
вського комерційного училища Георгій Адальбертович Краль; піаніст (учень
І. І. Слатіна),  викладач  музики  в  жіночій  гімназії  К. Л.  Філіпс  Ярослав
Адальбертович Краль, скрипаль (учень С. В. Неметца) Микола Краль. До того
ж у харківській пресі (1863) згадується К. А. Краль [937, с. 119‒120].
253 Перший  учитель  М. В. Лисенка  в  Харкові  вихованець  Празької  органної
школи Вацлав (Венцеслав або Вʼячеслав Йосипович) Вольнер (? – 14 або 15
(26 або 27) жовтня 1892) у 1850-х рр. викладав у приватних пансіонах Харкова,
до кінця 1860-х рр. – в Інституті шляхетних дівчат.  У 1864‒1866 та в 1871‒
1873 рр.  входив до складу дирекції  Харківського відділення РМТ – ІРМТ.  У
1870-х рр.  працював  бібліотекарем  Харківського  Імператорського  універси-
тету [937, с. 69].
254 Вихованець Празької органної школи Йозеф (Йосип Еммануїлович) Вільчек
(1832 – 27 або 28 січня (8 або 9 лютого) 1889) потрапив до Харкова в травні
1857 р.,  викладав гру на фортепіано,  теорію музики та гармонію в приватних
пансіонах, Інституті шляхетних дівчат (1867‒1882), а також у музичних класах
Харківського  відділення  ІРМТ  (1871‒1873).  Увійшов  до  історії  музичної  ку-
льтури  України  як  один  із  харківських  учителів  музики  М. В. Лисенка  (до
1860 р.)  та  українського  композитора,  директора  Харківської  консерваторії
(1920-ті рр.) С. П. Дремцова (кінець 1870-х – початок 1880-х рр.) [937, с. 64‒65].
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з  ораторії  «Ілля»  Мендельсона)  керував  Ф. І. Шульц,  а
С. В. Неметц виконав партії першої скрипки в Першому квартеті
Фейта  і  Октеті  Мендельсона.  Як  видно  з  афіші  цього
концерту [див.: 265, с. 118], у той час номери за участю оркестру
та хору чергувалися із сольними та ансамблевими номерами, от-
же, не було ще чіткого розділу концертів на симфонічні та ка-
мерні. В усіх наступних концертах музичного відділення викона-
нням оркестрових та оркестрово-хорових номерів уже керував
музичний директор відділення Неметц, а Шульц був обраний йо-
го почесним директором. До складу дирекції Харківського від-
ділення  РМТ,  окрім названих вище Вольнера  та  Шульца,  уві-
йшли також відомі в той час музиканти і громадсько-культурні
діячі  міста:  один із  найкращих віолончелістів  тих часів  князь
М. Б. Голіцин,  родина  Квіток,  вихованець  Харківського  уні-
верситету П. Ю. Шльоцер255 та ін.

Протягом двох сезонів (1864‒1866) керівництва Неметцем
музичними  зібраннями  Харківського  відділення  РМТ  було
проведено 24 концерти, що на той час було винятковим явищем у
музичному житті не лише Харкова, але й російської провінції в
цілому.  У  деяких  симфонічних  концертах  брало  участь  понад
100 [883] і навіть 140 виконавців [882]. За участю 100 музикантів
у п’ятому симфонічному концерті під керівництвом Неметца бу-
ли виконані Шоста симфонія Бетховена та уривки з Реквієму Мо-
царта. Тоді ж чеський музикант презентував власну Фантазію для
скрипки на народні слов’янські теми [883]. А 140 музикантів у
восьмому симфонічному концерті представили публіці твори Мо-
царта, Бетховена і Мендельсона, а також взяли участь у виконан-
ні Фантазії Неметца для 4-х скрипок з оркестром [882].

Практично в кожному концерті перед харківською публі-
кою  виступав  і  сам  Неметц –  як  диригент,  скрипаль-соліст,
ансамблевий  виконавець  у  камерних  зібраннях  і  композитор.
Багатонаціональний склад членів-виконавців та членів відвідува-

255 Павло  Юлійович  Шльоцер  (бл. 1840‒1898)  з  1872 р.  навчався  музики  в
Німеччині в Т. Кулака та З. Дена, брав уроки у Ф. Ліста [265, с. 116], викладав у
Варшавському музичному інституті,  з 1891 р. – у Московській консерваторії,
де  в  числі  його  учнів  були перша дружина  О. М. Скрябіна  В. І. Ісакович  та
перший біограф Скрябіна Л. Л. Сабанєєв. У Харкові Шлецер вважався одним із
найобдарованіших піаністів-виконавців, організатором чудових клавірабендів,
брав участь у більшості концертів місцевого відділення РМТ, виступав у складі
інструментальних  ансамблів  з  місцевими  музикантами,  концертував  з
гастролерами, у т. ч. у 1867 р. з видатним чеським скрипалем Ф. Лаубом [597].
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чів ХВ РМТ був своєрідним зрізом харківського інтелігентного
суспільства тих часів. До складу його директорів256, з відомих у
місті  музикантів,  крім  Неметца,  входив  В. Й. Вольнер,  серед
співробітників були викладачі музики в Харківському інституті
шляхетних  дівчат  - випускник  Лейпцігської  консерваторії,
німець Август Францевич Юнкельман і Й. Е. Вільчек. А брати
Краль увійшли до числа членів-виконавців [587]. Окрім чеських,
німецьких,  російських  та  українських  прізвищ  у  різних
якостях – від керівного складу і до виконавців – до числа членів
Харківського  відділення  РМТ,  а  також меценатів,  входило  де-
кілька  євреїв,  найвідомішими серед  яких  були  члени  однієї  з
найбагатших у місті родини Рубінштейнів, старші представники
якої надавали матеріальну допомогу відділенню, а молодший –
талановитий  піаніст,  вихованець  Віденської  консерваторії
Й. Рубінштейн  –  неодноразово  як  соліст  брав  участь  у  його
концертах.

У січні 1865 р. преса надала чи найперший звіт про дія-
льність Харківського відділення РМТ: «Участь харківців у на-
званому товаристві відзначилася вже численністю і різноманіт-
ністю  публіки,  яка  відвідує  його  концерти.  [...]  Обрання  ди-
ректором  музичної  частини п. Неметц[а],  який  встиг  у  такий
короткий час заслужити втішне схвалення публіки і повну дові-
ру членів-виконавців, дає уповноваженим надію, що й подальші
їхні зусилля не будуть безуспішними. [...] Який вплив справляє
музичне товариство на пробудження інтересу до мистецтва в на-
шому місті, досить ясно виявилося вже в попередніх концертах.

256 Станом  на  січень  1865 р.  за  публікацією  в  «Харьковских губернских
ведомостях»,  любʼязно  наданою  авторові  монографії  Ю. Л. Щербініном  з
особистого архіву, повний керівний склад російського музичного товариства в
Харкові був такий:

«1)  Уповноважені:  голова  товариства  князь  О. П. Трубецькой
[Харківський  губернський  предводитель  дворянства –  В. Щ.],  В. А. Квітка,
О. Д. Чепелкін,  П. Ю. Шльоцер,  В. Й. Вольнер.  Останній  завідував  усією
господарською та казначейською частиною.

2)  Директор  музичної  частини  С. В. Неметць.  Його  помічник  з
підготовки хорів – А. Юнкельман. Вчитель загальних класів співу – п. Краніх. 

3) Секретар товариства – п. І. Д. Гінзбург.
4) Почесні члени товариства Ф. І. Шульц та М. І. Хорват.
5) Членів товариства за підпискою 160.
6) Членів-виконавців більше 70, крім музикантів оркестру п. Хорвата,

який з великою готовністю надав оркестр,  який ним утримується,  на перші
п’ять концертів безкоштовно» [835]. 
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У 3-му концерті  брало участь  більше ста  виконавців,  з  числа
яких 2/3 становили аматори та артисти. У 4-му концерті в орке-
стрі було 35 струнних інструментів. Такий склад оркестру, при
повному числі духових і мідних інструментів, дає вже можли-
вість виконати більшу частину класичних творів з необхідною
повнотою і  силою.  Не  можна не  помітити,  що до  заснування
товариства  хоча  зрідка  і  давалися  в  нашому  місті  великі
концерти й ораторії, але виконання їх вимагало так багато праці і
витрат, що не могло поновлюватися щорічно» [835]. У цьому ж
звіті  було  надано  графік  роботи  відділення:  підготовка  до
концертів під головним керівництвом музичного директора, під
час вокальних та інструментальних репетицій двічі на тиждень.
Крім того, учителем співу в Інституті шляхетних дівчат Краніхом
двічі на тиждень надавалися платні уроки співу. Цікавим видає-
ться факт безкоштовного надання аж на 5 перших концертів Ха-
рківського  відділення  під  керівництвом  Неметца  поміщиком  і
меломаном М. Хорватом  з  Курської  губернії  власного  оркестру,
який  протягом  декількох  десятиріч  середини  ХІХ ст.  вважався
одним із найкращих серед кріпацьких оркестрів Росії. Цілком мо-
жливо, творчий шлях чеського музиканта перетинався або навіть
деякий час був повʼязаний з цим музичним колективом і родиною
Хорватів ‒ утримувачами кріпацького театру з оркестром при ньо-
му і водночас керівниками театральних постановок і виступів сво-
го оркестру. Проте, знайдені матеріали наразі не можуть ані під-
твердити, ані спростувати це припущення.

Показовою є кореспонденція з Харкова в «Одесском Вест-
нике»:  «На  масляній  був  6-й  концерт  російського  музичного
Товариства з  німців та  євреїв.  Концерти товариства,  як за  ви-
бором п’єс, так і за рівнем їхнього виконанням, заслуговують на
увагу дилетантів. [...] Люду зібралося безліч» [658]. 

У «Звіті  російського музичного  товариства  в  Харкові  за
1864‒1865  рік» [588]  надаються  програми  всіх  одинадцяти257

концертів, проведених у місті того сезону з переліком прізвищ
усіх солістів та ансамблевих виконавців (див. іл. ХХХVІІІ–XLІ).
Протягом першого сезону діяльності  товариства слухачі  могли
почути  твори  чехів  В. Г. Фейта  та  С. В. Неметца,  численних
представників  німецько-австрійської  культури:  Й. С. Баха,
Й. Гайдна,  В. А. Моцарта,  Л. Бетховена,  К. М. Вебера,  Р. Шу-
257 Десять  концертів  були  запланованими,  одинадцятий  був  названий
«екстреним» і був проведений на користь Неметца. 
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мана,  Ф. Мендельсона,  С. Штуцмана,  А. Дьорфельдта,
Л. Шпора,  Б. Г. Ромберга,  К. О. Е. Ніколаї,  а  також  поляка
Ф. Шопена,  італійців  Дж. Россіні,  Г. Доніцетті,  бельгійців
Ш. О. Беріо,  А. В’єтана,  Ю. Леонара,  росіян  М. І. Глінки,
К. М. Лядова,  А. Г. Рубінштейна,  шведа  Г. Ю. Беренса,  угорця
Ф. Ліста,  американця  Л. М. Готшалка,  французів  Г. Берліоза  та
Ш. Ф. Гуно. 

Найчастіше  протягом  того  сезону  в  концертах  звучали
твори  Ф. Мендельсона:  хор  із  супроводом оркестру з  ораторії
«Ілля»,  симфонія  a-moll,  оркестрові  увертюри  «Сон  у  літню
ніч», «Фінгалова печера» та «Морська тиша і щасливе плаван-
ня»,  обидва  фортепіанні  (d-moll –  соліст  П. Шльоцер,  g-moll –
соліст Й. Рубінштейн) та скрипковий концерти, а також форте-
піанне  капричіо  (h-moll,  соліст  Й. Рубінштейн)  з  оркестром,
струнний октет  та  фортепіанний квартет  (h-moll),  фортепіанні
(пісня без слів, Presto), вокальні твори. 

Партнерами  Неметца –  солістами  і  камерними  ви-
конавцями-інструменталістами – були як професійні музиканти,
так  і  обдаровані  аматори –  представники  різних  на-
ціональностей,  що  жили  і  працювали  в  Харкові:  чехи  Й. та
А. Кралі,  Й. Прохазка,  німці  А. Юнкельман,  Г. Шнель,  П. та
Ф. Шльоцери,  Нордман,  Мейер,  єврей Й. Рубінштейн,  а  також
росіяни  та  українці –  А. та  Л. Павловичі,  В. Широков,  Бог-
данович, Коденко. Крім них, майже в кожному концерті брали
участь місцеві вокалісти.

Особисто Неметцем-солістом у  цей сезон були  виконані
скрипкові  концерти  Мендельсона  та  Беріо  (№ 7),  фантазія-
капричіо В’єтана, фантазія на тему «Le Désir» Леонара, дует для
скрипки з фортепіано на теми з опери Вебера «Оберон» Вольфа
та В’єтана, а також твори власного компонування: фантазія для
4-х скрипок з оркестром, фантазія на народні слов’янські пісні
для скрипки з оркестром, фантазія для чотирьох скрипок-соло на
мотив з «Гугенотів» Мейєрбера. Крім того, разом із партнерами
Неметц  грав  партію  першої  скрипки  в  першому  струнному
квартеті Фейта, октеті для струнних інструментів Мендельсона,
Adagio зі струнного квінтету Мендельсона, Adagio зі струнного
квінтету  Бетховена,  подвійному квартеті  d-moll  для  струнних
інструментів  Шпора,  фортепіанному  квартеті  h-moll
Мендельсона,  струнному  квартеті  ор. 64  D-dur  Гайдна,
Meditation sur un prelude Баха, фортепіанному квінтеті на теми з
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опери Моцарта «Милосердя Тіта» Гуно.
Про значення просвітницької  діяльності  ХВ РМТ зразка

1864 – 1866 рр. і особисто С. В. Неметца, організатора і незмін-
ного  учасника  всіх  концертів,  свідчить  допис,  який  був  на-
друкований у 1866 р. в «Харьковских губернских ведомостях»:
«Як порівняно невелика кількість сімейств, у яких твори Ашера,
Пахера, Горіа та інших витісняються Бетховеном, Мендельсоном
і інш[ими], але й це число красномовно вказує на характер діяль-
ності  музичного  товариства  [...]»,  –  писав  безіменний
кореспондент.  –  «Явище  це  доводить,  що  справжня  дирекція
товариства солідно дивиться на свою справу і правильно прямує
до своєї мети – сприяти розвиткові музичного смаку» [909].

Припинення діяльності ХВ РМТ в 1866 р., яке в сучасній
музичній історіографії часто асоціюється з ім’ям С. В. Неметца,
можна поставити в провину саме йому найменшим чином, адже
музична частина (на відміну від фінансової та організаційної, за
які несли відповідальність інші директори товариства) протягом
усього дворічного періоду постійно заслуговувала схвалення су-
часників.  Наголосимо,  що  саме  Неметцем,  котрий  піклувався
про розширення і вдосконалення діяльності товариства, незадов-
го до припинення його функціонування, були спеціально запро-
шені  до Харкова для керівництва  хорами в  концертах фахівці
італійського  співу  зі  слов’янським  корінням –  подружня  пара
А. та  І. Конєвка-Альберті258, які  потрапили  до  Харкова  восени
1866 р., –  це  факт,  який  підтверджує  тезу  про  намір  Неметца
вдосконалювати  якість  і  змістовність  Харківського  відділення
РМТ. Спочатку ці музиканти займалися приватною викладаць-
кою діяльністю,  але  вже в  1869 р.  заснували в місті  схвалену
А. Г. Рубінштейном хорову школу, до якої були запрошені викла-
дачами відомі в Харкові музиканти з європейською освітою: чех
В. Й. Новак (теорія музики)259 і поляк М. Ф. Шпаковський260 (гра
на скрипці) [487; 536; 930]. Ця хорова школа, як і безкоштовна

258 У харківській періодиці  також траплялося написання прізвища цих музи-
кантів: Канєвка-Альберті.
259 Пізніше,  у  першій  половині  1870-х рр.,  саме  Новак  разом  із  Вільчеком
викладатимуть  теорію музики  та  гармонію в  тільки-но відкритих музичних
класах Харківського відділення ІРМТ.
260 Микола Шпаковський був сином відомого на Полтавщині музичного педаго-
га Франца Шпаковського і молодшим братом талановитого піаніста і компози-
тора Тимофія Шпаковського (1829‒1861).
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музична  школа  К. П. Вільбоа,  яка  існувала  в  місті  в  1865‒
1867 рр., стала однією з останніх сходинок, що передували від-
криттю  музичних  класів  при  відновленому  в  1871 р.  Харкі-
вському  відділенні  ІРМТ  вже  за  музичним  керівництвом
І. І. Слатіна.

Після  вимушеного  припинення  діяльності  відділення
С. В. Неметц виїхав з Харкова і мешкав зі своєю родиною в ма-
єтку Андріївка на межі Вовчанського і Куп’янського повітів (те-
пер село Андріївка адміністративно входить до складу Велико-
лбурлуцького району)261. Один за одним в родині народилося три
сини: Микола, В’ячеслав і Олександр262. Однак із поновленням
діяльності відділення чеський скрипаль періодично з’являвся в
його  концертах  як  соліст  і  ансамблевий  виконавець.  Так,  у
1873 р. «Харьковские губернские ведомости» двічі інформували
читачів  про  виступи  чеського  музиканта  в  обох  якостях  –  у
концерті  з  віолончелістом  Х. Кіндерманом  у  середині  січня
1873 р. [918] та в камерному зібранні наприкінці того ж місяця.
Про  камерне  зібрання  преса  писала:  «В  октеті  Мендельсона
брали  участь  кращі  наші  виконавці.  У  ньому,  крім
С. В. Неметца, так утішно відомого нашій публіці як своїм та-
лантом, так і своєю високою музичною освітою, при цьому ж з
такою обов’язковістю прибулого на запрошення нашої дирекції,
брали участь ще два наші усіма шановні й досвідчені артисти
А. Павлович і А. Краль» [916].

У 1870-х рр. майстерність саме Неметца-виконавця стає в Хар-
кові  своєрідним  мірилом  артистичного  таланту  скрипалів,  які  ви-
ступали  перед харківською публікою.  Показовою є  характеристика

261 У  довіднику «Землевладельцы Российской империи и  их усадьбы 1870‒
1918 гг.» [209]  землевласником  названий  саме  С. В. Неметц,  що  спростовує
гіпотезу про те, що маєток Андріївка міг належати дружині музиканта.
262 Імена  синів  С. В. Неметца  надаються  на  сторінках  щорічних  довідкових
видань «Харьковский календарь» 1892, 1893 та 1913 рр. За даними, наведеними
в цих виданнях, Микола Серафимович Неметц у 1892 р. служив у Чугуєві в 30
Драгунському інгерманландському полку естандарт-юнкером (військове звання
в кавалерії, яке відповідало званню підпрапорщика) [831, с. 116‒117 (ІІ-а паг.)],
випускник  історико-філологічного  факультету  Імператорського  Харківського
університету Вʼячеслав Серафимович Неметц у 1893 р. викладав у Чугуївському
піхотному училищі [832, с. 129 (ІІ-а паг.)], а Олександр Серафимович Неметц у
1913 р.  в  чині  колезького  секретаря служив  штатним контролером  акцизного
управління  3  округу  Сумського  повіту  Харківської  губернії [833,  с. 108  (ІІ-а
паг.)].  За  спогадами  К. Задонської,  у родині  Неметців  була  ще  донька,  яка
померла в дитинстві до 1880 р. [207, с. 239)].
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прийнятого педагогом у музичні класи Харківського відділення ІРМТ
випускника  Петербурзької  консерваторії  по  класу  Г. Венявського
В. З. Саліна, гра якого, за численними відгуками сучасників, характе-
ризувалася красою тону і  блискучою віртуозною технікою.  Восени
1873  «Харьковские  губернские  ведомости» констатували:  «В особі
п. Саліна ми придбали досвідченого і  серйозного скрипаля,  такого
саме, якого з часів С. В. Неметца бракувало» [599]. Отже, харківських
меломанів, які добре пам’ятали гру Неметца в середині 1860-х рр., не
задовольняло скрипкове виконавське мистецтво першого викладача
музичних класів Харківського відділення ІРМТ італійця Д. Ланцет-
ті263, який працював на цій посаді в 1871‒1873 рр. [65, с. 143].

Дванадцятирічне  (1866 –  1878 рр.)  своєрідне  «відлюдни-
цтво» чеського скрипаля, перебування в оточенні природи Сло-
божанщини і невибагливого сільського побуту, знайомому музи-
кантові з дитинства, надихали його на активні заняття компози-
цією, чому свідченням стали неодноразові виступи з власними –
сольними,  камерними,  оркестровими  і  оркестрово-хоровими
творами в останнє десятиліття активного творчого життя музи-
канта. Безумовно, Неметц не міг не займатися педагогічною дія-

263 Розгорнуту характеристику Д. Ланцетті, яка стосується його служби в 1860-
х рр. в родині відомих таганрозьких дворян Алферакі, вихідців з Греції, надає
С. М. Алферакі:  «Ланцетті  належав до якоїсь інтернаціональної  нації.  Це був
суб’єкт,  курйозний  в  усіх  відношеннях.  Як  скрипаль  він  володів  великими
музичними  достоїнствами;  техніка  його  була  дивна  за  своєю  легкістю  і
досконалістю, але смичок був слабкий, сили в ньому було дуже мало. Освіту,
крім скрипки, Ланцетті мав абсолютно елементарну і був великим нечупарою,
як в одязі, так і в усьому рішуче. У будинку в нас Ланцетті прожив досить довго
[…].  Зрештою,  він  перебрався  на  постійне  проживання  до  Москви,  де
влаштувався в якості першої скрипки в оркестр Большого театру, де і пробув аж
до  смерті.  З  його  талантом,  якби  він  був  хоча  б  трішки  людиною  порядку,
Ланцетті  міг би жити в Таганрозі абсолютно забезпеченим, оскільки в  нього
було багато учнів і могло б бути втричі більше; до того ж, від нас він отримував
певну платню, і чимало заробляв концертами, які давав у Таганрозі та сусідніх
містах.  Але  все  в  нього  пішло  прахом,  гроші  ніколи  не  водилися [...].  Мій
менший  брат,  Михайло,  був  його  учнем  і  досяг  у  грі  на  скрипці  під  його
керівництвом,  як  любитель,  дуже  хороших  результатів.  Михайло  був  дуже
високої  думки про мистецтво  Ланцетті  і  схоже,  беручи  уроки  у  проф[есора]
Ауера, він завжди говорив, що всьому досягнутому в грі на скрипці він цілком
зобов’язаний своєму першому викладачеві,  Ланцетті.  Подібний відгук  можна
вважати компетентним: брат мій один час був одним з найсильніших скрипалів-
аматорів у Петербурзі» [11]. Побічно ця характеристика неабиякого італійського
скрипаля додає значимості постаті С. В. Неметца, принаймні як виконавця, адже
харків’яни  наочно мали  змогу  порівняти  майстерність  обох  музикантів,  і  це
порівняння було саме на користь останнього.
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льністю, навчаючи музики і гри на скрипці своїх синів, які в ча-
си їх навчання в Харкові вочевидь входили до складу керованого
батьком студентського оркестру, а можливо, також і сусідських
дітей.  Не втратив він за  ці  роки майже повного артистичного
мовчання  і  навичок довершеного виконавства  на  скрипці,  про
що  свідчать  його  численні  виступи  на  чолі  різних  камерних
складів наприкінці 1870-х – протягом 1880-х рр.

Повернення Неметца до Харкова і подальша його активна
педагогічна, виконавська, композиторська й організаційна діяль-
ність,  яка  тривала  з  осені  1878 р.  до  весни  1888 р.,  досить
детально презентована у звітах Харківського відділення ІРМТ,
харківських періодичних газетах («Харьков», «Харьковские гу-
бернские ведомости», «Южный край») і в столичних виданнях
(«Баян», «Музыкальное обозрение»). Саме в цей найяскравіший
і  найтриваліший  публічний  творчий  період  таланти
С. В. Неметца розкрилися найповніше і найбагатогранніше. 

Запрошення Неметца до складу викладачів музичних кла-
сів Харківського відділення ІРМТ з осені 1878 р. збіглося, воче-
видь, із необхідністю переїзду його родини з Андріївки до Хар-
кова, адже його підрослим синам прийшов час здобувати освіту.
У вересні 1878 р. Неметц стає до обов’язків викладача музичних
класів,  замінивши  на  цій  посаді  скрипаля  Д. А. Левінсона264,
який вів клас скрипки в музичних класах після того, як їх зали-
шив  В. З. Салін [622].  За  спогадами  К. Задонської,  прихід  на
посаду викладача  класу скрипки  Неметця  практично  врятував
музичні  класи і  Харківське відділення ІРМТ від розпаду [207,
с. 292], адже імʼя відомого музиканта сприяло припливу до му-
зичних класів нових учнів, до того ж одразу значно пожвавішала
концертно-просвітницька діяльність відділення: почали регуля-
рно раз  на  два тижні  проводитися  вечори камерної  музики,  у
яких беззмінно скрипкові партії виконував він. Нарешті, саме з
1878/79 навчального року почали видаватися окремими брошу-
рами щорічні  звіти  Харківського  відділення  ІРМТ,  які  раніше
друкувалися на шпальтах місцевих газет.

У перший рік роботи Неметца викладачем музичних кла-
сів у нього налічувалося 20 учнів, у три наступні – відповідно
30, 35 і знову 30. У відкритих учнівських вечорах виступи його
учнів-скрипалів (солісти і ансамблі) складали, як правило, від 4-
264 В. О. та Л. Д. Богданови помилково надають 1877/78 навчальний рік часом
початку роботи Неметца в музичних класах [65, с. 144].
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х  до 6-ти  номерів  при  такій  саме  кількості  номерів  піаністів,
яких у ці роки налічувалося в 4,5 разів більше, ніж скрипалів:
від 89 осіб в 1878/79 до 141 особи в 1881/82 навчальному році.
Неодноразово, крім сольних номерів учнів, які включали твори
класичного, романтичного і  сучасного скрипкового репертуару,
Неметц  пропонував  публіці  численні  скрипкові  ансамблі  та
унісони скрипалів, у виконанні яких брала участь більша части-
на його класу – від 2-х до 22-х осіб. У програмах ансамблевих
виступів учнів чеського скрипаля були: етюди Аллара, виконані
унісоном восьми скрипок,  його ж Andante religioso і  Полонез,
аранжовані Неметцем для одинадцяти скрипалів, п’єси Давида
для восьми скрипок, Варіації самого Неметца для 4-х скрипок,
Прелюдія (Meditation) Баха-Гуно і дует для 2-х скрипок Данкля,
які  були  виконані  ансамблями  з  22-х  скрипалів,  «Прощання»
Шуберта і етюд Давида, виконані десятьма учнями, Andante et
Allegro для квартету скрипок Піксіса,  виконані  шістнадцятьма
скрипалями, та ін.

Безпрецедентною порівняно з іншими викладачами музич-
них класів була і благодійна складова його роботи з учнями. Так,
у  той час як у директора класів  І. І. Слатіна  кількість  «безко-
штовних від викладача» учнів не перевищувала п’яти, а в решти
педагогів складала від одного до чотирьох осіб, у скрипковому
класі Неметца щорічно була максимальна кількість таких дітей:
до восьми в 1881/82 навчальному році [578, с. 5].

Уже  за  півроку  після  початку  роботи  в  музичних  класах
Неметца газета «Харьковские губернские ведомости» надала звіт
про друге публічне випробування учнів музичних класів, яке відбу-
лося в залі музичних класів 10 березня 1879 р. «Пальму першості,
безперечно,  […]  можна  віддати  Щоголіву  1-му,  учню  з  класу
п. Неметц[а], хлопчику років 13‒14, не більше265. “Fantaisie” – Арто
були зіграні ним на скрипці настільки виразно, настільки вміло, що
навіть не вірилося, що це лише 13-річний хлопчик. […] Два етюди,

265 У класі Неметца навчалися два музично обдаровні брати Щоголіви – Василь
(відповідно Щоголів  1-й)  та  Микола  (Щоголів  2-й),  сини  відомого
слобожанського  поета,  меломана,  вихованця  факультету  словесності
Імператорського Харківського університету Якова Івановича Щоголіва (1823‒
1898).  У  кореспонденції  йдеться  про  старшого  з  братів,  Василя.  Цей
обдарований  хлопчик  нагло  помер  невдовзі  після  цього  концерту,  5  квітня
1879 р., у 14-літньому віці, від запалення мозку [247, с. 14]. Микола Щоголів у
1887 р.  виїхав  до  Дрездена  для  вступу  в  тамтешню  консерваторію.  Його
подальша доля поки не зʼясована.
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“Andante” та “A la pollako” (для 8 скрипок), які були зіграні напри-
кінці вечора вісьмома маленькими скрипалями, показали наочно,
як швидко засвоюється техніка учнями музичних класів під кері-
вництвом добрих викладачів. Серед означених 8 скрипалів трьом
ніяк не можна дати більше 8‒9 років. Усе це разом […] справило
надзвичайно приємне враження» [475].

З  декількох  рецензій  на  виступи учнів  Неметца  наведемо
одну, присвячену публічному іспиту його учнів 25 травня 1880 р.:
«Іспит почали дві  дівчинки Мецнер266,  8  і  10 років.  Грали вони
етюди і  соло.  Потім юнак  Бразоль зіграв  етюд Аллара і  шосту
арію  Беріо  –  Піцикато  лівою рукою,  і  1-й  концерт  Беріо.  Кле-
ментьєв виконав концерт Мендельсона. Про чудову обдарованість
юнака Вальтера вже пройшов слух у місті, і любителі особливо ці-
кавилися ним. Ось і Вальтер грає дуже важкий етюд у подвійних
флажолетах;  грає  правильно,  чисто,  легко  і  повністю  захоплює
увагу слухачів. Потім виконав він «Баладу» і «Полонез» В’єтана.
Прекрасним виконанням цієї важкої і  блискучої п’єси Вальтер і
здивував не лише любителів музикантів, а й усіх, хто був присут-
ній на іспиті. [...] А. Г. Рубінштейн, який нещодавно перебував у
Харкові, сказав про юнака Вальтера так: “це великий талант”. Та-
кий відгук великого артиста є вже точною запорукою, що юнакові
Вальтеру  належить  артистичне  майбутнє,  якщо  він  цілком  від-
дасться  музичній  справі.  Нарешті  дівиця  Масловська  виконала
фугу Баха і концерт Липинського. Фугу Баха подвійними нотами з
акордами вона грала одна хвилин десять. Фуга ця була немовби
підготовкою до концерту Липинського,  який дівиця Масловська
виконала добре. [...] Техніка в неї дуже гарна; особливо ж чудові
правильністю і чистотою октави і децими на найвищих нотах. Гра
її  м’яка,  приємна  і  з  проблисками  музичної  поезії.  Вальтер  і
Масловська грою своєю справили на нас справжнє естетичне вра-
ження. Таким чином, п’ять юнаків і дівиця Масловська виконали
на екзамені чотири концерти, баладу, полонез та арію» [602].

Наголошуючи на  складності  творів  Мендельсона,  Липи-
нського та В’єтана, які зазвичай зі сцени звучали у виконанні ві-

266 Сестри  Емма  та  Аліса  Мецнер  були  доньками  агента  іноземних  домів  і
експедитора  при  харківській  митниці,  купця  І  гільдії  Людвіга  Івановича
Мецнера  (1820  або  1821 –  12.08.1884),  відомого  в  місті  піаніста-аматора,
учасника  деяких  камерних  зібрань  ХВ  ІРМТ.  Пізніше  А. Мецнер  стала
співачкою  та  вокальним  педагогом. На  початку  1900-х рр.  А. Мецнер
викладала спів в Одесі (власна школа та музичні курси К. Ф. Лаглера).
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домих  професійних  музикантів,  кореспондент  наголосив:  «І
такі-то п’єси виконуються в нас у Харкові, і виконуються дуже
задовільно  учнями  музичного  товариства.  Чудово  й  відрадно.
Професор Неметц має  чудову викладацьку здатність:  він  уміє
добре  поставити  учня,  тобто  дати  йому гарну школу,  легко  і
скоро  проводити  через  усі  технічні  труднощі  скрипкової  гри.
Ось  і  причина  швидких  успіхів  його  учнів  і  учениць.  Харків
споконвіку переважно музичне місто,  і  музика завжди йшла в
ньому попереду літератури,  якій щось не таланить у Харкові.
Але раніше музичну освіту, домашню і абияку, здобували тільки
люди з достатком, і музика вважалася якби примхою, а не необ-
хідною потребою і умовою для повної освіти. [...] Тепер Харків
має  своє  музичне  товариство,  заснуванню  якого  харківці
найбільше  зобов’язані  і  вдячні  двом  головним освіченим дія-
чам – директорові Слатіну і професорові Неметцу» [602].

Педагогічну діяльність скрипаль активно поєднував з ви-
конавською. У звіті  дирекції  Харківського відділення ІРМТ за
1878‒79 р. Неметц числиться в числі розпорядників відділення
разом  з  А. К. Ейбеншютцем,  Й. П. Їранеком  та  І. І. Слатіним.
«Завдяки переважно невтомній енергії нашого обдарованого ви-
кладача по класу скрипки С. В. Неметца і особливому співчуттю
деяких артистів, які не належать навіть безпосередньо до складу
Відділення,  як-от:  Пп. Ебеншюца [у прізвищі в оригінальному
тексті пропущені літери “й” і “т” – В. Щ.], Їранека, Шмідта, Гол-
лі, Краля та ін., музичні вечори, на яких виконувалася переваж-
но камерна музика, проходили кожні два тижні в суботу, проміж-
ні ж суботи призначалися для репетицій» [576, c. 7]. Як видно зі
звіту, крім Ейбеншютца, решту згаданих учасників камерних зі-
брань складали чеські музиканти.

Вражає  перелік  композиторів,  чиї  камерні  твори267 були
виконані Неметцем в ансамблях і соло протягом чотирьох років
його роботи в музичних класах:  Бах,  Бетховен,  Брамс, В’єтан,
Гаде,  Гайдн,  Гольдмарк,  Ґріґ,  Літольф,  Мендельсон,  Моцарт,
Рафф, А. Рубінштейн, Сен-Санс, Сметана, Фейт, Шпор, Шуберт,
Шуман – загальним числом більше 50 творів. Численні камерні
композиції сучасних авторів прозвучали в Харкові вперше саме
у виконанні Неметца і його колег. Скрипаль знайомив публіку і з
численними власними творами – сольними, ансамблевими, орке-

267 Більшість авторів були презентовані декількома опусами.
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стровими і вокально-симфонічними.
Окрім постійної участі в камерних зібраннях, Неметц брав

участь і в інших концертах, що відбувалися в місті. Так, 12 бе-
резня  1880 р.  в  концерті  співачки,  викладача  музичних  класів
К. О. Прохорової-Мауреллі скрипаль супроводжував солістку в
романсах, уже наступного дня взяв участь у духовному концерті
в  Лютеранській  церкві [535],  а  в  середині  квітня  того  ж року
разом  із  віолончелістом  О. В. Маурером  та  альтистом
А. І. Кралем  виступив  на  музичному ранку в  жіночій  гімназії
Д. Д. Оболенської (виконувалися твори Моцарта, Мендельсона,
Вебера, Паганіні та ін.) [888].

Про значущість постаті С. В. Неметца в музичних колах Хар-
кова свідчить те, що вже через рік після початку його роботи в му-
зичних класах, тобто в 1879 р., його було одноголосно обрано до
складу дирекції Харківського відділення ІРМТ [577, с. 3].

Важливою віхою у творчій біографії Неметца стало запроше-
ння його в грудні 1880 р. керівництвом Імператорського Харківсько-
го університету організувати й очолити аматорський оркестр з уні-
верситетських студентів. Матеріальна підтримка в новому починан-
ні  була  надана  відомим  промисловцем,  цукрозаводчиком,  ме-
ценатом і покровителем мистецтв П. І. Харитоненком [803].

Майже одразу після інформації про прийняття Неметцем
цієї пропозиції, уже на початку січня 1881 р., у пресі з’явилося
оголошення:  «С. В. Неметц,  припинивши викладання  в  класах
музичного товариства, буде давати уроки гри на скрипці, теорії
музики та  гармонії  в  себе вдома  […]» [538].  Причиною цього
демаршу  стали  плани  Слатіна  задля  покращення  скрутного
фінансового  стану  Харківського  відділенням  ІРМТ  частково
замінити його керівництво,  запросивши на посади директорів,
замість музикантів Неметца і Павловича, багатих представників
харківського  купецтва –  власника  рибного  торгового  дому
М. Є. Сєрікова та власника пивоварні І. К. Грищенка, і вкрай не-
гативна була реакція на це чеського музиканта. У своєму щоден-
никові К. Задонська зацитувала самого  Неметца, який розповів
їй про ці події: «Ну скажіть, що можуть зробити Сєріков і Гри-
щенко для  Музичного  Товариства?..  Грищенко,  як  людина ро-
зумна, відмовився, я залишився на місці, проте мені, за мої тру-
ди, – кинули в обличчя брудом. [...] Але я йому [Слатіну – В. Щ.]
цього не подарую […] – я піду звідси, і зі мною всі мої учні. […]
Я відкрию свою школу тут!» [цит за: 207, с. 294].
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Проте, цього разу конфлікт було врегульовано, наприкінці
січня Неметц повернувся до викладання в музичних класах і до
кінця 1881/82 навчального року залишався в числі викладачів, і
хоча в цей, останній для нього рік викладання в музичних кла-
сах, пішов зі складу директорів Харківського відділення ІРМТ,
проте  залишився  найактивнішою  творчою  одиницею  під  час
камерних зібрань. Окрім того, він вдало поєднав роботу виклада-
ча  в  музичних  класах  з  безкоштовним  керівництвом
аматорським  оркестром  студентів  університету.  Такий  стан
справ  не  міг  тривати  нескінченно:  керівники  відділення  і,
ймовірно, І. І. Слатін особисто, не могли не усвідомлювати мож-
ливості конкуренції з боку цього нового колективу, до якого, без-
умовно,  увійшла  і  частина  учнів  самого  Неметца,  адже  цей
оркестр був націлений на провадження концерто-просвітницької
діяльності в місті не під егідою місцевого відділення ІРМТ. У
той  же  час,  перебуваючи  у  складі  ІРМТ,  С. В. Неметц,  за
наявності  енергійного  директора  музичних  класів  І. І. Слатіна,
котрий керував усіма нечисленними симфонічними зібраннями
відділення, був практично позбавлений можливості проявити се-
бе в цій організації в якості диригента. Показовими є факти ви-
ступів у 7-му і 8-му зібраннях відділення навесні 1882 р. струн-
ного оркестру, «складеного з пп. любителів, артистів і учнів му-
зичних класів», тобто, значною мірою, саме з учнів Неметца, але
під керівництвом Слатіна [578, с. 17].

Концертна діяльність Неметца в 1882 р. віддзеркалювала-
ся в провідній лейпцизькій музичній газеті «Neue Musikalische
Zeitung».  У квітневому її  номері,  інформуючи про проведення
чергового  камерного  вечора  Харківського  відділення  ІРМТ,  у
якому, серед іншого, Неметцем та його партнерами були зіграні
тріо і квартети Бетховена, безіменний дописувач схвально від-
гукнувся про сольне виконання фортепіанних творів нещодавнім
вихованцем  М. Г. Рубінштейна,  викладачем  музичних  класів
Р. В. Генікою, та жорстко розкритикував камерних виконавців за
брак  справжнього  ансамблю.  Про  гру  Неметца-соліста
кореспондент  висловився  поблажливіше,  зазначивши,  що  той
виявив себе як цілком пристойний скрипаль, з дуже гарним спів-
учим  звуком,  але  технічний  бік  його  виконання  мав  певні
вади [1068].

Після  закінчення  1881/82  навчального року  Неметц
остаточно припинив викладацьку діяльність у музичних класах. 
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Передували  цій  події  дві  публікації  в  травні  1882 р.  на
шпальтах «Южного края». Першою був анонс іспиту в музичних
класах зі скрипки 22 травня, у якому зазначалося, що на ньому
можуть бути присутніми виключно родичі учнів [405]. Другою –
відкритий лист батьків учнів-скрипалів до Неметца, де вони ви-
словлювали жаль з приводу його майбутнього полишення викла-
дання в музичних класах. Проте винними в цій ситуації батьки
вважали керівництво класами і Харківське відділення ІРМТ у ці-
лому,  але  ніяк  не  чеського  педагога.  Серед  іншого  в  листі
говорилося таке: «З 1864 р. протягом трьох років ви були душею
цього  відділення,  і  багатьом  з  нас  пам’ятна  та  насолода,  яку
справляли музичні вечори і симфонічні концерти, якими ви ди-
ригували. У руках ваших є достатньо про те доказів. З від’їздом
вашим з Харкова, відділення почало занепадати в такій мірі, що
в  1878 р.  музичні  класи  були  на  грані  закриття» [79].  Лише
повернення Неметца до Харкова і початок його роботи в класах
сприяли,  за  думкою батьків,  їхньому відродженню.  «Діти  вам
глибоко симпатизують, розуміють ваше палке бажання розвину-
ти в кожному з них те обдарування, яким наділила кожного з них
природа, розуміють зразкове ваше ставлення  до кожного з них,
не зважаючи на його матеріальний стан; знають, що з 26 ваших
учнів  у  музичних  класах  товариства  9  ви  вчите  безко-
штовно» [79]. Батьки також пригадали в листі,  що вдячні учні
наприкінці минулого навчального року подарували вчителеві ко-
штовний  альбом  з  портретами  кожного  з  них.  Далі  в  листі
зверталася увага на те, що в минулі роки завжди перевідні та ви-
пускні іспити в класах були відкритими, на які запрошувалися
відомі представники-експерти з харківської музичної спільноти.
Цього року ця традиція була порушена. «Чи не означає це, що
цим закривається можливість відгуків у пресі про успіхи учнів і,
як наслідок, про здібності їхніх викладачів?» [79]. 

У цьому газетному матеріалі містилася також думка про те,
що міська щорічна субсидія в розмірі 1000 рублів на утримання
музичних класів передбачає якщо не прямий, то хоча б опосеред-
кований контроль за їхньою діяльністю. Отже, безсумнівно, у му-
зичних класах на той час склалася непроста ситуація, яка потребу-
вала якихось кардинальних дій: восени того ж 1882 р., водночас із
Неметцем,  музичні  класи  залишили  ще  троє  викладачів:  ви-
хованець Московської консерваторії, молодий талановитий віоло-
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нчеліст П. А. Данильченко268,  який працював у класах лише рік, а
також  відомі  в  місті  як  високопрофесійні  музиканти  вихованці
Лейпцизької  консерваторії  музиканти-німці:  прусський  підданий,
співак і керівник хорів К. П. Реймерс269 (клас співу та сольфеджіо),
та музичний лектор, теоретик і композитор, викладач музики в Ха-
рківському  інституті  шляхетних  дівчат,  саксонський  підданий
І. Р. Кнорр270 (музично-теоретичні дисципліни). Отже, частиною ха-
рківської  інтелігенції  такий  вчинок  Неметца  та,  ймовірно,  його
однодумців, був розцінений як «великий розкол» [1043]. Проте, як-
що для Кнора та Реймерса викладання в музичних класах було лише
одним із місць їхньої офіційної роботи, то для Неметца – єдиним,
оскільки  організація  концертів  і  репетиції  аматорського  оркестру,
складеного  зі  студентів  університету  та  учнів  міських  гімназій,
чеський музикант проводив виключно на громадських засадах.

При зіставленні складів учнів-скрипалів у звітах відділен-
ня за 1881/82 і 1882/83 рр. видно, що разом з Неметцем з музич-
них класів пішли майже всі його вихованці: 25 з 30. На першому
учнівському вечорі, котрий відбувся 22 грудня 1882 р., уже без
Неметца,  новий  педагог  класу скрипки,  А. Ф. Пестель,  «…ви-
ставив цього разу лише одного виконавця (п. Букіника271), ледь-
ледь задовільного […]» [1043].

Попри залишення Неметцем музичних класів, авторитет його
як музиканта-виконавця і педагога в місті був настільки значним, що
268 Саме Петру Антоновичу Данильченку, вихованцю класу В. Ф. Фітценгагена,
присвятив свої всесвітньо відомі «Варіації на тему рококо» П. І. Чайковський.
269 Карл Петрович Реймерс упродовж майже чотирьох десятиліть (принаймні
до початку Першої світової війни) викладав італійський спів у Харківському
інституті шляхетних дівчат, у Маріїнській жіночій гімназії, пізніше – у Жіночій
гімназії при Євангельсько-‒Лютеранській церкві св. Вознесіння.
270 Іван  Романович  (Армандович)  Кнорр  (1853‒1916)  закінчив  Лейпцизьку
консерваторію  по  класах  І. Мошелеса,  І. Ф. Ріхтера  та  К. Рейнеке.  Вів  у
музичних класах Харківського відділення ІРМТ теоретичні дисципліни (1874‒
82 рр.).  Згодом  після  повернення  до  Німеччини  входив  до  найближчого
музичного оточення Й. Брамса і працював професором, ректором консерваторії
у Франкфурті-на-Майні (1908‒1916 рр.). У числі харківських учнів І. Р. Кнорра
з композиції та теорії музики був відомий харківський композитор і музичний
критик  В. І. Сокальський.  Серед  композицій  Кнорра  на українську тематику
були  «Українські  любовні  пісні»  («Ukrainische  Liebeslieder»)  для  чотирьох
голосів  з  фортепіанним супроводом,  двохактна  опера  «Дуня» (поставлена  в
Кобленці в 1904 р.) та ін.
271 У  майбутньому відомий  харківський  скрипаль  і  педагог  Ісаак  Євсейович
Букіник  також  навчався  в  Неметца  і  був  одним  з  тих  п’яти  учнів,  що
залишилися навчатися в музичних класах.
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на засіданні відділення, яке відбулося 7 вересня 1882 р., за пропози-
цією помічника голови місцевої дирекції,  професора політекономії
та статистики в Харківському університеті І. П. Сокальського, шану-
вальника  і  знавця  музики, чеський  скрипаль  був  одностайно
обраний  почесним членом відділення (звання,  яке  присвоювалося
довічно лише найвидатнішим музикантам) [589, с. 5]. 

З початку 1881 р.  Неметц проводив активну репетиційну
роботу зі  сформованим ним оркестром студентів університету,
до якого згодом приєдналися й здібні музиканти-аматори ‒ учні
гімназій. 16 січня 1882 р. була відзначена річниця першого му-
зичного зібрання в Харківському університеті, коли був започат-
кований студентський оркестр, який на той момент складався з
30 осіб [720], а через два тижні відбувся перший концерт цього
колективу [604]. В анонсі цього концерту зазначалося: «У суботу
30 січня назначений концерт студентського оркестру за участю
відомих  публіці  артистів  і  аматорів  під  керівництвом
С. В. Неметца. Число учасників в оркестрі сягає 60 чоловік. Ось
приблизна програма: Симфонія Гайдна D-dur, Серенада Фольк-
мана  для  струнного  оркестру  з  solo  віолончелі  і  Andante  з
квартету Чайковського;  далі  «Ave  Maria» Гуно для  ensemble’я
скрипок і на закінчення повним оркестром «Egmont» Бетховена.
Між оркестровими номерами виконають solo пп. С. В. Неметц,
О. В. Маурер та Й. П. Їранек. Концерт цей унаслідок великої й
цікавої програми обіцяє мати великий успіх» [889]. 

Звіти про цей перший концерт оркестру студентів Харкі-
вського  Імператорського  університету  на  чолі  з  Неметцем
знаходимо в газеті «Южный край» [403] та в листі Й. Їранека до
брата Карела  від 6 (18) лютого 1882 р. [1093, с. 154]. Наведемо
більш детальний відгук з харківської газети. «Перший симфоні-
чний концерт оркестру студентів харківського університету, який
відбувся в суботу, 13 січня, пройшов з великим успіхом. Публіки
зібралося не дуже багато, але враження, яке отримали слухачі,
було  одним  із  найприємніших.  Студентський  оркестр  орга-
нізований  недавно;  не  більше  року  тому,  диригент  його,
С. В. Неметц, зумів створити оркестр, який складається більше
ніж з 50 чоловік, котрі струнко і справно виконали симфонію (D-dur)
Гайдна  і  потім  один  із  кращих  творів  Бетховена  –  увертюру
“Егмонт”. У цьому ж концерті брали участь відомі нашій публіці
віолончеліст Маурер і піаніст Їранек, які викликали гучні опле-
ски своєю художньою грою. П. Неметц надзвичайно вдало зіграв
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баладу і фантазію власного компонування, а також на bis власну
ж мазурку.  Виконання струнним оркестром Andante cantabile –
Чайковського і знамените Ave Maria Баха-Гуно викликали заслу-
жене гучне схвалення. П. Неметц диригував золотою паличкою,
прикрашеною великим діамантом. Цей диригентський жезл був
піднесений  місцевим товариством  п. Неметцу в  бутність  його
директором  харківських  музичних  класів  [очевидна  помилка:
ймовірно, йдеться про роки керівництва Неметцем Харківським
відділенням РМТ у 1864‒1866 рр. – В. Щ.]. Залишається побажа-
ти, щоб чудовий початок діяльності нашого студентського орке-
стру повів би його до подальшого розвитку та успіхів» [403].

У  наступному  концерті  колективу,  6  березня,  з
благодійною метою, окрім повторених Симфонії D-dur Гайдна та
Серенади  Фолькмана  (соло  на  віолончелі  грав  О. В. Маурер),
повний склад  оркестру виконав  увертюру до опери «Оберон»
Вебера,  а  струнний –  Andante  cantabile  Чайковського.  Рі-
знопланово представлені були й солісти: Концерт для скрипки
Мендельсона (соліст С. В. Неметц, оркестрова партія на форте-
піано  –  Й. П. Їранек),  Allegro  vivace  (для  віолончелі)  твір
Й. П. Їранека  (соліст  О. В. Маурер)  та  Вальс  з  опери  «Фауст»
Листа [так було написано в повідомленні, очевидно, йшлося про
«Мефісто-вальс» –  В. Щ.] (соліст  Й. П. Їранек) [890].  У  цьому
концерті в оркестрі налічувалося більше 60 виконавців, з них –
більше  30  скрипок,  8  альтів,  8  віолончелей,  5  контрабасів  і
повний склад духових та мідних інструментів [890].

Про  цей  же  концерт  сповістив  читачів  безіменний
кореспондент лейпцизької «Neue Musikalische Zeitung». На пере-
конання дописувача, ідея Неметца виступити з виконанням скрип-
кового концерту Мендельсона була хибна, адже нещодавно в місті
цей же твір довершено виконав артист зі світовим імʼям, молод-
ший від Неметца на 19 років П. де Сарасате, який в ті роки пере-
бував у зеніті своєї слави. Цілком зрозуміло, що обтяжений по-
стійною педагогічною діяльністю на той час уже 57-річний харкі-
вський скрипаль значно поступався з технічного боку іспанському
віртуозу. Водночас як композитор Неметц презентував «дуже си-
мпатичну», за висловом німецького кореспондента, «Баркаролу»
для віолончелі, яку блискуче співучим звуком виконав Маурер272.
Кореспондент відзначив також дуже непогану як для аматорського

272 Харківська преса інформацію про виконання цього твору не надала.
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оркестру зіграність (зокрема в увертюрі до опери «Оберон»), якої
вдалося досягти завдяки керівництву Неметцем. Позитивне вра-
ження  в  безіменного  кореспондента  залишилося,  зокрема  від
групи  духових  інструментів,  представленої  в  основному  диле-
тантами, які під орудою Неметца досягли «більш ніж задовільного
рівня» [1054] (див. іл. ХLІІ).

«У березні  поточного року в Харкові,  відзначали «Харь-
ковские  губернские  ведомости»,  були  дані  два  симфонічні
концерти, які не могли не бути помічені тутешньою публікою.
Більше двох  третин  виконавців  у  цих концертах  належить  до
учнівської  молоді:  то  були  переважно студенти  університету і
вихованці гімназій, котрі, завдяки добре відомим у Харкові вмін-
ню та організаційному таланту свого диригента – С. В. Неметца,
встигли за короткий час утворити великий, сильний і водночас
стрункий оркестр, який нам тут рідко вдавалось слухати. Нам ві-
домо, що справа, яка почалася так вдало, буде продовжуватися і
в наступному академічному році, до того ж маємо на увазі про-
тягом  осінніх  та  зимових  місяців  дати  декілька  симфонічних
концертів.  Рада університету вельми співчутливо ставиться до
музичних занять студентів і в одному з останніх засідань своїх
справедливо оцінила заслуги п. Неметца, висловивши йому пи-
сьмову вдячність за безкорисну й настільки успішну його працю
з організації студентського оркестру» [891].

Творча  робота  Неметца  та  його  колег  по  виступах  у
концертах не  припинялася  і  влітку.  У листах Й. П. Їранека  до
Б. Сметани неодноразово згадується про те, що маєток Неметца
Андріївка в літні місяці ставав місцем не лише відпочинку, а й
творчості  для  нього,  його  молодшого  брата,  композитора  і
педагога  А. П. Їранека  і,  можливо,  інших  харківських  музи-
кантів –  друзів  Неметца:  Й. А. Голлі,  О. В. Маурера  та  ін.
Гостинна садиба і  природа Слобожанщини сприяли творчості.
Так, у гостях у Неметца Й. Їранеком були створені три п’єсы для
віолончелі  та  фортепіано (можливо,  під впливом творчої спів-
дружності з О. В. Маурером; одна з них – Allegro vivace – була
зіграна Маурером та автором 6 березня 1882 р.) та фортепіанний
квінтет, який був виконаний Й. Їранеком разом із Неметцем та
іншими харківськими музикантами в жовтні 1881 р. Наступного
літа в тій саме Андріївці Й. Їранеком був вивчений і підготовле-
ний до виконання  концерт Шумана,  який був  ним зіграний зі
студентським  оркестром  під  орудою  Неметца  в  концерті  на
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користь  недостатніх  студентів273 Харківського  університету  в
залі  комерційного  клубу  12  грудня  1882 р.  Фундаментальним
твором цього концерту була Сьома симфонія Бетховена, у тому
ж  концерті  вперше  в  місті  були  презентовані  публіці  хори
М. В. Лисенка,  аранжовані  Неметцем  для  виконання  з  орке-
стром. [886]. У рецензії на цей концерт, серед іншого, відзнача-
лось:  «Неможливо без  глибокої  вдячності  ставитися  до  орга-
нізаторів концерту і  до пана Неметца,  який безкорисно віддає
безліч часу, знань та сил на користь інтелігентної молоді» [887].

Після виходу в 1882 р. зі складу викладачів музичних кла-
сів, Неметц, який у попередні роки мешкав на Міщанській вули-
ці в будинку П. Панченка [828, с. 138 (ІІ-а паг.)], продовжив ви-
кладацьку приватну практику в себе вдома за новою адресою,
уже на Німецькій вулиці [829,  с.  140 (ІІ-а паг.)].  Окрім власне
скрипкової гри, він викладав своїм учням також теорію музики
та гармонію.  Про успіхи приватної школи чеського музиканта
свідчать відгуки на щорічні публічні іспити його учнів, які від-
бувалися кожної весни (1883‒1886) і традиційно мали широкий
громадський і культурний резонанс.

У  цих  іспитах-концертах  брала  участь  переважна
більшість, якщо не всі учні Неметца, вік яких був від 7 до 20
років.  «Виключно  силами  учнів  були  виконані  всі  номери
концерту:  були  поставлені  одні  п’єси  для  скрипки  з
акомпанементом лише фортепіано, причому і цей акомпанемент
у більшості п’єс був зіграний тими ж учнями», – інформували
читачів у 1883 р. «Харьковские губернские ведомости» [893].

Навесні  наступного  року  та  ж  газета  так  анонсувала
чергову подібну творчу акцію: «У неділю, 18 березня, в 1 г[оди-
ну –  В. Щ.]  дня,  С. В. Неметц  організує  в  дворянському  залі
концерт,  названий ним “публічним іспитом”,  у якому єдиними
виконавцями будуть його учні скрипалі. Тут покажуться молоді
музиканти,  різного віку,  починаючи з  десятирічного;  вони ви-
конають 14 номерів, з яких 5 ансамблів і 9 соло. У вступному
номері  братимуть участь  34 скрипалі,  а  соло складають п’єси
різної складності, починаючи з дитячих п’єс Сіннеле і закінчую-
чи концертними п’єсами Венявського і Сарасате. Подібний цьо-
му концерт був організований п. Неметцем минулого року, і він
пройшов  вельми  вдало» [897].  А  в  рецензії,  серед  численних
273 «Недостатні  учні»,  «недостатні  студенти» –  типова  назва  часів  тих
представників учнівської молоді, які потребували матеріальної допомоги.
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похвал на адресу педагога та його учнів, відзначалося: «…вмін-
ня  С. В. [Неметца]  із  різнорідних за  силами і  віком елементів
організувати добре ціле і  навчити їх грати разом надзвичайно
струнко і в один смичок» [899], і підкреслювалося, що Неметц
«…публічним іспитом своїх учнів ще раз продемонстрував, що
він не лише як композитор, але і як наставник, складає кращу
музичну силу нашого міста» [899].

Ще  детальніше  інформувала  про  цей  же  іспит  газета
«Южный  край».  Перед  іспитом  газета  надрукувала  його  про-
граму274, а після іспиту – розгорнуту рецензію275.

274 До програми іспиту, за свідченням газети [409], увійшли такі твори:
1.  Ave  Maria  для  скрипки  з  акомпанементом  Баха‒Гуно,  виконує

унісон 34 учні; 
2.  Фантазія  з  опери «Ріголетто» Singelée для скрипки – виконавець

В. Шишков;
3. Пасторальна фантазія для скрипки Singelée, виконує учениця Федорова;
4.  а)  Баркарола  Шпора,  б)  Мазурка  Венявського,  виконує  учениця
А. Мецнер;
5. 9-й концерт Беріо, виконує учениця Е. Мецнер;
6. Andante з 7-го концерту Беріо, виконує учениця З. Криштофович;
7. Угорський танець Давида, виконує унісон 24 учні;
8. Andante для 4-х скрипок Алара, виконує 24 учні;
9. Легенда Венявського, виконує О. В. Країнська;
10. Фантазія з опери «Фауст» Сарасате, виконує учень Гольдшмідт; 

11.  Reverie  В’єтана,  виконують  унісон  учні:  Вальтер,  Клементьєв,
Країнська, Е. Мецнер, А. Мецнер, Каменський, Сокололв, Шаповалов, Шимков
і Гольдшмідт;

12.  а)  Романс  Вільгельмі,  б)  Іспанський  танець  Сарасате,  виконує
учень Каменський;

13. а) Ноктюрн Вільгельмі, б) Полонез Лауба, виконує В. Г. Вальтер;
14. Полонез Алара, виконують 24 учні унісон. 

Російська вчена А. Н. Єремеєва у своїй монографії «Между прошлым и
будущим : художественная жизнь Кубани в годы Революции и Гражданской войны
1917‒1920 гг.» неодноразово називає І. Гольдшмідта, скрипаля і диригента, який
працював на Кубані в 1917‒1920 рр. [197, с. 43]. Імовірно, саме цей музикант був
учнем Неметца.
275 «У неділю, 18 березня, вранці, у дворянському зібранні відбувся публічний
іспит  учнів  С. В. Неметца,  при  багатолюдному  натовпі  публіки.  Тут  були
найвищі військові та адміністративні чини, професори і діти, – і вся ця різноха-
рактерна маса публіки вийшла із зала з найприємнішим відчуттям. […] Майже
всі номери були виконані бездоганно, і, незважаючи на серйозність п’єс, які бу-
ли  обрані  до  програми,  вони  виявилися  всі  зовсім  по  силах  молодим  ви-
конавцям. Ансамблі пройшли з рідкою однодушністю і надзвичайною стрункі-
стю, особливо якщо взяти до уваги число виконавців і вік багатьох із них; на-
приклад, “Ave Maria” Гуно‒Баха було зігране в унісон 34-ма скрипалями, серед
яких були зовсім малюки, і, не зважаючи на це, – жодного фальшивого звуку,
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Відзначивши  майстерне  виконання  учнями  Неметца
ансамблів  В’єтана  та  Алара,  кореспондент  наголосив  далі:
«Мені хотілося б, головним чином, відзначити виховне значення
«ранку»,  який організував п. Неметц,  як для самих маленьких
виконавців, так і для їхніх ровесників-слухачів. Ця маса публіки,
серед якої була сила-силенна учнів і навіть зовсім малих діток,
завдячуючи щасливій ідеї п. Неметца, насолоджувалася музикою
декількох десятків маленьких виконавців і виконавиць. Таке ви-
довище  має,  безсумнівно,  надихнути  до  роботи  тих,  хто  вже
обрав собі будь-який інструмент, має також спонукати інших до
цього; з іншого боку, власне для учнів можливість грати публіч-
но не може не підбадьорювати їх, бо тут вони бачать результати
своєї праці і тому ще з більшою любов’ю поставляться до музи-
ки.  Ця складова публічного іспиту – пропаганда музики серед
молоді,  безсумнівно,  найважливіша, а форма пропаганди дуже
вдало  обрана  п. Неметцем.  Щиро  бажаємо,  щоб  і  надалі
п. Неметц не залишав корисної справи, якій він віддав усе своє
життя.  Звісно,  ані  в  похвалах,  ані  в  нових  оцінках  його  дія-
льності він не має потреби; його праця, знання і талант давно ві-
домі,  давно  визнані,  але  неможливо  обійти  мовчанням  новий
прояв його енергії, новий вияв відданості настільки улюбленій
ним музичній справі.  Керівництво студентським оркестром,  за
яке він не бере будь-якої  винагороди, безкоштовні уроки бага-
тьом із тих учнів, кого ми бачили на естраді, і на кінець постійна
участь у концертах і організація їх з благодійними цілями – це

жодного дисонансу: здавалося,  що вся ця маса смичків прив’язана до однієї
загальної  нитки,  якою  керує  паличка  владного  педагога.  Найбільшу  увагу
привернув учень Каменський, 12-річний хлопчик. Коли слухаєш його виконан-
ня, – мимохідь дивуєшся цілковито свідомій, розумній грі маленького артиста,
дивуєшся вмінню управлятися з такими складними концертними творами, як
Романс Вільгельмі і особливо Танець Сарасате. Він грає як дорослий артист –
таким  був  загальний  відгук.  Безсумнівно,  з  Каменського  вийде  вельми
непересічний  скрипаль,  і  можна  лише  побажати,  щоб  він  скористався  об-
даруванням,  яким так  щедро нагородила його природа,  і  яке так майстерно
спрямувала досвідчена і невтомна рука П. Неметца. П. Вальтер грає зовсім уже
не  як  учень,  навіть  не  як  аматор,  а  як  закінчений  артист;  він  демонструє
особливий смак як у виборі п’єс, так і у виконанні їх; він уже не наслідує, не
копіює чуже, а вносить у виконання дещо своє, і тому немає нічого дивного в
тому, що публіка давно оцінила і давно полюбила його симпатичну, позбавлену
будь-якого шаржу гру, і останнього разу зустріла його з таким саме захоплен-
ням, як і завжди. В усякому разі, неможливо не визнати, що п. Вальтер нині є
одним із найкращих скрипалів у Харкові» [807].
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справжня справа, яка говорить сама за себе» [807].
Наступного  року  відгук  на  «публічний  іспит»  учнів

Неметца був не менш захопленим: «Тут грали не найняті десь і
кимось  навчені  музиканти:  усе  це  власні  учні  Серафима
Венцеславовича, які почали вчитися в нього з абетки або майже
з абетки; і  все це є результатом одноосібної роботи, без будь-
яких субсидій громадських або урядових, – результат енергії, що
спирається на талант і глибоке знання справи, без яких і субсидії
не допомагають» [903].

Роки  керівництва  студентським  оркестром  (1881‒1885)
стали для С. В. Неметца – диригента і композитора – чи не най-
продуктивнішими і найсприятливішими в його творчій біографії.

Можливість залучати музикантів із оперного оркестру,  а
іноді  і  поєднувати ці обидва колективи, зробила реальним ви-
конання Неметцем Увертюри до опери «Тангейзер» Вагнера та
«Римського карнавалу» Берліоза, який колись звучав у Харкові
за часів керівництва місцевим відділенням РМТ чеським музи-
кантом [892]. Об’єднаний оркестр під керівництвом Неметца ви-
конував і його власні твори: симфонію «Rienzy» та Елегію для
струнного оркестру з арфою, оркестрову версію «Слов’янських
танців» Дворжака та ін. [895]. 

У рецензії на один з таких концертів, що відбувся 26 бере-
зня  1883 р.,  відзначалося,  що  загальна  кількість  музикантів
склала «…разом з  аматорами та учнями п. Неметца всього 67
осіб оркестру,  у  якому було 27 скрипок.  […] Усі  ці  виконавці
грали так струнко і з таким натхненням, яке було майже неочіку-
ваним і доволі рідко вдається чути в Харкові. [...] У проміжках
між  оркестровими  п’єсами  сам  концертант  виконав  соло  для
скрипки власного компонування. Гра п. Неметца, яка характери-
зується повнотою тону і чистотою виконання, добре відома на-
шій  публіці,  щоб  про  неї  треба  було  говорити  із  похвалою.
Концертанта неодноразово викликали оплесками, і він був виму-
шений грати ще, поза заявленої програми. Значний інтерес для
публіки мали два номери, у яких виступили молоді скрипалі –
учні  п. Неметца» [894].  Отже,  у  таких  концертах  досвідчений
педагог привчав до великої сцени і своїх малолітніх учнів. Так, у
першому відділенні концерту, про який йшлося вище, «30 осіб, у
тому числі  й  декілька  дівчат,  починаючи з  9-річного  віку,  ви-
конали Баха-Гуно “Ave, Maria”» [894].

У  січні  1884 р.  в  концерті  на  користь  незаможних  сту-
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дентів  Харківського  університету Неметц  керував  виконанням
струнним  студентським  оркестром  «Andante  cantabile»  та
«Серенади»  П. Чайковського,  а  також  супроводжував  спів
аматорським хором студентського гімну «Gaudeamus». Крім то-
го,  у  цьому  концерті  виступив  як  соліст  учень  Неметца
В. Вальтер, який виконав «Колискову» Й. Брамса та «Nocturno»
Шопена-Сарасате [410].  «Концерт  на  користь  незаможних сту-
дентів, який відбувся в дворянському зібранні 17 січня, пройшов
з  музичного  боку  з  величезним  успіхом.  […]  Студентський
оркестр  виконав  свої  номери  чисто  і  струнко;  на  долю
С. В. Неметца припали найгучніші оплески» [414].

А  незабаром  харківська  преса  надала  такий  анонс:  «У
суботу,  4  лютого,  має  відбутися  концерт  С. В. Неметца,  який
обіцяє стати видатним серед безлічі концертів цього сезону.  У
цьому концерті  чотири номери будуть виконані великим орке-
стром, до складу якого входять чудовий оркестр нашої опери та
більш ніж двадцять додаткових струнних інструментів – перева-
жно з учнів самого концертанта; крім того, два номери будуть
виконані скрипалями-солістами, п. Вальтером і Каменським (12
років),  також  учнями  п. Неметца.  […]  Перший  номер,  який
складає  1-е  відділення  концерту, –  це  велика  драматична  сим-
фонія  «Rienzy»,  твір  С. В. Неметца.  [...]  Концерти,  які  орга-
нізовує  С. В. Неметца,  мають  стабільну добру репутацію […].
Йому  належить  честь  постановки  в  Харкові  величних  орке-
стрових творів сучасної музики: його організаторський талант,
що спирається на глибоке знання справи і на значне число ним
самим вихованих, надає йому необхідних на це сил. За відносно
короткий час С. В. організував у Харкові студентський оркестр і
виховав цілий сонм скрипалів, із яких два – один уже доверше-
ний скрипаль, а інший – ще дитина – виступають як солісти. Чу-
дові  результати,  яких  досягає  п. Неметц  у  своїй  справі,
складають, безсумнівно, його величезну заслугу: він за декілька
років зробив один для музичної  освіти в  Харкові  більше,  ніж
зробили цілі заклади, на які витрачаються значні кошти, за по-
трійний  проміжок  часу» [895].  В  останній  фразі  –  достатньо
прозорий натяк на місцеве відділення ІРМТ і  його  строго ре-
гламентовану концертну діяльність.

Розгорнутий анонс того ж концерту надала і газета «Юж-
ный край»:  «Завтра,  у суботу,  4 лютого,  відомий нам артист і
композитор, почесний член Харківського відділення Російського
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музичного товариства С. В. Неметц, дасть у залі дворянського зі-
брання  симфонічний концерт за  участю великого (до  70 осіб)
оркестру  і  двох  своїх  учнів,  скрипалів-солістів.  Програма
концерту презентує багато цікавого і розпочинається симфонією
“Rienzy” компонування самого концертанта. Перша частина цієї
симфонії,  яка  характеризується  красивою мелодією  і  чудовою
музичною обробкою, була вже з великим успіхом виконана ми-
нулого року в одному з концертів п. Неметца і заслужила повне
схвалення знавців. Дві наступні частини […] будуть винесені на
суд публіки в завтрашньому концерті. У другому відділенні про-
грами  фігурують  дуже  цікаві  музичні  твори.  Перший –  “Си-
мфонічні танці” відомого чеського композитора Дворжака, […],
які дуже сподобалися харківцям під час останнього виконання їх
на двох роялях в останньому студентському концерті276, і друге,
“Пісня  рейнських  русалок”  Вагнера  з  музичної  драми  його
“Götter  dämmerung”. […] Концерт закінчиться увертюрою “Та-
нгейзер” Вагнера, яка виконується в нас, через брак у нас від-
повідних  оркестрових  сил,  дуже  рідко.  Знання,  енергія,  орга-
нізаторський і музичний таланти п. Неметца можуть слугувати
цілковито  гарантією,  що  концерт  його  буде  підготовлений  і
проведений відповідним чином. П. Неметц виступає не лише як
композитор, але й, головним чином, як педагог. За час своєї ви-
кладацької  діяльності  він  виховав цілу фалангу скрипалів,  які
красномовно свідчать про ту користь, яку приніс п. Неметц му-
зичній справі м. Харкова» [417].

Рецензія на анонсований концерт яскраво розкрила, крім
педагогічного  і  диригентського,  композиторський  талант
Неметца.  «Головний  номер –  велика  драматична  симфонія
“Rienzy” – скомпонована самим концертантом, уперше виконана
повністю в цьому концерті, – є талановитий, повний натхнення
твір, який, за тематичною розробкою і звуковим ефектам, може
бути поставлений наряду з кращими оркестровими п’єсами су-
часного репертуару. Особливо видатними в ній є, на нашу думку,
щасливий  і  сильний  мотив  головної  теми  в  першій  частині,
друга частина скерцо і середина фіналу, у якій, вочевидь, зобра-
жено повстання народних мас перед катастрофою з їхнім трибу-
ном,  яка  наближається.  Автор  не  повинен  обмежитися  своїм
успіхом у Харкові, у якому справжніх  цінувальників навряд чи
276 Йдеться про виконання версії для  двох фортепіано у 8 рук «Слов’янських
танців» А. Дворжака братами Їранеками, Й. Голлі та А. Ґрундманом [896].
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можна багато нарахувати, – ми ж не маємо сумніву в успіхах йо-
го творів у більш широких музичних сферах, серед любителів і
серйозних знавців музики. Окрім двох оркестрів, студентського і
оперного, у виконанні брали участь майже всі місцеві аматори,
які грають на струнних і духових інструментах, і, незважаючи на
різнорідний  склад  і  найскладніші  п’єси,  вони  пройшли  над-
звичайно  струнко;  здавалось,  що  виконавці  були  захоплені  й
самі  відчували  задоволення  –  таке  значення  доброго  підбору
п’єс і вмілого, і талановитого диригента. […] Величезний успіх
припав на долю концертанта в особі  його учнів:  п. Вальтера і
Каменського, які виступили в цьому концерті», – наголошувало-
ся в «Харьковских губернских ведомостях» [900].

А газета  «Южный край» відзначала таке: «Симфонічний
концерт С. В. Неметца, який він дав 4 лютого, пройшов, як і очі-
кувалося, з величезним успіхом. Оркестр, рідкісний у Харкові за
кількістю виконавців, дійсно виконав своє завдання чудово. Тре-
ба  відзначити,  що  студентський  оркестр  разом  із  учнями
п. Неметца  складає  головним  чином  струнний  квартет,  тому
звичайна  вада  в  ньому  була  ліквідована  повністю  і  мідні
інструменти м’яко і сильно виділялися на ніжному фоні скрипок
і віолончелей.  Драматична симфонія  п. Неметца “Rienzy”  була
цього разу виконана повністю і зайняла все перше відділення.
Твір цей є дуже серйозною роботою і виявляє добру обізнаність
автора  в  законах контрапункту і  гармонії,  видатний музичний
смак  і  вміння  використовувати  оркестрові  ефекти.  Виконані
після  цього  п. Неметцем  “Слов’янські  танці”  та  “Gesand  der
Rheintöchter” Вагнера з технічного боку пройшли дуже непога-
но,  але  остання  п’єса  –  уривок  з  музичної  драми
“Götterdümmerung” – написана настільки у вагнеровському сти-
лі, що публіці дуже важко було орієнтуватися, тому успіху цей
уривок не мав; проте дуже сподобалися танці Дворжака, – твір
яскравий  і  колоритний.  Маленький  учень  п. Неметца
Каменський, із засобами і майстерністю великого скрипаля, зі-
грав баладу і полонез В’єтана. Дитина-скрипаль подолав з легкі-
стю і чистотою не лише технічні труднощі, але й блиснув дуже
приємним тоном, широким і співучим. Це, безсумнівно, дуже та-
лановитий  хлопчик,  який  у  майбутньому  може  бути  бага-
тонадійним. Інший учень концертанта, В. Г. Вальтер, скрипаль з
усталеною  вже  репутацією.  Його  участь  майже  в  усіх
благодійних концертах ознайомила публіку з характером музич-
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ного обдарування і ступенем тих успіхів, які він зробив протягом
останнього  року.  І  Каменський,  і  Вальтер  були  нагороджені
оплесками і зіграли по п’єсі понад програми. Серед оркестрових
номерів, як і в минулому році, найбільший успіх мала увертюра
до “Тангейзера”, виконати яку під силу лише п. Неметцу, завдя-
ки великій кількості скрипалів. […] П. Неметца багато разів ви-
кликали, щиро дякували йому. Він, безсумнівно, заслужив і це
визнання,  і  срібний  лавровий  вінок  від  вдячної  публіки  та
учнів [418]. 

Премʼєра симфонії «Rienzy» мала в музичному світі розго-
лос.  Інформація  про  цю подію,  харківську премʼєру симфонії
«Rienzy», дійшла і до Чехії: уривок із «Харьковский губернских
ведомостей»  про  цю  подію  процитував  щотижневий журнал
«Dalibor»277 [1098] (див. іл. ХLІІІ).

Керівництво Неметцем студентським колективом схвально
відзначалося і Харківським університетом: у 1882 р. «...рада уні-
верситету  дуже  співчутливо  поставилася  до  музичних  занять
своїх студентів і на одному із […] засідань справедливо оцінила
заслуги  п. Неметца,  висловивши  йому  письмову  вдячність  за
безкорисливі й дуже успішні зусилля з організації студентського
оркестру» [891],  а  в  1883 р.  диригент  знову отримав  від  ради
університету «…вдячність за працю його, яку він проводить без-
коштовно, завідуючи студентським оркестром» [406].

З початку 1885 р.  Неметц,  окрім роботи зі  студентським
оркестром,  працював  також  і  з  хором  студентів  та  аматорів,
неодноразово диригував цим колективом у концертах. Так,  ча-
сопис зафіксував виступи хору під його керівництвом 26 люто-
го –  у  драматичному  театрі  на  вечорі  на  користь  жіночої
ремісничої  школи [902],  а  місяцем  раніше,  28  січня, –  у  залі
дворянського зібрання на користь Харківського музичного гурт-
ка, який офіційно відкрився нещодавно [904].

Рішення про запрошення Неметца керівником оркестру до
Харківського музичного гуртка було прийняте місцевою інтелі-
генцією  (музикантами-аматорами  і  меломанами)  наприкінці
1884 р.,  адже  саме  він  виявився  найприйнятнішою  канди-
датурою для цієї  справи.  У рецензії  на публічний іспит учнів
Неметца в 1885 р., уривок з якої цитувався вище, відзначалося
також,  що  «…людина,  яка  власними  силами  і  коштами  орга-

277 Автор щиро вдячний за надану інформацію та фотокопію допису Ї. Санкоту.
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нізувала  школу,  яка  була  презентована  публіці  31  березня
[1885 р. – В. Щ.], безсумнівно, має всі дані для того, щоб за під-
тримки  громади  організувати  оркестр  аматорів  і  тим  самим
значно підвищити становище музики в Харкові [903].

Щорічне  видання  «Харьковский  календарь»  у  1889 р.
надало детальну інформацію про діяльність Харківського музич-
ного гуртка за 1884‒1888 рр. За цим документом, ще за два-три
роки  до  офіційного  затвердження  урядом  його  статуту  (22
червня  1884 р.),  невеликий  гурток  любителів  музики з  десяти
осіб почав збиратися на приватних квартирах. Згодом число тих,
хто бажав узяти участь у діяльності гуртка зростало і до грудня
1884 р. утворився оркестр аматорів з 25 осіб. Керував ним у той
час П. П. Безсонов – син професора кафедри слов’янських мов
Імператорського Харківського університету. Оркестр цей спочат-
ку збирався у приміщенні бібліотеки відомого харківського ви-
давця-чеха, власника великого книжкового магазину В. А. Сіхри
і  час  від  часу  брав  участь  в  аматорських  спектаклях,  які
влаштовувалися  в  тому  ж  приміщенні.  На  початку  1885 р.
посаду  диригента  гуртка  обійняв  С. В. Неметц.  Перший  сим-
фонічний  концерт  колективу  аматорів  під  його  орудою,  за
інформацією  «Харьковского  календаря»,  відбувся  9  грудня
1885 р. На той час брали участь у репетиціях 62 особи в оркестрі
та  75 – у хорі.  Протягом чотирирічної  діяльності  гуртка  його
члени збиралися щотижня, з вересня до травня, як правило чоти-
ри дні на тиждень: двічі на тиждень хор278 і двічі – оркестр. До
того ж іноді влаштовувалися і камерні зібрання, про проведення
яких відомо саме з цього джерела,  адже інформація про орга-

278 Неметц  керував  хором  харківського  музичного  гуртка  лише  до  середини
жовтня  1886 р.  Потім  нетривалий  час  його  очолював  відомий  харківський
учитель співу Олександр Єфимович Літинський, а з січня 1887 р.  до грудня
1888 р. –  Євгенія  Адольфівна  Люба-Євдокимова,  піаністка  і  хормейстер,
вихованка  Петербурзької  консерваторії  (клас  Л. Брассена) чи  не  найперша
жінка  в  Росії,  під  чиєю  орудою  проходили  симфонічні  концерти  та  оперні
вистави,  яка  померла  в  Петербурзі  в  1892 р.  у  32-річному  віці.  Вона
нетривалий час після від’їзду Неметца з Харкова очолювала і оркестр гуртка.
Наприкінці  1888 р.  оркестр  перейшов  під  начало  відомого  харківського
піаніста  німецького  походження  Альберта  Федоровича  Бенша,  хор  очолила
відомий вокальний педагог Ксенія Олександрівна Прохорова-Мауреллі. Дещо
пізніше  недовго  оркестром  керував  віолончеліст  А. Е фон-Глен.  Проте
подальша  діяльність  музичного  гуртка  за  нових  керівників  не  мала  такої
інтенсивності  і  громадського  резонансу,  як  це  було  за  часів  керівництва
С. В. Неметцем, і доволі швидко зійшла нанівець. 
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нізацію і проведення камерних зібрань Харківського музичного
гуртка до місцевої періодичної преси жодного разу не потрапи-
ла.  За  весь  час  керівництва  музичною  частиною  гуртка
С. В. Неметцем (1885–1888) його колективами були проведені 7
симфонічних концертів, 14 сімейних музичних вечорів та ще гу-
рток взяв участь у 7 благодійних концертах. В інформації «Харь-
ковского календаря» окремо відзначаються концерти музичного
гуртка  з  приводу 50-ї  річниці  з  дня  постановки опери Глінки
«Життя за царя» та з приводу 100-ї річниці першої постановки
опери Моцарта «Дон Жуан». Далі наводяться прізвища компози-
торів,  чиї  твори  виконувалися  силами  гуртка:  Бетховен,
Мендельсон, Моцарт, Гайдн, Вагнер, Шуберт, Ліст, Россіні, Шу-
ман,  Гуно,  Вебер,  Ґріґ,  Глінка,  Балакірев,  Давидов,  Даргоми-
жський, Чайковський, Дворжак, Неметц, Рафф, Глазунов та ін.
Деякі  члени  хору  та  оркестру  користувалися  бібліотекою  та
інструментами гуртка, а також отримували позики для покупки
власних інструментів,  дехто за рахунок гуртка займався музи-
кою [830, с. 312–313 (ІІ-а паг.)].

Кореспонденція Н. Орловського з Харкова в столичній що-
тижневій газеті «Музыкальное обозрение» дає вельми детальну
інформацію про початок роботи музичного гуртка за музичним
керівництвом С. В. Неметца. «У вересні розпочалися оркестрові
та хорові  репетиції  “харківського музичного гуртка”,  який був
заснований минулого року. Ті, хто знайомі з тутешнім музичним
світом, не могли не помітити роз’єднання, яке з давніх часів спо-
стерігається в середовищі місцевих музикантів. Наші maestri різ-
них національностей (росіяни, чехи, німці, євреї), різних шкіл і
напрямків,  і  дилетанти,  без  усілякого  напрямку, –  діляться  на
партії та гуртки, котрі ворогують між собою і діють окремо. […]
Коли ми дізналися про заснування “харківського музичного гурт-
ка”, то вважали, що це – противага “музичному товариству”. Ні-
чого  подібного:  музичний  гурток  поставив  за  мету виключно
благодійну задачу,  для якої музика слугує йому тільки безвин-
ним засобом і забавкою. Члени гуртка діляться на дилетантів-
виконавців і слухачів; перші вносять щорічно 5, другі – 10 руб.
Із внесків складаються запасний та оборотний капітали гуртка;
благодійний же капітал має скластися головним чином за раху-
нок імовірних майбутніх концертів, диригування якими прийняв
на  себе  безкоштовно  п. Неметц.  Мета  гуртка,  безсумнівно,
схвальна, але питання в тому, чи багато бажаючих прийде слуха-
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ти аматорські  концерти?» [567].  Наступні  виступи підтвердили
побоювання  кореспондента:  наповненість  публікою  концертів
аматорського оркестру часто залишала бажати кращого, проте це
було притаманним у той час не лише цьому колективу люби-
телів, а й симфонічним зібранням Харківського відділення ІРМТ
під керівництвом І. І. Слатіна. Так, усього вісьмома роками рані-
ше відділення пояснювало припинення організації симфонічних
концертів тим, що «…концерти були пусті і давали дефіцит. А
дарові  місця,  тобто  вже  оплачені  місця  членів,  чи  були  вони
зайняті? – Відповідь: ні; ці місця також були пусті!..» [1060]. 

Роз’єднання  в  середовищі  музикантів,  про  яке  згадував
Н. Орловський, і, як наслідок цього, протиставлення Неметца та
його  оточення  Харківському відділенню ІРМТ,  у  місті  дійсно
існувало на той час вже протягом ряду років. Так, ще в 1880 р. в
«Южном  крае»  розгорнулася  полеміка  навколо  питання  про
засилля в харківських навчальних закладах, зокрема в музичних
класах, а також у гімназіях і в місцевому інституті шляхетних дів-
чат іноземних музикантів. «Дивна річ, – писав А. П-ий, – у той
час,  коли  викладання  будь-якого  іншого  предмета  довіряється
людям, знання і здібності яких усім відомі, викладання музики
нічого не вимагає,  як лише чеського або німецького прізвища
вчителя. На такій позиції стоять не лише приватні особи, а й цілі
заклади,  як  інститути  і  пансіони,  які  віддають  перевагу  неві-
домим іноземцям над російськими артистами,  котрі  закінчили
курс  у  консерваторіях.  Справді,  дивовижна,  якщо  не  сказати
більше, компетентність! Ми не хочемо цим, звісно, сказати, що
між іноземців немає людей, які достойні свого покликання, але й
не  можемо не  віддати все-таки переваги російському закладу,
діяльність  якого  є  відкритою,  нагляд  за  яким  належить  усій
громаді, закладу, який має певний метод і систему викладання,
котрі були відпрацьовані останніми опитами віртуозів і техніків,
закладу, який має безпосередній зв’язок з консерваторіями, куди
і  йдуть  учні,  які  присвячують  своє  життя  артистичній  ни-
ві […]» [592].

У  своїй  відповіді  А. П-кому  щодо  інтернаціонального
складу професор фізики Харківського університету, публіцист і
меломан  А. П. Шимков  наголосив:  «З  приводу  авторитетного
значення чеських та німецьких прізвищ музикантів порівняно з
російськими, як говорить п. А. П-ий […], я відзначу, що в справі
музичного  товариства  не  ці  “патріотизми”  слід  протиставляти
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один  одному,  і  мати  лише  музичний [підкреслене  в  тексті –
В. Щ.] патріотизм; для названого товариства важлива музика, а
не національність музиканта, і посередньому музикантові з росі-
ян навряд чи слід віддавати перевагу добрим музикантам, хоча б
німцям або чехам […]» [952].

У  тому  ж  1880 р.  у  своєму  щоденникові,  порівнюючи
Неметца  з  російськими  викладачами,  характеристику
російським  та  іноземним  фахівцям  і  особистостям  надала
К. Задонська –  типова  представниця  тієї  частини  харківського
суспільства,  яке  було  близьким до  місцевої  культурно-творчої
спільноти:  «[…] У  Nemetzʼа  ми бачимо непохитну  справедли-
вість  [тут  і  далі  виділене  в  оригінальному  тексті –  В. Щ.],
намагання допомогти будь-якому з учнів, і сильному, і слабкому,
намагання розвинути здібності учня на стільки – на скільки це
можливо. Ось різниця між німецьким279 і  російським виклада-
чем: німецький викладач викликає повагу до себе, привʼязує до
себе учня – завдяки високоморальному ставленню до свого зав-
дання  (такий  вихователь –  професор  Nemetz).  У  Росії  ж  усе
засноване на поривах, випадкових настроях, особистих симпаті-
ях,  але  тільки  не  на  розумінні  неухильності виконання  свого
обовʼязку» [207, с. 317–318]. 

Кількісна перевага викладачів музики іноземного походже-
ння була в той час типовим явищем не лише для Харкова, а й для
більшості  великих  міст  України,  адже  досвідчених  фахівців
українського або російського походження тоді  ще вкрай не ви-
стачало. Цю тезу підтверджує, наприклад, надрукований у газеті
«Музыкальный  листок»  орієнтовний  штат  музичного  училища
Київського відділення ІРМТ на 1875/76 навчальний рік280. Пере-

279 К. В. Задонська помилково причислила С. В. Неметца до німців.
280 «Директор –  Альбрехт,  він  же  викладач  гри  на  віолончелі,  квартетної  та
оркестрової гри та хорового співу. Викладач на скрипці п. Шевчик, на фортепіано
(спеціальному) – пп. Бюхнер та Сокол і ще п. Ходоровський, який закінчив курс у
Санкт-Петербузькій  консерваторії  в  Лешетицького,  фортепіано  (обов’язкове)
п. Дуді [Дуда – В. Щ.], елементарної теорії та сольфеджіо пані Шебякіна, співу
соло  пані  Махина  та  пп. Сєтов  і  Барцал,  гармонія,  інструментування,  теорія
композиції  та  практичного  компонування  п. Альтані,  гри  на  контрабасі
п. Шнейдер, на флейті п. Нігов, на кларнеті п. Кер, на фаготі п. Дуді [Дуда – В.
Щ.], на трубі і на корнеті з пістонами п. Клеменко, на валторні, тромбоні і трубі
[друкарська помилка, йшлося не про трубу, а про тубу – В. Щ.] та сумісною гри
на духових інструментах п. Гайнотті» [1146]. У зв’язку з тим,  що не виявилося
бажаючих займатися на деяких інструментах (насамперед духових), у кінцевому
варіанті штат викладачів виявився дещо меншим.
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важна більшість прізвищ запрошених до роботи в цьому закладі
музикантів – німці, чехи, поляки тощо.

Хоча час від часу кореспондентами і харківських, і спеці-
альних російських музичних газет діяльність чеського скрипаля
протиставлялася Харківському відділенню ІРМТ, слід наголоси-
ти  на  шляхетності  поведінки  І. І. Слатіна  та  С. В. Неметца,
оскільки ймовірні і цілком зрозумілі непрості стосунки цих му-
зикантів жодного разу не стали предметом обговорення в пресі.
Більш  того:  у  музичних  класах,  пізніше  в  училищі  та  в
консерваторії, за весь період керівництва цими закладами Слаті-
ним (1871‒1920) завжди був багатонаціональний склад учнів і
викладачів – висококласних музикантів-викладачів,  вихованців
багатьох європейських та обох російських консерваторій. Таким
саме  багатонаціональним  були  скрипковий  клас  Неметца  і
ансамблі та оркестри, у яких він грав і якими він керував.

У новому музичному гуртку саме Неметц став його творчим
локомотивом. Анонсуючи один з перших концертів гуртка, «Харь-
ковские  губернские  ведомости»  у  грудні  1885 р.  відзначали:
«Власне кажучи, існування гуртка слід вважати з нинішнього се-
зону,  коли  справу  очолив  поважний  п. Неметц.  Разом  із  своїм
улюбленим  учителем  до  гуртка  перейшов  увесь  колишній  сту-
дентський оркестр, за ним сформувався великий хор, і таким чи-
ном нині гурток отримав можливість власними силами виконувати
оркестрові та хорові твори» [905]. А через пару  днів ця ж газета
схвально відзначила проведений Неметцем концерт, а також його
та О. В. Маурера як педагогів, котрі підготували добрих скрипалів
і віолончелістів для оркестру музичного гуртка [901].

Благодійність  як  головна  мета  діяльності  гуртка
неодноразово примушувала Неметца і його аматорський колек-
тив, позбавлений у даному статусі підтримки професійних музи-
кантів із театрального або оперного оркестрів, виступати під час
різних акцій, що проводилися на підтримку громадських орга-
нізацій або навчальних закладів, іноді не на користь якості підго-
товки творів, які виконувалися оркестром.

У  січні‒лютому  1886 р.  очолюваний  Неметцем
аматорський оркестр виступав у концерті на користь харківської
громадської бібліотеки [274] та в музичному (сімейному) вечорі
музичного гуртка в залі дворянського зібрання, який «привернув
до себе  багатьох любителів музики» [466].  15  березня  того  ж
року в наступному концерті аматорського оркестру Неметц ви-
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ступив і як композитор: серед іншого звучав його твір для хору
та оркестру «Ave Maria», який був присвячений музичному гурт-
ку [906]. Наприкінці того ж місяця преса анонсувала концерт му-
зичного  гуртка  на  честь  його  керівника [283],  у  якому,  серед
іншого, виконувалася оркестрова версія «Слов’янських танців»
Дворжака  і  власний  оркестровий  твір  Неметца –  «Reverie».
Показово, що в числі багатьох учнів Неметца, які взяли участь у
концерті в складі оркестру і як солісти та ансамблеві виконавці,
були «семирічні малюки», а також фігурувало прізвище Алчев-
ського281 [907]. Навесні того ж року музичний гурток організував
концерт на користь притулку малолітніх злочинців і брав участь
з  музичними  номерами  в  аматорському  спектаклі  на  користь
товариства  допомоги  нужденним  студентам  Харківського  уні-
верситету [710].

Благодійні виступи оркестру музичного гуртка продовжили-
ся і в 1887 р. Протягом весняних місяців колектив аматорів знову
виступив у концерті на користь незаможних студентів універси-
тету [924],  на  користь  товариства  взаємодопомоги  прикажчи-
ків [921], на користь бідних учнів, які вчаться музики [923]. А 17
березня 1887 р. під керівництвом Неметца відбувся симфонічний
концерт  музичного  гуртка [922].  У  числі  виконаних  цим  орке-
стром  навесні  1887 р.  творів  були:  Увертюра  на  грецькі  теми
О. Глазунова –  перший  твір  молодого  композитора,  виданий
М. П. Беляєвим у 1884 р., Симфонія № 3, F-dur «У лісі» І. Раффа,
Увертюра  з  опери  «Оберон»  К. М. Вебера,  танці  з  опери  «Фе-
раморс» А. Г. Рубінштейна, «Арагонська хота» М. І. Глінки, а та-
кож – для струнного оркестру (ансамблю) – Bagatellen А. Дворжа-
ка,  «Адоремус»  Ж. А. Раввіна,  «Серенада»  К. М. Бергхауса.  А в
концерті гуртка, що відбувся 12 квітня, крім уже відомих слухачам
3-й  симфонії  Раффа  та  симфонічної  поеми  «Danse  macabre»
К. Сен-Санса  (солістом виступив сам Неметц),  оркестр виконав
Концертну увертюру Неметца «Привіт весні» [920].

Останні декілька концертів за участю оркестру музичного
гуртка під керівництвом Неметца, про які є свідчення в пресі,
датуються зимою 1887/88 рр. 

281 На жаль не вдалося достеменно встановити, про якого саме з братів Алчев-
ських ‒ Григорія (за тих часів студента фізико-математичного факультету Хар-
ківського  Імператорського  університету),  Миколу  або  Івана  (за  тих  часів
гімназистів) йшлося в пресі, проте найімовірніше це був схильний до музики
десятирічний Іван.
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Перший з них, що відбувся 16 грудня 1887 р. в залі дворя-
нського  зібрання,  був  присвячений  100-й  річниці  першої  по-
становки  моцартівського  «Дон-Жуана».  Харківська  преса  від-
значила, що «…при тому слабому в якісному відношенні орке-
стровому матеріалі, яким володіє гурток, можна дивуватися успі-
хам виконання оркестром складних і  серйозних творів,  палкій
любові С. В. Неметца до очолюваної ним справи, його праці та
енергії,  які він безкорисно приносить на користь розвитку му-
зичних потреб у нашому місті» [908]. 

У столичній музичній газеті «Баян» також була дана оці-
нка цьому концерту: «[…] Оркестром гуртка, під керівництвом
С. В. Неметца,  були виконані:  увертюра до «Дон-Жуана»,  сим-
фонія Es-dur Моцарта і Норвезькі мелодії Ґриґа. Усі ці твори бу-
ли заграні з натхненням і достатньою стрункістю, звичайно, на-
скільки це в силах аматорів, а не професійних музикантів. Узага-
лі оркестр гуртка, керований С. В. Неметцем, який завжди з лю-
бов’ю  ставиться  до  своєї  справи  і  віддає  їй  чимало  труда  та
енергії, вдосконалюється з кожним роком, і вже чимало приніс
користі в справі музичного розвитку харківської публіки. У тому
ж концерті брав участь хор, який виконав «Ave verum» Моцарта і
пісню  Рубинштейна.  Потім  п. Безсоновим  була  виконана,  з
акомпанементом  оркестру,  арія  Лепорелло  з  «Дон-Жуана»,  а
графинею  Санта-Марино  два  романси  Россіні  і
Мендельсона […]» [291].

У  рецензії  на  черговий  симфонічний  концерт  23  січня
1888 р.  відзначалось:  «…Оркестр  під  керівництвом
С. В. Неметца  заграв:  Симфонію  № 3  Мендельсона,  «Danse
macabre»  Сен-Санса.  Сольні  виконавці,  п. Шнірлін,  учень
п. Неметца,  який  зіграв  фантазію  Сарасате  і  польські  танці
Падеревського, та графиня Санто-Марино, яка виконала декілька
романсів, мали великий успіх» [293].

23 лютого оркестр гуртка взяв участь у концерті й танцю-
вальному вечорі в залі комерційного клубу на користь товарист-
ва взаємодопомоги прикажчиків [419], 25 лютого в залі дворян-
ського зібрання відбувся черговий симфонічний концерт музич-
ного  гуртка,  у  якому  прозвучали  Симфонія  D-dur  Гайдна;
«Арагонська  хота»  Глінки;  і,  для  струнного  складу  оркестру,
Арія Баха-Вільгельмі і Meditation Баха-Гуно [421], а вже наступ-
ного дня, 26 лютого, у черговому благодійному концерті оркестр
Неметца зіграв Увертюру з «Чарівного стрільця» К. М. Вебера;
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«Норвезькі мелодії» Ґриґа і «Danse macabre» Сен-Санса [442].
«Концерт  на  користь  харківського  товариства  розпо-

всюдження серед народу грамотності, що відбувся три дні тому
в  залі  комерційного  клубу,  хоча  не  відрізнявся  дуже  великою
програмою,  але  подарував  усе-таки  публіці,  яка  зібралася  в
доволі обмеженій кількості, багато задоволення, – відзначалося в
рецензії. –  Найбільший  успіх  у  концерті  мав  помітно
удосконалений студентський хор і чудовий оркестр харківського
музичного гуртка під керівництвом С. В. Неметца. Серед інших
виконавців особливо сподобалися публіці пані Шатохіна, яка з
великим  почуттям  передала  уривок  з  кантати  (на  слова
А. Н. Майкова) з нагоди коронації Імператора Олександра ІІІ, та
скрипаль п. Шнірлін» [423].

З 1886 р., на відміну від більшості схвальних відгуків про
концерти Харківського музичного гуртка в місцевих газетах, у
столичних спеціальних музичних періодичних виданнях – «Му-
зыкальном обозрении» та  «Баяне» –  почали з’являтися  згодом
усе критичніші відгуки з приводу якості творів, що виконували-
ся, і, головне, репертуару – непосильного на практиці, на думку
кореспондентів, для музикантів-аматорів. І якщо перші відгуки
мали  насамперед  рекомендаційний  характер,  то  з  часом  тон
ставлення до музичного гуртка і оцінка діяльності аматорського
оркестру і самого Неметца ставали все більш жорсткими і кри-
тичними.

Так, аналізуючи виступи аматорського оркестру на поча-
тку 1886 р., кореспондент «Музыкального обозрения» Н. Орло-
вський відзначав: «Відносно благодійності гуртка досі не можна
говорити,  бо гурток сам потребує  матеріальні  вкладення.  Від-
носно музичного боку діяльність йде успішно, організувався чи-
сельний оркестр із осіб обох статей, різного віку і різних профе-
сій, під керівництвом Нем[ет]ца. Два рази на тиждень пп. диле-
танти збираються для оркестрових і хорових репетицій і, треба
віддати їм належне,  досягли значних результатів.  Біда лише в
тім, що вони беруться за такі непосильні твори, як виконані в
концерті:  5-я  симфонія  Бетховена (!),  увертюра  “Оберон”  та
“Морська тиша” (Мендельсона) […]» [568].

У  березні  1887 р.  автор  кореспонденції  «Музыкального
обозрения» з Харкова з псевдонімом «Юс» погане відвідування
симфонічних зібрань Харківського відділення ІРМТ пояснив на-
ступним  чином:  «На  жаль,  “божественну”  музику  Шуберта
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[йшлося про виконання оркестром під началом І. І. Слатіна одної
з симфоній Ф. Шуберта – В. Щ.] слухати зібралось лише небагато
публіки, хоча наша публіка має претензію на музикальність, хоча
в  нас  безліч  учителів  музики  і  немає  майже  жодного  дому,  у
якому б не займалися музикою; хоча, до речі, у нас навіть є “гур-
ток любителів  музики”!  Подібна неувага до  зібрань музичного
товариства свідчить ясно про те, наскільки наша публіка є музич-
но розвинутою. Більшість харківських учителів, які займаються в
приватних домах, музиканти-ремісники, котрі нерідко отримали
досить поверхову й обмежену музичну освіту. “Безуспішність му-
зичних зібрань, котрі пропагують класичну музику, пояснюється
тим, що в домашніх любительських гуртках виконується найгір-
ша музика або паплюжиться добра” (Р. Вагнер). Відносно нашого
“гуртка любителів музики” (які не люблять слухати дійсно добру
музику)  доцільно застосувати  слова  покійного нашого критика
Л. Елерта: “Більшість любителів займаються музикою не для то-
го,  щоб  її  краще  розуміти  і  вивчити,  а  для  того,  щоб  нею
красуватися” та її спотворювати […]» [1035].

У лютому 1888 р. кореспондент «Баяна» С. Д., аналізуючи
і порівнюючи діяльність Харківського відділення ІРМТР і Харків-
ського музичного гуртка,  відзначив,  що із  цих двох товариств
«…одне  благотворно  впливає  на  розвиток  музичної  справи
[йшлося про місцеве відділення ІРМТ і музичне училище при
ньому – В. Щ.], друге ж, можна сказати, гальмує цей розвиток.
Ці  два заклади різко різняться один від іншого» [664].  Метою
відділення, за словами С. Д., було «…розвивати музичний смак
публіки, знайомить її з кращими творами знаменитих компози-
торів; училище, яке при ньому існує, дає громаді підготовлених
учителів,  учительок,  керівників  хорів  і  виконавців  на  різних
інструментах» [664].

Далі, надаючи перевагу діяльності Харківського відділен-
ня ІРМТ, автор, порівнюючи з ним Харківський музичний гур-
ток, підкреслив: «Найперша і найголовніша мета музичного гурт-
ка –  надавати  можливість  біднішим  отримати  музичну  освіту
(тобто  забезпечувати  матеріально  людей  більш  здібних  і,  як
наслідок, надавати їм можливість вступати до консерваторії для
отримання вищої музичної освіти); друга – збиратися разом для
музичних  вправ  і  тим  дати  можливість  години  відпочинку
проводити в таких приємних для любителя заняттях, як музика.
Обидві ці цілі гуртка, беззаперечно чудові, але досягнення їх мож-
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ливе лише тоді, коли любительський гурток очолює особа, яка
вміло веде цю справу, у протилежному випадку жодна із цих ці-
лей не може бути досягнутою; до того ж, подібні аматорські гурт-
ки приносять лише шкоду і, як наслідок, гальмують справу му-
зичного розвитку. Шкода ця є в тому, що частина публіки, менш
музично розвинута, слухаючи в таких концертах прагне виконан-
ня,  яке  є  слідством непосильного  вибору п’єс  для  любителів-
виконавців, а подібне форсування не може не гальмувати і музи-
чний розвиток самих пп. аматорів-виконавців. З іншого боку, пу-
бліка,  яка раз  послухала погане виконання і  часто повне спо-
творення п’єс великих музичних геніїв,  відмовляється від від-
відування інших концертів, як, наприклад, концертів музичного
товариства,  у  яких  вона  може  слухати  добре  виконання  в
повному сенсі цього слова. Розвиток же публіки можливий лише
в тому випадку, коли вона слухає постійно добру музику в та-
кому ж виконанні.  Навряд чи  хто  не  погодиться,  що оркестр,
сформований із одних аматорів, серед яких більшість мають ду-
же слабке поняття про свій інструмент, не в змозі хоча б ледь
задовільно  виконати  такі  твори,  як  симфонії  Бетховена,
Мендельсона,  Раффа  та  інші  подібні  номери,  що  потребують
доволі вправного оркестру. Достатньо подивитися на одну з про-
грам так званих аматорських симфонічних оркестрів, щоб пере-
конатися, наскільки справа ведеться невірно […]» [664]. 

І,  нарешті,  в  останній  кореспонденції  «Музыкального
обозрения», де згадувалося ім’я С. В. Неметца, його діяльність
була безпощадно розкритикована. Після захоплених відгуків про
гастролі в Харкові флейтиста-віртуоза А. Тершака, які відбулися
на початку 1888 р.,  кореспондент написав таке: «Надаючи звіт
про музичне життя нашого міста, ми не можемо не згадати про
наш гурток аматорів музики.  […] Поки що з’ясувалось те, що
наші любителі музики більш полюбляють відтворювати власну
погану музику, ніж слухати добру музику інших; вони люблять
музику лише тоді, коли сумісно самі пилять на струнних або ви-
дувають звуки, що роздирають серце, на духових, – це для них
складає найвищу музику. Біда не була б такою великою, якщо б
«любителі» тільки між собою і для себе відтворювали таку му-
зику. Але цього для них замало! Щоб задовольнити власну пиху
і хвастощі, їм необхідно виступати публічно, і ось вже декілька
сезонів наш гурток аматорів уявляє з себе концертну установу,
організовує симфонічні концерти за гроші, де неймовірним чи-
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ном  паплюжать  твори  геніальних  композиторів,  спотворюючи
смак публіки і приносячи чималу шкоду музичному мистецтву.

Судіть самі, яким може бути виконання, коли між значним
числом струнних (але без контрабасів) немає і двох виконавців,
які знали б усі гами на своєму інструменті, а між недостатньою
кількістю духових немає жодного, хто був би в змозі виконати
найлегшу оркестрову партію, – коли в усьому місті немає музи-
кантів за професією, якими можна було б поповнити оркестр!
І  ось  таким  складом  виконуються  не  якісь  легкі  п’єси,  але
складні  симфонії  Бетховена  (c-moll),  Мендельсона  (a-moll),
Waldsymphonie Раффа, “Ніч у Мадриді”, “Арагонська хота” Глін-
ки, Danse macabre – Сен-Санса та ін. в невпізнаному вигляді –
публічно,  за  гроші!!  Чи  гідний  керівник  подібних  концертів
п. С. В. Неметц, називатися артистом – художник-скрипаль, який
закінчив курс  Празької  консерваторії?  А слухачі,  які  присутні
під час такого виконання?

З відчуттям справжньої гіркоти ми закінчуємо наш допис і
визнаємо, що людина, яка по-справжньому любить своє дороге
мистецтво, якому судилося бути свідком усього, викладеного ви-
ще, більш за все відчує,  наскільки необхідно в нас у Росії  за-
провадження урядового контролю “музичним мистецтвом”, який
створив би перепони подібним музичним неподобствам […], які
нині гальмують розвиток нашого мистецтва, який тільки-но роз-
почався. Тому дуже бажаним є, щоб подібні “аматорські гуртки”
дозволялися  з  певною  обережністю,  а  діяльність  їхня  була  б
поставлена, поки хоча б під контролем представників відділення
Імператорського Російського Музичного Товариства […].

P. S. Поки ми писали ці рядки, відбувся другий симфоніч-
ний концерт “музичного гуртка”, у якому були виконані оркест-
ром симфонія a-moll Мендельсона і “Danse macabre” Сен-Санса,
у  найганебнішому  вигляді.  […]  Серед  слухачів  знаходився  і
флейтист професор Тершак, який концертував днями в Харкові.
Вражений таким музичним  неподобством, він, не дочекавшись
кінця концерту, пішов зі словами: “Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht  was sie  tun” [“Господи, прости їм,  бо вони не ві-
дають що творять” – В. Щ.]» [1026].

Чи була така жорстка оцінка діяльності Неметца в музич-
них російських виданнях і, вочевидь, неминучий резонанс у хар-
ківських  музичних  колах  на  ці  публікації  причинами відмови
чеського музиканта від подальшого керівництва оркестром му-
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зичного гуртка, або таке його рішення було спричинене якимось
поза  музичними  чинниками –  невідомо.  Остаточна  причина
залишення 63-річним Неметцем Харкова не виявлена. 

Протягом десятиріччя активної педагогічної діяльності  в
Харкові чеським педагогом була вихована низка музикантів, які
продовжили  згодом  навчання  в  Петербурзькій  консерваторії  в
Л. Ауера та в Європі, концертували Росією та Європою як солі-
сти, а також у складі відомих камерних ансамблів, а навіть ті з
його учнів, хто не став професійними музикантами, мали бага-
тий досвід унісонної, ансамблевої та оркестрової гри, який вони
потім  застосовували  в  аматорських  музичних  колективах.
Оркестр музичного гуртка, при всіх його вадах, був дієздатним
творчим колективом, який вносив посильний внесок у розвиток
музичної культури і  доброчинності  на Слобожанщині.  Це під-
тверджують  опосередковано  і  подальші  виступи  аматорського
оркестру вже без Неметца.

Загальні збори членів Харківського музичного гуртка, які
відбулися  28  жовтня  1888 р.  «...з  нагоди  вибуття  з  Харкова
С. В. Неметца і залишення ним диригування оркестром гуртка,
[…]  за  його  енергійну,  корисну  і  багаторічну  діяльність  на
користь  гуртка  і  музики  в  Харкові  взагалі,  одностайно  по-
становили віддячити йому піднесенням вдячного листа [...], який
можуть  підписати  і  ті  члени  гуртка,  хто  не  брав  участі  у
зборах» [420]. 

Ці  ж  збори  виявилися  значущими для  подальшої  діяль-
ності  гуртка,  адже  саме  на  них  до  складу його  комітету  був
обраний П. І. Кравцов, з чиїм ім’ям пов’язані численні яскраві
сторінки подальшої  історії  Харківського  музичного  гуртка  на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст., і котрий деякими істориками му-
зики й досі помилково вважається його засновником282. Символі-
чним стало закриття цього засідання загальних зборів, під час
якого членом гуртка С. А. Ганзбургом був виконаний на скрипці
концерт Мендельсона з акомпанементом оркестру гуртка, який

282 Під  началом  П. І. Кравцова  музичний  гурток  відновив  діяльність  уже в
1897 р. Головою розпорядчого комітету тоді ж був обраний генерал А. І. Люба,
батько Є. А. Люба-Євдокимової. Того ж 1897 р. почесним членом гуртка було
обрано І. І. Слатіна. Перший концерт відновленого музичного гуртка відбувся
15 лютого 1897 р. в біржовому залі [511]. Проте, на відміну від діяльності за
часів  Неметця,  головним  напрямом  оновленого  гуртка  стали  виступи
аматорського хорового колективу та співаків-аматорів.

- 333 -



раніше неодноразово виконував С. В. Неметц [420].
Після повернення до свого маєтку чеський скрипаль не при-

пинив занять на скрипці і благодійної діяльності. Так, у вересні
1889 р.  «Харьковские  губернские  ведомости»  помістили
кореспонденцію з  Вовчанська,  у  якій  сповіщалося  про  концерт,
який відбувся там на користь погорільців з села Гатище Вовчансь-
кого повіту, і участь у ньому Неметца. Крім численних сольних
п’єс, скрипаль грав тріо d-moll Мендельсона з колишньою своєю
ученицею К. В. Країнською283, яка виконувала партію фортепіано,
і віолончелістом – студентом М. В. Країнським284. «Гра п. Неметца
справило  найприємніше  враження  і  викликала,  після  кожного
номеру, тривалі й дружні оплески. Виконання цього артиста добре
відоме харківцям. П. Неметц,  як відомо, володіє чудовою техні-
кою, смичок у нього довгий, співучий і виразний» [913].

Вочевидь  цей  виступ  скрипаля  став  останнім  у  його
творчій  біографії,  адже  в  грудні  того  ж  року невідомими був
скоєний замах на вбивство Неметца в його маєтку в Андріївці,
після якого, судячи з судових дописів, він залишився калікою з
перебитою рукою.

Розпочате слідство за наслідками цього нападу, а потім і
судові засідання тривали майже три роки. Так, одне з декількох
засідань з розгляду справи по цьому злочину в суді Вовчанська
відбулося  на  початку  січня  1891 р.,  проте  закінчилося  безре-
зультатно [912]. І аж у жовтні 1892 р. «Южный край» помістив
репортаж із зала суду щодо процесу над імовірними бандита-
ми285.

283 Катерина  Василівна  Країнська,  донька  відомого  в  місті  агронома  Василя
Євграфовича  Країнського,  водночас  із  навчанням  на  скрипці  в  Неметца,
закінчила місцеве музичне училище по класу фортепіано Р. В. Геніки і на час
виступу  у  Вовчанську  була  студенткою  Санкт-Петербурзької
консерваторії [299, с. 36‒45].
284 Йдеться про брата К. В. Країнської, студента медичного факультету Харківського
університету  Миколу  Васильовича  Країнського  (1869‒1951),  у  майбутньому
відомого вітчизняного психіатра, різнобічно обдаровану людину [606].
285 «Триденний  розгляд  відомої  справи  про  замах на  вбивство  вовчанського
землевласника і відомого музиканта С. В. Неметца, який стався з 12 на 13 гру-
дня 1889 року, привернув загальну увагу наших городян. Пройшло майже три
роки зі дня катастрофи. Чимало свідків або померли, або опинилися в безвісній
відлучці. Три рази збирався суд для розбору справи і тричі припиняв справу, не
розпочавши її, за різних законних обставин. Нарешті слухання справи відбуло-
ся. Справа ця добре відома […]. Уночі 12 грудня, на хуторі Андріївка декілька
зловмисників напали на п. Неметца, коли він був у ліжку, зі зброєю (залізний
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На лаві  підсудних опинились мешканці  слободи Вільху-
ватка, яка розташовувалася неподалік і мала погану репутацію.
Однак,  Неметц,  для  якого  благодійність  протягом  життя  була
одним із основних принципів, можливо, через свої життєві пере-
конання,  не  зміг  категорично  підтвердити,  що  саме  ці  особи
здійснили на нього напад. Не було також і прямих доказів проти
ймовірних нападників, а в кожного з них виявилося вагоме алібі.
Скінчилось засідання,  незважаючи на старання прокурора,  ви-
правдувальним  вироком  суду  присяжних.  «Усе  підсудні  пере-
хрестилися і не могли стримати сліз. Судді, захисники, маса пуб-
ліки видохнули вільно, немовби після тяжіння якогось кош-мару.
А  все-таки  залишилося  таємницею:  хто  зробив  замах  на
вбивство п. Неметца і з якою метою – чи з наміром помститися
йому за щось, або скористатися його майном» [553].

Виснажливі нервові судові засідання, які закінчилися для
Неметца  безрезультатно,  ймовірно,  вщент  підірвали  його
здоров’я. Невдовзі після них, 10 листопада 1892 р., в «Южном
крае» був  надрукований  стислий  некролог:  «Нам  сповіщають,
що С. В. Неметц,  який користувався великою популярністю як
музикант,  помер  у  своєму  маєтку  від  розриву  серця» [424].
Друкованих  свідоцтв  про  будь-які  траурні  заходи,  присвячені
пам’яті музиканта в Харківському відділенні ІРМТ, в універси-
теті або в музичному гуртку не виявлено.

У різні роки колишні учні Неметца, які обрали професію
музиканта  і  здобули  ім’я  в  російському  музичному  світі,
неодноразово відвідували з концертами Харків. Так, осінній се-
зон 1889 р.  в  залі  дворянського  зібрання  відкрився  концертом
В. Г. Вальтера і співачки Б. Г. Ейген [575], а в травні 1895 р. «Харь-
ковские губернские ведомости» сповіщали, що «…нині в Хар-

лом або кочерга). Пробралися злі люди в спальню через відкриті сіни, двері
яких були відчинені, після того, як було зняте вікно під нею. Неметц прокину-
вся.  Зав’язалася  боротьба  між  ним  і  двома  грабіжниками,  під  час  якої  в
Неметца була перебита рука, і він, падаючи, звалив стіл: згас вогонь, роздався
гуркіт скла і посуду, що розбився, злодії, злякавшись переслідування, втекли…
Хто були ці  люди, звідкіля прийшли або приїхали, куди сховалися і  з  якою
метою був вчинений напад на мирного мешканця хутора Андріївки? Усі ці пи-
тання, і по закінченню справи, – залишилися питаннями… Більш ніж п’ятдесят
свідків найрізноманітніших категорій надавали, протягом двох днів, свідчення
самого різного змісту […], але між ними був тільки один справжній, а саме –
потерпілий  п. Неметц.  Тільки  він  один  мав  справу  з  двома  зловмисни-
ками» [553].
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кові  знаходиться  скрипаль  В. Г. Вальтер,  перший  концерт-
мейстер-соліст  Імператорської  російської  опери  в  Петербурзі.
П. Вальтер –  місцевий  уродженець  і  свою  первісну  музичну
освіту отримав у нашому місті, спочатку в музичному училищі,
а потім у покійного С. В. Неметца» [929]286. 

Шістьма роками пізніше газета «Южный край» у репорта-
жі  про  концертне  життя  міста  відзначила  виступи  струнного
квартету герцога Мекленбурзького (Б. С. Каменский. – 1 скрип-
ка; Г. Н. Дулов – 2 скрипка; А. А. Борнеман – альт, С. Е. Бутке-
вич – віолончель), про який преса сповіщала, що цей колектив
на  чолі  з  колишнім  учнем  Неметца –  Каменським –  «має,
імовірно,  усі  можливості,  щоб  стати  незабаром  найкращим
“російським  квартетом”  і  гідним  суперником  знаменитого
“чеського квартету”» [694].

Проаналізовані джерела свідчать про те, що на Слобожан-
щині в 1864–1889 рр. активно працював музикант європейського
рівня, багатогранна діяльність якого була спрямована, з одного
боку, на підвищення музично-виконавського професіоналізму, а
з іншого – на пропаганду серед найширших кіл аматорів кращих
оркестрових  творів  класичного  і  романтичного  репертуару.
Велика увага, яку Неметц-педагог приділяв узгодженій, чистій і
виразній гри в унісон великим ансамблем, найкращим чином ви-
ховувала чуткий слух юних скрипалів, прищеплювало навички,
які застосовувалися деякими з них у подальшій професійній ді-
яльності в оркестрах. Виконання учнями Неметца фортепіанних
партій у скрипкових п’єсах та  ансамблях сприяло оволодінню
ними навичками сприйняття скрипкових партій немовби з іншо-
го  ракурсу,  виявленню  тембрових  відмінностей  різних
інструментів,  комплексному  розумінню  ансамблевої  фактури,
що  підготовувало  їх  до  якісного  та  усвідомленого  виконання
камерної музики. Включення до власного концертного репертуа-
ру та до програм учнів скрипкових п’єс Баха, творів класичного,
романтичного і новітнього концертного репертуару свідчило про
намагання Неметца познайомити юних музикантів з більшістю
жанрів,  стилів  і  напрямів  скрипкової  літератури.  Віковий
діапазон учнів та імена найвідоміших з них свідчить про уні-
версалізм  Неметца-педагога,  який дозволяв  йому продуктивно

286 Некоректність цієї інформації в тому, що в музичних класах Харківського
відділення ІРМТ, а не в училищі, якого в той час ще не існувало, Вальтер також
навчався в Неметца (з 1879 р.) [577, с. 8‒9].
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працювати  як  з  початківцями,  так  і  з  уже  сформованими
скрипалями.  Неметцем  у  Харкові  були  виховані  музиканти-
концертанти і викладачі, які продовжили навчання в Л. Ауера в
Петербурзькій  консерваторії:  концертмейстер  оркестру  Марі-
їнського театру, перша скрипка струнного квартету «Російських
камерних вечорів», голова Петербурзького товариства камерної
музики,  музичний  письменник  В. Вальтер,  перша  скрипка
квартету  герцога  Мекленбурзького,  концертмейстер  оркестру
ІРМТ  в  Петербурзі  Б. Каменський,  російсько-американський
скрипаль-педагог, вільнюський учитель Я. Хейфеца Е. Малкін. У
Неметца  розпочинали  навчання  відомий  у  місті  скрипковий
педагог І. Букиник, ще один скрипаль-віртуоз – Й. Шнірлін, який
неодноразово виступав юнаком у Харкові, яскравий скрипаль з
європейським  імʼям,  наприкінці  ХІХ –  у  перші  десятиліття
ХХ ст. жив Берліні та з великим успіхом гастролював містами
Німеччини287.  Серед учнів Неметца було також чимало таких му-
зикантів, які не обрали скрипку за фаховий інструмент: співак зі
світовим ім’ям І. Алчевський, співачка і вокальний педагог А. Мец-
нер,  відомий  піаніст  і  композитор,  професор  Петербурзької
консерваторії, педагог С. С. Прокоф’єва О. Вінклер та ін. 

Як композитор і диригент Неметц постійно демонстрував
характерну  для  прогресивних  діячів  культури  зацікавленість
народними  музичними  джерелами.  Це  підтверджує
неодноразове  включення  ним  до  своїх  та  учнівських  програм
творів, що базувалися на фольклорі або на стилізації народних
мелодій:  власної  Фантазії  на  народні  слов’янські  теми,  творів
Глінки, Глазунова, Дворжака, Падеревського, Ґриґа, Лисенка та
ін.  Виступи  Неметца  протягом  ряду  років  на  чолі  камерних
ансамблів – дуетів, тріо, квартетів, квінтетів і художньо виконані
287 Йосип  Шнірлін  народився  в  1872 р.  у  Проскурові  (зараз  Хмельницький)  у
єврейській  родині.  З  дитинства  як срипаль-самоук грав у складі  клезмерських
оркестрів  на весіллях і  різних святах.  Десятирічного хлопця до  себе в  учні  в
Харкові взяв Неметць. Уже через два роки занять з чеським спеціалістом Шнірлін
потрапив  до  складу  оркестру  оперного  театру,  здійснював  концерти-подорожі
Росією,  а  дещо  пізніше  продовжив  музичну  освіту  спочатку  в  Лейпцизі,  у
музиканта  європейської  славі  А. Бродського,  пізніше ‒  у  Берліні,  у  видатного
Йоахіма,  після  закінчення  курсу  в  якого  гастролював  багатьма  містами
Німеччини, поки не оселився в Берліні [1057, с. 212] (див. іл. ХLIV). «До імен
російських  віртуозів,  які  концертують  за  кордоном,  таких  як  Габрилович,
Сапельников  […],  сестри  Крістман  та  ін.  можна  додати  скрипалів,  котрі
нещодавно  виступали:  Григорія  Школьника  з  Одеси  (Лейпціг)  та  Йосипа
Шнірліна (в Берліні)», – зазначала в 1905 р. «Русская музыкальная газета» [458]. 
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ним численні камерні твори та сольні номери свідчать про ви-
сокий виконавський рівень чеського музиканта. Оркестри, яки-
ми керував Неметц, робили посильний внесок у розвиток тради-
цій благодійності в Харкові.

Ще  одним  опосередкованим  підтвердженням  високого
педагогічного рівня чеського музиканта є виданий його колиш-
нім  учнем  В. Г. Вальтером  посібник  «Як  вчити  гри  на
скрипці» [83]. У передмові до посібника Вальтер зазначив, що
ця його методична праця базується на його досвіді, що він набув
за роки навчання в класі Л. Ауера. Не ставлячи під сумнів вплив
Ауера  на  вдосконалення  майстерності  Вальтера –  виконавця  і
педагога,  слід  зазначити,  що в методичних рекомендаціях,  які
значною мірою присвячені початковому етапу навчання гри на
скрипці,  не  міг  не  відбитися  власний  досвід  їхнього  автора,
набутий, насамперед, за час його семирічного навчання в Хар-
кові  у  Неметца.  Безумовно,  посилання  саме  на  Ауера –  музи-
канта  з  європейським ім’ям,  голову Петербурзької  скрипкової
школи  тих  років,  а  не  на  Неметца –  померлого  педагога  з
провінції,  імовірно,  на  той  час  майже  невідомого  столичному
музичному загалу, могло гарантувати посібнику популярність у
Російській імперії. Чимало методичних порад з проблем навчан-
ня  гри  на  скрипці,  вочевидь  успадкованих  Вальтером  від
Неметца, надруковані також на шпальтах «Русской музыкальной
газеты»288. 

Усі наведені факти дозволяють дійти висновку, що протя-
гом  чверті  століття  на  Слобожанщині  працював  музикант
європейського рівня,  чия різнопланова плідна діяльність спря-
мовувалася  на  підвищення  серед  учнівської  молоді  та  інших
прошарків  населення  справжнього  професіоналізму  у  сферах
скрипкового, ансамблевого та оркестрового виконавства.

Хронологічний  список  виконаних  публічно  в  Харкові
творів С. В. Неметца (вказаний рік першого виконання)

1864/65 Фантазія для скрипки на народні слов’нські теми;
1865 Фантазія для чотирьох скрипок з оркестром;

288 Як приклад наведемо посилання на № 3‒4 за  1905 р.  (стлб.  115‒117),  де
Вальтер  надає  розгорнуту  змістовну  методичну  рецензію  на  видану
Б. Михаловським  книгу  «Основы  скрипичной  техники»  (Москва :  вид-во
Юргенсона, 1903) [84].
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1865  Ave Maria для хору та оркестру, з присвяченням ха-
рківському відділенню РМТ;

1878 – 1889 численні п’єси для скрипки соло;
1879 Балада для скрипки (виконувалася також у 1882 р.);
1880 Варіації для 4-х скрипок;
1881 Reverie для скрипки;
1881 Баркарола для скрипки;
1882 Аранжування хорів М. В. Лисенка (написання орке-

стрової партії);
1882 Мазурка для скрипки;
1882 Баркарола для віолончелі (можливо, переклад скрип-

кового варіанту)
1883 Элегія для струнного оркестру з арфою;
1883 Симфонія «Rienzy» (1 ч.);
1884 Симфонія «Rienzy» (цілком);
1886 Ave Maria для хору та оркестру, з присвяченням Му-

зичному гуртку (ймовірно, цей твір з іншим присвяченням був
виконаний у 1865 р.);

1887 Концертна увертюра «Привіт весні».

6.3. Музично-просвітницька і педагогічна діяльність у
Харкові братів Їранеків і Й. Голлі 

Діяльність братів Їранеків та Й. Голлі в Харкові частково
висвітлювалася  в  кандидатському дисертаційному дослідженні
О.В. Кононової [266] та  в  низці публікацій автора даної моно-
графії [961;  973;  974;  984;  995;  997;  1001;  1003] та  ін.  Проте
виявлення раніше не залучених документальних джерел, повʼя-
заних з висвітленням біографії і творчо-педагогічної діяльності
цих музикантів, а також декількох празьких учнів і послідовни-
ків Й. Їранека, які працювали в Харкові, Херсоні, Миколаєві та в
Чехії, надало можливість розглянути не лише внесок цих педаго-
гів,  композиторів і  піаністів-виконавців у культурне  життя де-
кількох  українських  міст  протягом  останніх  десятиріч  ХІХ  ‒
початку ХХ ст.,  а  й окреслити напрями подальшого наукового
пошуку для більш комплексної оцінки внеску всіх цих фахівців
у розвиток музичної культури України.  Основними джерелами
інформації  про  діяльність  в  Україні  цих  непересічних  музи-
кантів були щорічні звіти Харківського, Херсонського, Микола-
ївського відділень ІРМТ, харківська  преса,  щорічний довідник
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«Харьковский  календарь»,  інші  видання  кінця  ХІХ –  початку
ХХ ст., а також декілька публікацій в Чехії: монографії Й. Сха-
нілеца [1093]  та  нещодавньої  дипломної  роботи  випускника
Карліва (Празького) університету В. Крживського [1065].

Попри відсутність можливості ознайомитися в Україні зі
змістовною  монографією  Б. Пісторіусової  «Josef  Jiránek  –
Vzpomínky a  korespondence  s  Bedřichem Smetanou» (1957),  яка
присвячена висвітленню й аналізу спогадів Й. Їранека про свого
учителя і  старшого друга Б. Сметану,  у  родині  якого  молодий
музикант жив і виховувався як особистість протягом семи років
(1865–1872),  а  також  епістолярній  спадщини  Й. Їранека,
зокрема, його листів з Харкова [1062], численні цитати з цих ли-
стів до молодшого брата Карела і до Сметани, які, серед іншого,
висвітлюють харківський період чеського піаніста, надруковані в
цій книзі, вивчалися за їхнім цитуванням в монографії Й. Сха-
нілеца [1093]  та  в  дипломній  роботі  В. Крживського  «Josef
Jiránek ve světle pražských pramenů»[1065]289.

Як  повідомляють  Й. Сханілец  і  В. Крживський,  брати
Йозеф та Алоїз Їранеки народилися в чеському селищі Ледці по-
близу міста Млад Болеслав290 у родині вчителя музики і керівни-
ка  місцевого  хору Петра  Їранека.  Принаймні  три  покоління  в
родині Їранеків були музикантами291. У 1859 р. родина переїхала

289  Ці  обидва змістовні  джерела,  які  суттєво  збагачують  уявлення  про  коло
спілкування,  творчі  контакти,  умови  праці  та  життя  чеських  музикантів  у
Харкові останньої чверті ХІХ ст., заповнюючи деякі білі плями історії розвитку
музичного виконавства в Харкові, за відсутністю українського або російського
перекладу,  досі  залишаються  на  периферії  уваги  українських  музичних
дослідників.
290 Дати  життя  Й. Їранека: 24.03.1855  –  09.01.1940  (Прага),  А. Їранека:
05.09.1858 – 24.05.1950 (Прага). Усього в родині П. Їранека народилося 5 синів:
найстарший Йозеф, потім Карел, Алоїз, Франтішек і Станіслав.
291 Дядько  П. Їранека  і  двоюрідний  дідусь  його  синів,  також  Йозеф  Іранек
(старший),  у  1832‒1846 рр.  викладав  у  Празькій  консерваторії,  а  з  1846 р.
відкрив у Празі приватну фортепіанну школу. У цій школі, серед інших, учився
Л. Ф. Кніна,  згодом  відомий  в  Європі  як  піаніст-концертант  (Австрія,
Угорщина,  Росія),  а  пізніше  (з  1866 р.)  як  музичний  педагог,  композитор  у
Росії,  засновник власних музичних шкіл (у Петербурзі  в  1870‒1882 рр.,  а  з
1882 р.  протягом  декількох  наступних  десятиліть, у  Тифлісі).  Авторству
Й. Їранека (старшого) належить видана в 1873 р.  П. Юргенсоном у Москві і
популярна  в  Росії  «Теоретическая  и  практическая  школа  украшений
фортепианной  игры»  з  присвяченням  «учневі  і  другу  Леоніду  Федоровичу
Кніна» [792]  (див.  іл. ХLVІ).  У  Харківській  державній  науковій  бібліотеці
ім. В. Г. Короленка зберігається екземпляр цієї методичної праці. Отже, це імʼя
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до сусіднього селища Вшеяні, де П. Їранек обійняв місце орга-
ніста в соборі і учителя в місцевій школі. Саме він став першим
учителем  музики  своїх  синів.  У  дитячі  роки  Йозеф  учився  в
батька грати на скрипці та фортепіано, хоровому співу, теорії му-
зики і  основам композиції,  а  в  1865 р.  Б. Сметана,  відвідавши
свого брата, який жив і працював лісником у цьому селищі, по-
знайомився з П. Їранеком і його синами та запропонував взяти
до себе в Прагу на безкоштовне утримання і навчання здібного
до музики старшого з братів, десятирічного Йозефа.

Тісне багаторічне спілкування зі  Сметаною і  навчання в
нього усіляко сприяли розвиткові музичного таланту хлопчика.
Окрім  навчання  на  фортепіано,  теорії  музики,  гармонії,
контрапункту та  музичним формам у Б. Сметани та сумісного
музикування з вчителем у 4 руки, Й. Їранек за сприяння Сметани
продовжував навчання на скрипці ‒ спочатку в М. Ангера, потім
у В. Гржімалі і довів свою майстерність до такого рівня, що вліт-
ку  1871 р.  грав  партію  другої  скрипки  в  оперному  оркестрі
Нового міського театру. Невдовзі після переселення до вчителя
Й. Їранек ще хлопчиком уже сам розпочав викладацьку практи-
ку, навчаючи музики малолітніх дочок Сметани ‒ Софію, Зденку
і пізніше наймолодшу Божену. 

Окрім гри на фортепіано і  скрипці,  юнак за наполяганням
Сметани ще навчався грати й на  арфі,  що згодом стало йому  в
нагоді, адже з початку самостійного життя в Празі (1872) і до пере-
їзду  до  Харкова  він  протягом 5  років  обіймав посаду  арфіста  в
Тимчасовому театрі. Б. Сметана також наймав для свого вихованця
учителів латині,  французької  мови,  водив його в  оперний театр,
концерти,  на  церковні  служби ‒  слухати  празьких  органістів.
Згодом  Й. Їранек  як  композитор  завершив  музичну  освіту  в
Празькій органній школі (1872‒1874). На випуск з органної школи
ним був представлений Graduale для мішаного хору на сім голосів.
Ця інформація чеських музикознавців коректує відомості з харків-
ських довідкових джерел: «Списка чиновников и преподавателей
Харьковского учебного округа. 1886» [709] та низки щорічних ви-
дань  «Харьковских  календарей»  часів  роботи  братів  Їранеків  та
Й. Голлі в місті – від кінця 1870-х і до середини 1900-х рр., на яких
базувалися  розвідки харківських музикознавців,  де  ці  музиканти
презентувалися як вихованці Празької консерваторії. За час навчан-

та прізвище ‒ Й. Їранека (дідуся) ‒ було знайоме в музичному просторі Росії та
України ще за декілька років до приїзду до Харкова Й. Їранека (онука).
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ня в Органній школі Й. Їранек увійшов до Празької спілки молодих
музикантів292, яка організовувала в місті концерти з творів її учас-
ників,  тож  він  мав  можливість  виступати  в  цих  концертах  як
піаніст, виконуючи переважно власні композиції293. Улітку 1875 р.
Й. Їранек здійснив вдале гастрольне турне містами Чехії та Австрії
з віолончелістом Г. Віганом, а наступного, 1876 р., розпочав викла-
дацьку діяльність в одній із празьких гімназій [1065].

Отже, ще до переїзду до Харкова Й. Їранек уже мав чи-
малий досвід музично-виконавської і педагогічної діяльності. У
1877 р. Й. Їранек і його товариш по навчанню в Органній школі і
концертах в Спілці молодих музикантів Й. Голлі потрапили до
Харкова, де оселилися разом і обійняли посади вчителів музики,
співу  та  капельмейстерів  у  восьмирічній  жіночій  гімназії  (з
пансіоном) Д. Д. Оболенської (Й. Їранек – з 16 серпня, Й. Голлі –
з 1 вересня 1877 р. [709, с. 380]) – одному з найпрестижніших у
місті навчальних закладів, у якому традиційно музичним занят-
тям приділялася значна увага294 (див. іл. ХLVІІ, ХLVІІІ). На шля-
ху до Харкова Й. Їранек зупинявся в Бродах, Києві та Курську,
про  що  сповіщав  у  листі  Б. Сметану.  Прибувши  до  Харкова,
Й. Їранек разом із  Й. Голлі  розпочав невтомну педагогічну (до
десяти годин щодня)  і  концертну діяльність,  щоб матеріально
забезпечити шість своїх молодших братів, які продовжували на-

292 У числі членів Спілки молодих музикантів, окрім Й. Їранека та Й. Голлі, бу-
ли і два відомі в майбутньому в Росії та в Україні яскраві й успішні оперні ди-
ригенти – Вацлав Зелений та Йозеф Прибік. Останній став знаковою особис-
тістю для музичної культури Одеси кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
293 У монографії  «Дирижер И. В. Прибик и Одесский оперный театр» її автор
С. М. Коган  надає  низку  програм  концертів  за  участю  Й. Їранека,  Й. Голлі,
Й. Прибіка  та  інших  членів  цього  творчого  обʼєднання [257,  с. 40].  У  цих
концертах були виконані фортепіанні пʼєси Й. Їранека – «Копія з вокального
образу»,  «Полонез»,  «Балада»,  «Scherzo»  і  симфонічні  твори  Й. Голлі –
«Урочиста увертюра» та поема «Шумова». 
294 Цей приватний жіночий навчальний заклад 1-го розряду зі ступенем гімназії
було  відкрито  в  1868 р. Гімназія  Дар’ї  Діївни  Оболенської  (до  шлюбу
Пономарьової) містилася в будинку Масловича № 1 по вулиці Катеринослав-
ській (зараз Полтавський шлях), потім, на початку 1880-х рр. в будинку Оболе-
нського № 1 по вул. Конторській, а з 1886 р. в будинку 32 по вулиці Німецькій
(нині Пушкінська). У 1897 р. за цією ж адресою було побудовано новий корпус
гімназії, у якому гімназія знаходилася до припинення існування після револю-
ційних подій 1917 р. Музичні заняття з кожною із вихованок, які бажали на-
вчатися музики, проходили тричі на тиждень по годині. Окрім цього, у гімназії
викладалася теорія музики і були обов’язкові для всіх хорові заняття, які також
проводили ці чеські музиканти.
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вчання  в  Чехії.  Процитовані  Й. Сханілецем  та  В. Крживським
уривки з листів Їранека до Б. Сметани, які залишилися в архіві
останнього,  надають  можливість  стверджувати,  що  класик
чеської  музики  щиро  цікавився  мистецьким  життям  у  Росії
(Україні). Після приїзду до Харкова, Їранек в листі поділився з
учителем  своїми  першими  враженнями  від  місцевої  оперної
антрепризи і організації тутешнього музичного життя.

Через півроку після оселення в Харкові в листі від 19 (31)
березня 1878 р. колишній учень з гумором інформував Сметану
про умови свого побуту на новому місці295.

Про свої  музичні  розваги в Харкові296 Й. Їранек написав

295 Ось цитата з листа від 19 (31) березня 1878 р., яка стосується вражень молодо-
го музиканта від Харкова:  «Місто є вельми велике, у ньому налічується більше
ніж 100000 мешканців, і ще більше багнюки, яка тут є двох видів: рідка, якою
заливається стопа, і густа, для якої треба взувати калоші. Можливо, я вже зга-
дував, що я тут ношу постійно калоші: або низькі, або високі – у мене зараз ви-
сокі, як невеликі чоботи – від грязюки і від пилу дуже практичні; чоботи, таким
чином, залишаються чисті, ноги взимку не мерзнуть, хоча ходимо протягом усієї
зими в легких ботах, і боти лише іноді забруднюються. Коли я вперше в калошах
вирушив у гості, то зайшов у них аж до вітальні. Голлі також. Багнюка місцева
тут має історичне право на існування, і зараз я боюся, що досить швидко буде
вимощено каміння, у якому тут є нагальна потреба: тротуари здебільшого дощаті;
кам’яну ґрунтовку мають лише головні вулиці, середина їхня цілком простора,
немощена. Обминути площу – відважна справа, а якщо є велика багнюка (як, на-
приклад,  зараз,  у  час  відлиги) – практично неможливо.  Ось чому тут є безліч
візників, які возять вас за 15–20 копійок куди завгодно в місті. Будинки не є надто
улаштованими  –  чотириповерховий  дім  є  великою  рідкістю,  проте  таких
малесеньких  хатинок,  як  тут,  я  в  нас  не  бачив.  Дахи будиночків  здебільшого
зелені. Вулиці, з яких деякі вельми довгі, збудовані неначе під лінійку, що має
красивий вигляд, особливо при ілюмінації, яка дещо від нашої різниться. Серед
інших засобів освітлення тротуарів застосовується такий, коли я на певній від-
стані  від  себе  бачу  маленькі  блюдечка  (менші  за  кавові),  у  які  залите  масло,
всередині блюдця є гніт (більш товстий, ніж палець), який має такий яскравий во-
гонь, як і наш газ. Каналізації тут не існує – вода тече струмком біля підвищених
тротуарів. Харків – місто досить мальовниче: руські церкви (храми) тому чимало
сприяють  своїми  живописними  куполами  (блакитними,  зеленими,
золотими)» [цит за: 1093, с. 152‒152]. У свідченні про численність мешканців Хар-
кова  Й. Їранек практично не схибив:  за  даними Статистичного  відділу  «Харь-
ковского календаря» у  1874 р.  в  місті  налічувалося 82583 мешканці,  у  1879 р.
населення Харкова складало вже 101175 осіб.
296 В  одній  з  публікацій автора  монографії  [1003]  документально
підтверджується першість Й. Їранека та Й. Голлі у виконанні та пропаганді в
Росії  музики А. Дворжака (листопад 1878 р.),  що коректує данні російського
дослідника  В. Кисельова [див. :  253],  який  вивчав  лише  пресу  російських
столиць, але аж ніяк не провінції, і пише про найперше виконання в Петербурзі
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своєму  братові  Карелу  в  листі  від  20  листопада  (2  грудня)
1877 р.: «У новій квартирі влаштовуємо кожного вівторка музич-
ний вечір. Граємо тріо, квартети [...]. Закінчуємо після опівночі.
Віолончеліста ми маємо тутешнього, Мау[р]ера, сина компози-
тора  М.[аурера]  з  Петербургу.  Сину  хоча  близько  шістдесяти
років, але грає він краще за Вігана297. Його батько до цього часу
пише музику і чудово грає на скрипці. Скрипаль у нас п. Шмідт
(з Празької консерваторії), колишній військовий капельмейстер
(у Росії), йому тридцять років, він невеличкий веселий чолові-
чок298.  Альтист  –  молодший  п. Крал [Краль –  В. Щ.],  чех,  він
значно старший, йому 55 років, але він уже повністю сивий з
вельми  значною  лисиною.  Мау[р]ер  –  німець,  проте  вміє
довершено  і  спритно  розмовляти  російською  і  французькою
мовами. Він є дуже дотепною людиною, вельми освіченою та
досвідченою. Решта – чехи.  Окрім того,  займаємося камерною
грою в  Зам’ятіна299 (росіянина)  у  п’ятницю і  в  Мецнера300 (в
неділю). Інших розваг не маємо, якщо людина дає 9 фортепіан-
них  занять,  та  ще  з  сумлінністю,  після  чого  грає  три  години
камерну музику,  іде спати близько половини першого [ночі],  а

композиції цього автора («Словʼянської рапсодії» оркестром під керівництвом
Е. Ф. Напрвника)  аж 8  листопада  1880 р., а  також наводиться  дата  першого
виконання в Харкові Й. Їранеком творів Б. Сметани (грудень 1877 р.).
297 Як зазначалося вище, Й. Їранек мав досвід виступів у концертах в 1975 р. разом
з  Г. Віганом,  який  тоді  тільки-но  закінчив  Празьку  консерваторію  [див. :  121,
с.109‒110],  отже,  міг  порівняти  виконавську  майстерність  Вігана  і  Маурера.
Характеристику гри О. Маурера надає також К. Задонська,  син якої,  Василь,  на
початку 1880-х рр. брав у Харкові приватні уроки в цього музиканта: «[Маурер]
взяв віолончель і на ній заспівав… Але ж це співала душа, і яка душа! Я в житті
моєму не чула подібних звуків: це було щось, що неможливо описати! [208, с. 55].
298 Йозеф Шмідт працював у Харкові з  середини 1870-х  принаймні  до початку
1880-х рр. як настроювач музичних інструментів. Водночас, як високопрофесійний
скрипаль,  музикант  періодично  виступав  у  камерних  зібраннях  Харківського
відділення ІРМТ. Одне з  найперших свідчень про його  участь як ансамблевого
виконавця датується груднем 1875 р. [232], останнє – жовтнем 1881 р. [222].
299 «Харьковские календари» в різні роки надають інформацію про двох братів
Зам’ятіних – почесного мирового суддю Дмитра Єгоровича та домовласника,
полковника Миколу Єгоровича. Знайдені та проаналізовані матеріали не дають
можливість з’ясувати, з яким саме з братів музикували Їранек і Голлі.
300 Агент  іноземних  домів  і  експедитор  при  харківській  митниці  Людвіг
Мецнер був відомим у місті піаністом-аматором. 9 грудня 1878 р. він виступив
у камерному концерті  ХВ ІРМТ,  виконавши разом із  Неметцем,  Шмідтом і
місцевими  музикантами  Павловичем  та  Боровським  Forellen-qvintet
Ф. Шуберта [576, с. 16].
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вранці вже в чверть на восьму встає і знову дає 8–9 годин занять
на фортепіано…» [цит. за: 1093, с. 153]. 

Як  зазначає  В. Крживський,  спираючись  на  аналізовані
ним листи Й. Їранека до Сметани, уже в перший рік роботи в
Харкові  чеські  музиканти  організовували  музичні  вечори  для
своїх  вихованок,  самі  брали  участь  у  публічних  виступах,
удосконалювали  знання  іноземних  мов  (ймовірно,  насамперед
російської). Уже тоді в Й. Їранека почали виникати перші задуми
його методичних праць, які будуть написані згодом, уже після
повернення до Праги.

З 1878 р. концертним соратником і партнером Й. Їранека і
Й. Голлі,  а пізніше також і А. Їранека, став С. В. Неметц,  який
повернувся з Андріївки до Харкова. Про творчі і дружні стосун-
ки з Неметцем Й. Їранек писав братові Карлу і Сметані (лист від
31 вересня (11 жовтня) 1878 р.)301.

Завдячуючи  творчим  і  дружнім  стосункам  з  Неметцем
Й. Їранек та Й. Голлі наприкінці 1870-х рр. стали активними учас-
никами  концертів,  які  влаштовувалися  місцевим  відділенням
ІРМТ.  За  звітом  відділення  за  1878‒1879 рр.  Їранек  разом  із
А. К. Ейбеншютцем, С. В. Неметцем та І. І. Слатіним за обран-
ням членів відділення був у числі розпорядників цієї організа-
ції [426]. За перші півтора роки перебування в Харкові Й. Їранек
завоював  симпатії  і  прихильність  публіки.  Так,  анонсуючи
концерт  у  Харкові  відомої  оперної  співачки,  професора
Московської консерваторії О. Д. Александрової 23 січня 1879 р.,
преса  зазначала:  «У  цьому  концерті  візьме  участь  піаніст
п. Їранек, який, попри короткий термін свого перебування в на-
шому місті, став улюбленцем багатьох тих, хто чув його, завдя-
чуючи своїй чудовій, повністю художній грі» [22].

До  більшості  концертних  виступів  Й. Їранек  включав
насамперед твори композиторів-романтиків (Шопена,  Шумана,
Мендельсона, Ліста та ін.), а також чехів ‒ Сметани і Дворжака. 

У листі Й. Їранека до брата Карела від 6 лютого 1882 р.
надається інформація про керівництво Неметцем студентським
оркестром: «…Нещодавно я грав знову в концерті, який Неметц
дав  зі  студентами  університету.  Організував  з  них  оркестр  і
після року занять провів з ними симфонії Гайдна, увертюру до
“Егмонта”  Бетх.[овена]  та  більш  дрібні  твори  для  струнного

301 Уривок з цього листа надається в підрозділі 6.2.
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оркестру. Усе це дуже [слухачам] сподобалося. Мене приблизно
шість разів викликали на біс. Я грав Варіації Шопена, “Куди?”
Шуберта  –  Ліста,  і  додав  до  програми  ще  Славічека  і
Ліста…» [цит за: 1093, с. 154].

Під час канікул Й. Їранек виїжджав з Харкова до Чехії  і
відвідував родину Сметани. Під час цих візитів колишній учень
імпровізував на фортепіано разом зі Сметаною і грав з ним різні
твори в чотири руки. Як зазначає Й. Сханілец, Сметана перестав
займатися віртуозною грою на фортепіано ще в той час, як почав
писати опери. І лише незадовго до того, як втратив слух, знову
розпочав власні заняття на фортепіано. Побоюючись, що після
інтриг  своїх  неприятелів  він  втратить  місце  в  театрі  як  ди-
ректора  опери,  Сметана  збирався  підготуватися  до  кар’єри
фортепіанного виконавця і мав намір поїхати в першу чергу до
Росії, проте, як відомо, цього не сталося.

Під час свят і канікул чеські музиканти мали змогу подоро-
жувати як Росією, так і Європою, нерідко даючи в різних містах
концерти. Так, у різні роки Й. Їранек відвідав Київ, Москву, Франк-
фурт, Байройт, Мюнхен, Мілан, Венецію, Відень та інші міста. Так,
в одному з листів до вчителя Й. Їранек із захватом, у подробицях
інформував про своє з Й. Голлі перебування в Москві, куди молоді
музиканти потрапили в 1878 р. на Різдво302. 

У 1880-х рр. Й. Їранек, як і в попередні роки, був вельми
завантажений  роботою:  «…Я знов  у  полоні  праці,  обтяжений
більше, ніж собі  можна уявити»,  – писав він Сметані [цит.  за:
1080,  с. 155].  Гімназія  Д. Д. Оболенської  була  в  той  час  дуже
популярним  і  найбільшим  серед  інших  приватних  жіночих
пансіонів навчальним закладом, у якому постійно збільшувалася
кількість  учениць,  зростало  педагогічне  навантаження  і,  від-
повідно,  підвищувався  попит  на  досвідчених  фахівців-музи-
кантів. Окрім того, Й. Їранек мав і приватні уроки. Так, саме в
Й. Їранека деякий час (з 1885 р. або з 1886 р., після наглої смерті
першої  його вчительки [219,  с. 13]),  брав уроки гри на форте-

302 Й. Їранек,  серед  іншого,  описав  у  листі  багатство  Кремля,  музеї,  оперні
спектаклі та ін. Під час свого перебування в Москві Їранек і Голлі спілкувалися з
московськими чеськими музикантами,  які  опікувалися ними.  Про  музичні  ви-
стави в Большому театрі в Москві і про свої московські враження Їранек спові -
щав таке:  «У цьому театрі чергуються три трупи: великий балет, італійська та
російська опери. […] Окрім того, є тут також ще Малий театр (російська драма та
оперета), німецький, французький театри і, вірогідно, інші» [цит. за: 1093, с. 154].
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піано І. Алчевський , у майбутньому відомий у Європі оперний
співак [229, с. 221]. 

Збільшення контингенту учениць гімназії  Оболенської  до-
зволило Й. Їранеку викликати до міста на посаду викладача музи-
ки  в  гімназії  свого  брата  Алоїза  (див.  іл. ХLVІІІ).  З  листа  до
Сметани  видно,  що  Й. Їранек  разом  з  Й. Голлі  турботливо  го-
тувалися до приїзду А. Їранека, який, після навчання в органній
школі і водночас приватно у відомого чеського композитора З. Фі-
біха, у цей час обіймав посаду хормейстера в Слов’янському хорі
Д. Агренєва-Слав’янського.  Й. Їранек  пише:  «Щоб це  місце  для
Алоїза було збережене, ми робимо все, що тільки можливо. Уче-
ниць  розподіляємо  між  собою.  Я  і  Голлі  маємо  кожний  по  22
контрактні учениці. Але число те зросло, у мене до 32, у Голлі до
40 учениць. (Мені за це, зрозуміло, окремо платять: я отримую за
ученицю 75 руб., Голлі – 45 руб.) За рік переселяємося до більшо-
го  дому,  буде  учениць  ще  більше  –  буде  можливість  учениць
поділити на чотирьох учителів. Тут ми зараз розділимо наванта-
ження на трьох (враховуючи Алоїза)303,  за декілька років можна
буде  також  забезпечити  роботою  Карела.  Проте  Алоїз  обійняв
зараз  все-таки  посаду  в  Росії  у  Слав’янського304 […]  і  зараз
мандрує.  Їхав  з  нами  майже  до  Кракова,  далі  ми  розділилися.
Згідно до моїх інструкцій він благополучно потрапив на місце (до
Твері), звідки мені писав, другого листа від нього було отримано
мною з Ярославля. Потім – уже 12 концертів з добрим результа-
том. Ця робота має для нього велике значення: [він] знайомиться з
усім руським, привчається потрохи до російської мови і до багато
чого іншого. Його діяльність є такою: займатися з хором, аранжу-
вати для потреби для  нього  твори (набуде  досвіду  в  написанні
творів  для  хору),  вправлятися  з  12  хлопцями  скрипкою  і
акомпанувати на фортепіано або на фіcгармонії сольному співу на
концертах.  При  цьому  [він]  буде  займатися  на  фортепіано  і  на
скрипці,  щоб набути необхідної техніки,  а  після свят від’їде до
Харкова» [цит. за: 1093, с. 155].

303 У 1886 р., наприклад, у гімназії навчалося 120 вихованок [709, с. 375], Й. Їранек
отримував 3000 рублів на рік, А. Їранек і Й. Голлі – по 2000 [709, с. 380].
304 Як  у  різні  роки і  інші  здібні  чеські  музиканти –  педагоги,  хормейстери,
інструменталісти, аранжувальники – А. Їранек працював (щоправда недовго) з
хоровою  капелою  Д. А. Агренєва-Слав’янського.  Детальніше  про  функції
чеських  фахівців  у  капелі  Агренєва-Слав’янського  йдеться  в  словникові
«Чеські музиканти в Україні» [937, с. 224‒225]. 
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Перед приїздом Алоїза  Й. Їранек з  Й. Голлі  оселилися  в
іншому місці.  Через надмірну педагогічну діяльність Й. Їранек
залишив на деякий час заняття композицією і виправдовувався в
тому перед Сметаною,  а  щоб трохи заспокоїти  учителя,  пові-
домляв, що влітку, живучи в Андріївці, у Неметца, закінчив свій
фортепіанній квінтет305, про який згадував у попередньому листі,
а також (ймовірно, не без впливу тісного творчого спілкування з
О. Маурером) три твори для віолончелі та фортепіано.

«…Сподіваюся,  що  цього  року  стільки  годин  [занять  –
В.Щ.] давати не буду, бо до Харкова приїде Алоїз. Ми залишили
теперішню  квартиру  в  готелі  (готель  Чонгарді)  і  винайняли
приватну квартиру (Театральна площа, цілий будинок Куніцина)
з парадним заднім [? – В.Щ.] входом, двома прихожими, чотирма
кімнатами, кухнею та ін. за 600 рублів на рік. Житимемо разом
усі утрьох. Будемо мати двох служниць, будемо також їсти вдо-
ма. Ми купили собі меблі (зараз за 260 рублів від мадам Чонгар-
ді, яка продала свій готель306 вельми дешево), і чекають на нас
ще великі витрати, головним чином на кухонне майно. Будемо
мати два фортепіано.

Квартира наша знаходиться в красивому місці (тому така
дорога), за декілька домів від пансіонату. Біля дому стоять візни-
ці (дрожкарі),  що є для нас дуже важливою обставиною, коли
їздимо до приватних учнів»,  –  писав  Й. Їранек у листі  від 22
червня 1881 р. [1093, с. 155‒156].

Уже  в  грудні  1881 р.  обидва  брати  Їранеки  разом  із
А. Ґрундманом  та  П. Данильченком  узяли  участь  у  концерті
В. З. Саліна [400]. Цій співпраці чеських музикантів з відомим у
Харкові скрипалем передувала підготовка до першого виконання
в місті ще навесні того ж року Й. Їранеком та Саліним Сонати
Ґріґа, яке мало відбутися 3 березня в оперному театрі в концерті
співачки  Пальміної [401].  Проте  траур  у Російській  імперії за
вбитим  імператором Олександром ІІ і автоматична відміна всіх
розважальних заходів стали на заваді цьому концерту.

У  липні  1882 р.  Й. Їранек,  здогадуючись  уже,  що  від
Сметани,  після  всього  пережитого  ним  за  останній  час
(остаточна втрата слуху, інтриги недругів та пожежа в оперному

305 Фортепіанний  квінтет  був  виконаний  автором  разом  з  С. Неметцем  та
іншими харківського музикантами в жовтні 1881 р. [402].
306 Готель  з  номерами,  ресторан і  їдальня Чонграді,  де  мешкали Й. Їранек  і
Й. Голлі, були розташовані на Миколаївський площі (зараз майдан Конситуції).
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театрі, після чого Сметана вже назавжди мусив припинити дири-
гентську  діяльність),  імовірно,  вістей  більш  не  буде,  написав
учителеві листа на три сторінки з Андріївки, де брати гостювали
влітку в С. В. Неметца. У цьому посланні Їранек дав обіцянку,
що  сам  буде  писати  якомога  частіше,  а  також  інформував
Сметану,  що  п’ять  разів  виступав  публічно,  маючи  дуже
схвальні відгуки критиків [1093, с.156].

У  тому  ж  листі  надається  і  повний  перелік  творів,  які
чеський піаніст сам або з партнерами виконав у цих концертах:
фортепіанний  квінтет  Гольдмарка,  Прелюдію  і  фугу  e-moll
Мендельсона, Варіації ор. 12 Шопена, Widmung Шумана-Ліста,
фортепіанний  квінтет  Шумана,  сонату  op. 19  (а-moll)
А. Рубінштейна для скрипки та фортепіано, Симфонічні етюди
Шумана  для  двох  фортепіано  (разом  з  А. Їранеком),  Великий
концертний  етюд  № 2  Waldesrauschen  Ліста,  Ноктюрн Des-dur
Шопена,  Aufschwung  Шумана,  Тарантелу (з  циклу «Венеція  і
Неаполь») Ліста, Andante spianato і великий блискучий полонез
Es-Dur Шопена, Resignazione Ліста, Wohin Шуберта-Ліста, Faust
Walzer Ліста, Stimmungsbild op. 2 для фортепіано та віолончелі
власного  компонування.  Й. Їранек  проінформував  також  свого
вчителя,  що, живучи в Андріївці,  вчить фортепіанний концерт
Шумана307 та вивчає характерні особливості російського гармоніч-
ного  стилю.  Учень  також привітав  Сметану  із  закінченням опери
«Чортова  стіна» [1093,  с. 156‒157].  Далі  Їранек  описав  учителеві
умови перебування в маєтку гостинного Неметца: «В Андріївці жити
дуже комфортно. Щодня граю по дві години на фортепіано, багато
читаю, граємо в кеглі, бігаю на велетенських кроках тощо...» [цит.
за:  1093, с. 157]. Неодноразове перебування Й. Їранека в Андріївці
зафіксовано в трьох його листах до Чехії, написаних саме звідти: два
з них – 1881 і 1882 рр. – адресовані Сметані, третій, 1884 р. – молод-
шим братам [1065, с. 77].

Саме в харківський період, передусім під час низки творчих
літ в Андріївці, Й. Їранеком були створені майже всі його компози-
ції. Це обробки для фортепіано народних мелодій: «Kytička» («Бу-
кет»),  «Kozácká  ukolébavka»  («Козацька  колискова»),  «Dudáček»
(«Дударик») та ін., хор «Na nebi plno hvězdiček» («Небо, повне зі-
рок»), оригінальні твори для фортепіано: Полонез a-moll, Полька F-

307 Концерт Шумана був виконаний Й. Їранеком зі студентським оркестром під
керівництвом  С. Неметца в  благодійному  концерті  на  користь  незаможних
студентів Харківського університету в грудні 1882 р. [887].
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Dur, Valse brillante G-Dur, Dvojhlasý valčík (Вальс-дует) g-moll,  ка-
мерні твори: Елегія для скрипки, віолончелі та фортепіано, форте-
піанний  квінтет  g-moll),  три  п’єси  для  віолончелі  та  фортепіано,
твори для оркестру: Балада g-moll, Фантастичне скерцо. До того ж, в
Андріївці  Й. Їранеком  була  підготовлена  російською  мовою  для
занять із гімназистками хрестоматія гармонічних диктантів, у якій
автор продемонстрував  обізнаність  у  діяльності  його  сучасників –
творчості  П. І. Чайковського  та  працях  німецького  музичного
теоретика Л. Бусслера [1065, с. 48].

Твори Й. Їранека, які музикант, за свідченням його товари-
ша  Й. Голлі,  писав  майже  спонтанно,  за  характеристикою
В. Крживського, базувалися на романтичних традиціях Шумана і
Шопена [1065, с. 12]. Водночас ознайомлення з відеозаписом ви-
конання англійським піаністом Філіпом Сеаром «Козацької ко-
лискової» [1063],  дозволяє  стверджувати,  що  в  цій  пʼєсі,  як,
імовірно, і в обробках народних пісень, автор глибоко занурився
в музичний фольклор української Слобожанщини і творчо його
перевтілив завдяки застосуванню яскравих гармонічних та коло-
ристичних фортепіанних барв308. 

Репутацію пропагандистів сучасної  музики слов’янських
композиторів чеські музиканти підтвердили в 1884 р. «Концерт
на користь студентів, який був даний у дворянському зібранні 17
січня, пройшов […] з великим успіхом. Новинкою в програмі бу-
ло  виконання  “Слов’янських  танців”  Дворжака  пп. А. та
Й. Їранеками,  Й. Голлі  та  А. К. Ґрундманом  на  двох  роялях.
Красивий твір цей був виконаний блискуче і значною мірою ви-
гравав від чудового тону шредерівських роялів […]», – зазначала
місцева преса [414]. 

Цінні дані містяться в газеті «Южный край», де надаються
анонси  одного  із  наступних  концертів,  організованих  братами
Їранеками: 

«8-го  лютого,  у  дворянському  зібранні,  відбудеться
концерт братів  Й. П.  та  А. П. Їранеків,  які  виконають декілька
п’єс на двох роялях. Соло виконає Й. П. Їранек і, крім цього, у

308 Існує декілька різних мелодій на вірш М. Лермонтова «Козацька колискова»,
проте в жодній не вказано авторство, і всі вони своєю мелодикою презентують
саме російську народну музичну творчість.  На відміну від них, фортепіанна
пʼєса Й. Їранека демонструє знання і майстерне використання ним гармонічних
зворотів на кшталт чергування високої і низької сьомої ступені ладу, збільше-
них секунд у мінорі, уживаних саме в українському музичному фольклорі.
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концерті  візьме участь талановита учениця пана Й. П. Їранека,
пані  Щоголіва309,  яка  виконає  декілька  творів  на  подвійній
педальній арфі фабрики Ерара» [415].

Згодом була надана і програма цього концерту310.
Ці документи демонструють діяльність Й. Їранека не лише

як фортепіанного педагога, а й як чи не найпершого в місті учи-
теля гри на арфі, адже цей бік його роботи в Харкові до цього
часу дослідниками не висвітлювався.

Й. Їранек неодноразово брав участь у концертах гастроле-
рів. Так, 18 листопада 1886 р. він грав у залі комерційного клубу
в концерті  сестер-скрипачок Міланелло [919].  Про високий рі-
вень Й. Їранека як виконавця свідчить і факт запрошення його
партнером у харківських виступах видатним чеським скрипалем
Ф. Ондржичеком, який навесні 1891 р. дав у місті три концерти.
Анонсуючи третій, останній концерт Ондржичека, преса наголо-
сила, що в ньому «…виступатиме в якості соліста піаніст Їранек
старший, який із великим умінням акомпанував п. Ондржичеку
у двох його концертах […]» [478]. 

Майстерність  Й. Їранека-акомпаніатора,  ймовірно,  найкра-
щого в місті кінця 1870-х ‒ початку 1890-х рр., красномовно під-
тверджується  у  спогадах  К. Задонської  «Быль  ХІХ  столетия :
(Детям моим)» (фактично літературно відредагованому щоденни-
ку): під час відвідування А. Г. Рубінштейном музичних класів Хар-

309 Арфістка Єлизавета Яківна Шоголева, у шлюбі княгиня Шаховська, яка ви-
ступала в цьому концерті,  була донькою відомого українського поета,  мело-
мана,  вихованця  факультету  словесності  Імператорського  харківського  уні-
верситету Якова Івановича Щоголіва, про якого йшлося вище в контексті на-
вчання його синів і братів Є. Я. Щеголівої Василя та Миколи в С. В. Неметца
наприкінці 1870-х рр.
310 Наводимо програму, надруковану в газеті «Южный край» [412]:

«1. a) Le forgeren harmonieux тв. Händel, b) Toccata тв. Shuman виконає
Й. Їранек. 

2. Les Préludes, prème sumphonique тв. List на двох роялях виконають
Й. та А. Їранек.

3. Au rive de la mer (для арфи) тв. Oberthür, виконає Є. Я. Щоголіва.
4. а) Nachtstück (F-maj) тв. Shuman; b) Barcarolle № 5, тв. Rubinstein; c)

Menuet de l’Arlesienne тв. Bizet, виконає Й. Їранек.
5. Варіації для двох фортепіано на теми Бетховена – Сен-Санса ви-

конають А. та Й. Їранек.
6. Clauds and Sunshine (для арфи) тв. Oberthür виконає Є. Я. Щоголіва.
7. Мефісто-вальс Ліста виконає Й. Їранек.
Роялі фабрики “Штейнвега” та “Шредера”. Арфа (à doubles pedales)

фабрики Ерара.»
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ківського відділення ІРМТ наприкінці березня 1880 р. для високо-
го гостя був улаштований закритий концерт-показ кращих учнів
музичних  класів,  на  який  акомпанувати скрипалям,  віолончелі-
стам та вокалістам терміново був запрошений Й. Їранек, який на
той час уже не входив до цієї  організації.  Переповідаючи слова
О. В. Маурера, К. Задонська писала: «Незбагненно, як вони всі на-
жахані в Музичному товаристві! З 200 членів жоден не наважує-
ться  акомпанувати.  Якщо  б  ще  грати,  але  ‒ акомпанувати!  [...]
Ходять усі […] з витягнутими обличчями. Вимушені були прохати
Їранека акомпанувати [...]» [207, с. 188].

У  1891 р.  Й. Їранека  було  запрошено  обійняти  посаду
професора  гри  на  фортепіано в  Празькій  консерваторії,  отже,
після  закінчення  1890/91  навчального  року  чеський  музикант
назавжди залишив Харків і повернувся до Праги. 

Роки  перебування  Й. Їранека  в  Харкові  стали  потужним
підґрунтям  для  подальшої  педагогічної  і  артистичної  роботи
піаніста на новій посаді,  де ним була видана низка яскравих і
глибоких  методичних  праць,  які  користувалися  популярністю
протягом довгого часу, і вихована низка яскравих, непересічних
піаністів.

Харківська  преса  вже  після  від’їзду  Й. Їранека  з  міста
інформувала читачів, що колишній викладач харківської гімназії,
а нині професор Празької консерваторії разом із колегами уклав і
видав у Празі двотомну фортепіанну хрестоматію, у якій чільна
увага була приділена творам чеських композиторів [481]. 

Ще один, останній візит Й. Їранека до Росії відбувся на-
прикінці  1900 р.,  коли він  узяв  участь  у  концертних виступах
славетного «Чеського квартету» на чолі з Г. Віганом та чеських
співаків  –  примадонни  Народного  театру  Матурової  і  тенора
Птака в Петербурзі та Москві. Під час цих гастролей піаніст ви-
ступав з виконанням сольних номерів як соліст у симфонічних
концертах і як камерний виконавець. У репертуарі Їранека в тих
концертах, серед іншого, були твори Б. Сметани і своїх учнів –
Й. Сука і  В. Новака.  Як зазначає Й. Сханілец,  у  Москві  чеські
музиканти  стали  об’єктом  уваги  і  піклування  директора
консерваторії В. Сафонова та І. Гржімалі [1093, с. 156].

На  посаді  професора  класу  фортепіано  в  Празькій
консерваторії Й. Їранек перебував до 1923 р., доки не вийшов на
пенсію.  Протягом  багатьох  років  піаніст  виступав  як  соліст  і
ансамблевий виконавець в Чехії, Словаччині, Німеччині, у т. ч. зі
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своєю  дружиною  –  співачкою  М. Кунцовою.  Своє  останнє
концертне турне Чехією та Югославією, давши 50 концертів з
творів  свого  колишнього  вихователя  і  друга  Б. Сметани,
Й. Їранек здійснив у 1924–1925 рр. (див. іл. L).

У числі вихованців Й. Їранека в Празькій консерваторії були
видатні  чеські  композитори  ХХ ст.  Й. Сук  та  В. Новак,  відомий
чеський музичний теоретик О. Шін та професор Брненської музи-
чної академії ім. Л. Яначека М. Дворжакова, а також низка відомих
у міжвоєнній Чехословаччині піаністів, які на початку ХХ ст. роз-
починали свій творчий шлях у Російській імперії.

Якщо діяльність Е. Гаєка зосередилась у Саратові (1909–
1921),  то  решта  випускників  Й. Їранека  –  З. Давід,  Л. Тучек,
О. Блеха, Я. Бабачек та К. Цизар – працювали в Україні. 

Чи не найяскравішою серед цих музикантів була вихованка
Брненської органної школи (1897‒1900) та Празької консерваторії
(1900‒1906) Людмила (Йосипівна) Тучек (Тучкова) (1882‒1960).
Піаністка успадкувала від свого консерваторського вчителя хист
до камерного виконавства. У більшості камерних концертів про-
тягом восьми років роботи в музичних класах – музичному учи-
лищі  Херсонського  відділення  ІРМТ  (1906‒1914),  фортепіанну
партію  в  численних  творах  західноєвропейських  і  російських
авторів виконувала саме вона.  За  час її  перебування в Херсоні
партнерами піаністки по виступах у складі дуетів, тріо, квартетів
були переважно чеські музиканти: відомий у Росії віолончеліст,
випускник Г. Вігана в Празькій та О. Вержбиловича в Петербур-
зькій  консерваторії  О. Лукініч  (1906/07 рр.),  брати  Стернад  –
В’ячеслав  (скрипаль,  вихованець  О. Шевчика  в  Празькій
консерваторії) та Антонін (віолончеліст, вихованець Л. Зеленки в
Одеському  музичному  училищі,  випускник  Брюссельської
консерваторії), ще один чеський віолончеліст, вихованець Я. Бу-
ріана в Празькій консерваторії В’ячеслав Кефурт, а в фортепіан-
них  дуетах  піаністка  В. Еґґенберг  –  вихованка  Лейпцігської
консерваторії (фортепіанні дуети) [977; 990]. 

Показовим для характеристики Л. Тучек як камерної ви-
конавиці є факт її залучення до викладання і концертів у Мико-
лаєві  Й. Карбулькою,  який  неодноразово  під  час  власних  ви-
ступів  у  Херсоні  (1907/08,  1912/13 рр.)  та  концертів  цієї
піаністки під час її недовгої одночасної викладацької роботи в
обох цих містах (1907/08 рр.) грав з нею в ансамблях. 

Перелік  композиторів,  чиї  камерні  твори  виконувала
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Л. Тучек та її партнери, був вельми широкий. Серед ексклюзив-
них виконань за участю чеської піаністки назвемо Квартет a-moll
для фортепіано, скрипки, альта та віолончелі Р. Кана (1911/12) та
«Силуети» А. Аренського для ансамблю 2-х роялів (Тучек та Еґ-
ґенберг, 1913) [991]. 

Л. Тучек  проявила  себе  в  Херсоні  і  як  непересічний
педагог: нерідко виступи саме вихованців її класу складали до
9/10 номерів програм учнівських концертів [999]. Серед її хер-
сонських  учнів –  артистичних  онуків  Й. Їранека –  були  відомі
згодом музиканти Л. Шор, який працював концертмейстером у
різних концертних організаціях Москви, та Н. Г. Вальтер, соліст
і концертмейстер Всесоюзного радіо, концертмейстер видатних
скрипалів  –  Л. Когана,  Б. Гольдштейна,  віолончелістів  –
М. Марешаля,  П. Фурньє,  А. Наварри,  вокалістів  –  І. Козлов-
ського,  С. Лємєшева,  А. Нєжданової,  К. Обухової,
М. Максакової,  К. Держинської,  М. Рейзена,  О. Образцової  та
ін., з якими гастролював не лише в СРСР, а й за кордоном [92].
Після повернення на батьківщину Л. Й. Тучек у 1916–1919 рр.
працювала в Органній школі в Брно, а потім до 1939 р. провади-
ла активну викладацьку і концертну діяльність на посаді профе-
сора Брненської музичній академії ім. Л. Яначека і виступала як
піаністка [937, с. 192].

Інший  вихованець Й. Їранека  Зденек  (Петрович)  Давід
(1882 –  1945)  викладав  у  гімназії  Д. Д. Оболенської  в  1903  –
1906 рр. і успішно займався виконавською діяльністю в Харкові,
разом  із  творами  класичного  та  романтичного  репертуару,
пропагуючи,  як  колись  його  учитель,  музику  чеських
авторів [993]. Зокрема в січні 1905 р. музикант узяв участь у ви-
конанні  тріо  А. Дворжака  «Думки»  разом  із  К. Горським  та
С. Ґлазером [700]. 

Після повернення до Праги за підтримки К. Коваржовиця
З. Давід намагався виступати як співак-тенор в Національному
оперному театрі, проте зазнав фіаско. На початку 1910-х рр. він
гастролював як піаніст разом із віолончелістом Е. Майнарді в різ-
них містах Італії, а також у Парижі та Лондоні.

Пізніше З. Давід знову на деякий час оселився в Харкові і
там  же  викладав.  Чеський  дослідник  В. Крживський  надає
інформацію  про  два  листи  З. Давіда  з  Харкова  в  Прагу  до
Й. Їранека, які  збереглися в архівах. Перший датований жовтнем
1903 р., другий – квітнем 1914 р. [1065, с. 66]. Під час Першої сві-
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тової війни він вступив до російського Чехословацького легіону і
був капельмейстером Чехословацького стрілецького полку (1916‒
1918), а потім знову приїхав до Харкова, де, за чеськими джерела-
ми, викладав один рік у консерваторії, потім працював у творчому
клубі Південної залізниці. Після повернення на батьківщину (1921)
Давід виступав як соліст та ансамблевий виконавець у концертах з
видатними  оперними  співаками  Е. Дестіновою,  М. Баттістіні,
скрипалями Я. Кубеліком, В. Пршигодою та ін., працював виклада-
чем фортепіано та співу [1080].

У 1913–1916 рр. в гімназії Оболенської гру на фортепіано
викладали одразу три вихованці Празької консерваторії: Ярослав
(Іванович) Бабачек, Карел (Карл Карлович) Цизар та Олждржіх
(Ульріх Францевич) Блеха (1892 – 1951)311. Найцікавішим музи-
кантом  серед  них  виявився  У. Блеха,  який  сподобався  ха-
рків’янам  як  яскравий  віртуоз,  пропагандист  чеської  музики,
камерний виконавець (в ансамблі з чеським скрипалем Ф. Смі-
том),  а також як талановитий композитор,  автор фортепіанних
творів312.  Факт прийняття на роботу в одну з провідних харкі-
вських жіночих гімназій уже на початку ХХ ст., коли в місті вже
була  значна  кількість  вихованців  Московської,  Петербурзької,
деяких  західноєвропейських  консерваторій,  цих  молодих  ви-
хованців  Празької  консерваторії,  підтверджує  наявність  тісних
зв’язків братів Їранеків з Харковом навіть у ці роки (через учнів)
і визнання в місті їхнього високого педагогічного рівня. 

А. Їранек,  молодший  брат  Й. Їранека,  після  закінчення
реального училищі в Младем Болеславі, пізніше пройшов курс в
Учительському інституті  та  Органній школі  в  Празі,  приватно
беручи уроки у видатного чеського композитора З. Фібіха. Ще
до  прийняття  посади  хормейстера  в  капелі  Д. Агренєва-
Слав’янського і свого від’їзду до Росії  А. Їранек видав у Чехії
перші свої музичні твори. За недовгий термін роботи в капелі до
оселення в Харкові (1881) А. Їранек встиг об’їздити з цим колек-
тивом майже всю європейську частину Росії, набираючи безцін-
ний  практичний  музичний  досвід.  Протягом  двадцяти  шести

311 Підтвердженням давньої дружби цих трьох музикантів може слугувати той
факт, що вони під час роботи в Харкові мешкали за однією адресою: по вулиці
Максиміліанівській, 14 [834, с. 78 (ІІ-а паг.)].
312 Діяльність  З. Давіда  та  О. Блехи  детальніше  висвітлена  в  статті  автора
дослідження [993].
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років (до 1907 р.313) А. Їранек викладав музику в гімназії Оболен-
ської, керував учнівським хором, струнним оркестром, виступав
разом  із  Й. Їранеком,  Й. Голлі  та  іншими  харківськими  музи-
кантами в багатьох концертах. Як композитор А. Їранек за роки
роботи в Харкові написав багато творів для фортепіано, пісень із
супроводом  фортепіано,  хори  для  чоловічого,  жіночого  та
змішаного складу виконавців, камерні та оркестрові твори. Деякі
з них виконувалися в місті як ученицями гімназії та професійни-
ми музикантами, так і деякими чеськими гастролерами. Так, у
програмі концерту Ф. Ондржичека і А. Ондржичекової, що від-
бувся в 1894 р., серед іншого були «Чеські пісні» А. Їранека, які
виконала  А. Ондржичекова [750].  У  1905 р.  на  концертних
естрадах міста прозвучали Вальс цього композитора у виконанні
«Шевчик-квартету» [697] і  Соната для скрипки і  фортепіано у
виконанні Я. Коціана і З. Давіда – «…твір, написаний у стислих і
струнких формах, дуже мелодійний, ясний за змістом, красивий
за викладенням» [759]. А. Їранек у Харкові написав також оперу
(музичну  комедію)  за  гоголівською  «Женитьбою»  та  оперу
«Дагмар» за байкою С. Чеха. Творча діяльність А. Їранека була
відома не  лише в  Харкові.  Так,  у  сезоні  1909/1910 рр.  в  його
аранжуванні  у  виконанні  струнного  квартету  Миколаївського
відділення  ІРМТ  прозвучала  сюїта  Й. С. Баха  (на  жаль,  не
вказана яка саме) [579, с. 16].

Результати  плідної  роботи  викладачів  музики  в  гімназії
Оболенської мали суспільний резонанс. Так, після традиційного
учнівського музичного вечора, який відбувся 15 грудня 1903 р.,
преса  зазначала,  що більшість  номерів  цього  вечора  складала
фортепіанна  музика,  особливо  відзначилося  виконання  творів
М. Мошковського, Ф. Ліста,  А. Шміта,  Е. Ґріґа та А. Дворжака.
«Взагалі вечір цей справив дуже приємне враження і виявив не
лише серйозне ставлення до музичних занять у гімназії, до якої
для викладання запрошуються видатні музичні сили, але й де-
кілька безсумнівних музичних обдарувань» [757]. 

Своєрідно охарактеризував А. Їранека часів останнього року
роботи цього музиканта в Харкові його молодий колега, грецький

313 Й. Сханілец у своїй монографії надає іншу дату від’їзду А. Їранека з Харкова, а
саме  1908 р.,  проте  у  харківських  джерелах  цей  музикант  востаннє  фігурує  в
переліку викладачів гімназії Д. Оболенської у 1906/1907 навчальному році. Від’їзд
А. Їранека  з  Харкова  саме  у  1907 р.  опосередковано  підтверджується
В. І. Сокальським у рецензії на концерт «Шевчик-квартету» (1909) [698].
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піаніст  і  композитор  М. Каломірис314,  який  після  закінчення  Ві-
денської  консерваторії315 викладав  музику в гімназії  Д. Д. Оболе-
нської  (1906‒1910).  Каломірис  називає  чеського  музиканта
«звичайним учителем»,  який «…усе життя писав чеську музику,
однак постарів у Харкові на рутині» [цит. за : 825, с. 122].

На початку ХХ ст., як зазначає Й. Сханілец, у харківських
музичних колах був вельми популярним квартет (? – В. Щ.), до
складу якого входили чеські артисти З. Давід, А. Тракал, Й. Гол-
лі, А. Їранек [1093, с. 156]. Проте в харківській пресі відгуки на
концерти такого камерного колективу знайти не вдалося. Віро-
гідно,  виступи  цих  музикантів,  але  навряд  чи  саме  в  складі
квартету,  відбувалися під час приватних зустрічей у вітальнях
представників харківської музичної інтелігенції та під час куль-
турних  акцій  харківської  чеської  спільноти на  кшталт  вечорів
фізкультурно-спортивного товариства  «Сокіл» з майже обовʼяз-
ковими концертними відділеннями. Протягом усіх років перебу-
вання в Харкові А. Їранек у своїх листах на батьківщину до рід-
них і  друзів  знайомив чеську музичну громаду із мистецьким
життям у місті (див. іл. LІ–LІV).

Уже після від’їзду А. Їранека до Праги, у 1909 р., під час га-
стролей «Шевчик-квартету», чеські музиканти виконали на біс йо-
го «Impromtu-valse». «Останню п’єсу, – писав В. І. Сокальский, му-
зичний  критик  газети  «Южный край», –  з  сумною,  задушевною
мелодією, що виростала до пристрасних поривів, соковито, краси-
во і талановито написану – нам особливо приємно було прослуха-
ти. Вона нагадує нам симпатичного автора її, який два роки тому
покинув  Харків,  залишивши  по  собі  найприємніші  спогади  в
невеликому  гуртку,  де  він  обертався.  Тепер  він –  у  Празі.
І Impromtu його прозвучало для нас, як голос друга, що посилає
нам здалека  сердечний привіт» [698].  Теплота  і  щирість,  з  якою
написані рецензентом ці  рядки,  служать підтвердженням високої

314 Маноліс (з час його роботи в Харкові Еммануїл Іванович) Каломіріс (1883‒
1962) згодом став фундатором грецької композиторської школи, засновником
Елінської та Національної консерваторій в Греції. Разом із ним до Харкова з
Відня приїхали його мати і дружина Харіклія (за час її роботи в місті Параска
Миколаївна) Каломірі, у дівоцтві Папамосху (1881‒1966), однокурсниця Кало-
міриса по Віденській консерваторії, піаністка, яка, попри народження двох ді-
тей, також викладала в гімназії Д. Оболенської [340, с. 88].
315 У  числі  учителів  грецького  музиканта  у  Віденській  консерваторії  був
видатний  музикознавець, композитор,  диригент  і  педагог  українського
походження Е. Мандичевський.
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репутації А. Їранека, якою він користувався серед харків’ян як му-
зичний педагог, композитор, виконавець, яскрава особистість. Як і
його старший брат, А. Їранек пропагував передові ідеї чеської му-
зичної  культури, був  знавцем пісенного  фольклору слов’янських
народів,  різнобічно  обдарованою  людиною.  У  подальші  роки
А. Їранек видав у Чехії деякі камерні твори, написані ним під час
свого  перебування  в  Харкові,  займався  малюванням  і  провадив
приватну педагогічну діяльність.

Вірний друг,  колега  і  товариш по помешканню в Харкові
обох братів Їранеків Йозеф (Йосип Адальбертович) Голлі (1873–
1931)  походив  із  родини  чеських  учителів,  закінчив  Органну
школу в Празі (1874) і став членом Празької спілки молодих музи-
кантів. У Харкові Й. Голлі зарекомендував себе як фортепіанний
виконавець, педагог і композитор. Окрім роботи в гімназії Оболен-
ської, Голлі з 1891 р. до свого повернення до Чехії у 1907 р. викла-
дав музику також в Харківському інституті шляхетних дівчат, де
музиці  традиційно  приділялася  пильна  увага,  і  до  якого  тради-
ційно запрошувалися освічені педагоги, чимало з яких були саме
із Західної Європи. Так, у цьому закладі в минулому в різні роки
протягом довгого терміну працювали вихованці Празької органної
школи В. Й. Вольнер і Й. Е. Вільчек, відомі в місті чеські фахівці і
музично-громадські діячі, учителі М. В. Лисенка.

Звіти про музичні виступи учениць гімназії Оболенської та
інституту шляхетних  дівчат  під  час  урочистих  актів  іноді  по-
трапляли на сторінки харківської преси. У числі кращих педагогів,
які підготували своїх вихованок до виступів постійно надавалося
прізвище  Й. Голлі.  Складність  програм  таких  концертів  і  щирі
слова на адресу юних артисток зайвий раз підтверджують високий
рівень професіоналізму Голлі та інших викладачів музики в цих
закладах. Після повернення до Чехії Й. Голлі також видав декілька
своїх вокальних та інструментальних творів, створених у харків-
ський період його діяльності. 

Наведені  документи,  які  стосуються  діяльності  в  Харкові
братів Їранеків і Й. Голлі, свідчать про значний внесок цих фахів-
ців у розвиток музичної культури центру Слобожанського краю
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., пропаганді досягнень чеської
композиторської і виконавської шкіл і в налагодження більш ті-
сних  культурних  контактів  між  представниками  споріднених
чеської та української музичних спільнот.
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6.4. Ф. А. Бугамеллі (1876–1949) як один із засновників
української вокальної школи ХХ століття 

Історія музичної культури Харкова перших двох десятиріч
ХХ ст. багата на славетні імена видатних митців: педагогів, ви-
конавців-інструменталістів  та  співаків,  композиторів,  дири-
гентів, які гідно презентували більшість європейських музичних
виконавських і композиторських шкіл. Зазвичай перебування в
Харкові  італійських музикантів було пов’язане з приїздами до
Одеси і подальшими більш або менш тривалими гастролями в
інших культурних центрах України італійської опери, яка протя-
гом ХІХ – початку ХХ ст. стала однією з найголовніших ознак
музичного  побуту  мешканців  цих  міст. На  відміну  від  пред-
ставників інших європейських шкіл, насамперед чеської і німець-
кої, котрі осідали надовго в Україні і своєю тривалою музично-
виконавською і педагогічною працею сприяли розвиткові музич-
ної культури їхньої нової батьківщини, значний відсоток музи-
кантів з Італії, котрі відвідували Україну в складі оперних труп –
співаків (солістів, а іноді й артистів хору), інструменталістів для
оркестрів, капельмейстерів тощо – постійно змінювалися з май-
же щорічною ротацією в Україні їхніх оперних антреприз. Чи не
єдиним винятком з цього була Одеса, у якій у ХІХ – на початку
ХХ ст. десятиліттями постійно працювали декілька італійських
музикантів.

Тому ще цікавішою в цьому контексті є музична діяльність
тих  представників  італійської  музичної,  зокрема  співацької,
традиції, які не обмежилися лише гастролями, а переселилися в
Україну на тривалий час і присвятили виведенню її музичної ку-
льтури на європейський рівень. 

Однією з таких особистостей в історії музичної культури
Харкова став Федеріко Алессандро Бугамеллі (1876‒1949) – уні-
версально обдарований музикант, талант якого чи не найяскраві-
ше проявився в роки його життя в цьому місті (див. іл. LVI). Він
став  однією  з  найяскравіших  постатей  у  когорті  західноєв-
ропейських митців, які пов’язали з Харковом десятиліття плід-
ної музично-педагогічної і просвітницької діяльності. Проте і до
сьогодні сама постать цього музиканта і  його плідна робота в
Харкові детально не розглядалася і не аналізувалася. Нечислен-
ними роботами з історії музичної культури Харкова та Харків-
ського  національного  університету  мистецтв
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(О. В. Кононової [264];  [268],  Н. О. Пирогової [608],
Л. Г. Цуркан [869; 870]) або з питань становлення національної
вокальної методики (О. В. Єрошенко [199]),  а  також спогадами
М. Рейзена [643]  про  свого  вчителя  вітчизняна  друкована
інформація  про Ф А. Бугамеллі  майже повністю вичерпується.
Автором  цієї  монографії  була  здійснена   спроба  узагальнити
інформацію  зі  статей  наведених  вище  авторів,  спогадів
М. Рейзена і свідчень про діяльність у Харкові Ф. А. Бугамеллі,
що друкувались в пресі та у щорічних звітах Харківського від-
ділення ІРМТ [998]. 

Запрошенню Ф. А. Бугамеллі до штату викладачів музично-
го училища Харківського відділення ІРМТ передував вихід з чи-
сла його викладачів досвідченого фахівця С. Ю. Моте – вихованки
видатної  співачки  і  педагога  з  європейським  ім’ям  П. Віардо-
Гарсія [590, с. 39]. Інформуючи про початок роботи в музичному
училищі  молодого  італійського  музиканта,  безіменний
кореспондент  «Російської  музичної  газети»  зазначав:  «Дирекція
музичного училища місцевого Відділення І.Р.М.Т. запросила […]
нового викладача співу п. Федеріко Бугамеллі з Болоньї. Останній
отримав  солідну  різнобічну  музичну освіту  як  співак,  піаніст  і
композитор.  П. Бугамеллі –  лауреат  королівської  філармонічної
академії, а також консерваторії в м. Пезаро. Закінчивши курс, він
роки три присвятив переважно капельмейстерській діяльності, був
оперним диригентом у найголовніших театрах Італії, не залишаю-
чи композиторської роботи; його опера йшла з успіхом у Болоньї і
Модені.  Потім  п. Бугамеллі  присвячує  себе  педагогічній  діяль-
ності на посаді професора співу в Болоньї, де завжди міцно утри-
мувалися класичні традиції старовинної італійської школи співу, і
вже виховав учнів, які виступають з успіхом на оперних сценах в
Італії.  І  все-таки, чи буде в змозі  італійський професор навчати
російських співаків для російської репертуару? [виділено в текс-
ті – В. Щ.]» [456]. Це та попереднє джерело спростовують поши-
рену в деяких сучасних довідкових виданнях інформацію про рік
початку  роботи  Бугамеллі  в  Харкові,  адже,  окрім  правильної
(1901), у деяких джерелах надаються ще три різні дати: 1897, 1906
і 1907 рр. Отже, як зазначалося в кореспонденції в «Російській му-
зичній газеті», у 1901 р. посаду викладача співу в музичному учи-
лищі  Харківського  відділення  ІРМТ  обійняв  досвідчений,  різно-
бічно обдарований фахівець, який на час приїзду до Харкова мав
досвід  капельмейстерської,  педагогічної  й  композиторської  діяль-
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ності в себе на батьківщині. Така універсальність музиканта не була
в ХІХ – на початку ХХ ст. якимось виключним явищем – у Харкі-
вському музичному училищі того часу працювало чимало яскравих
музикантів, які вдало і плідно поєднували декілька сфер музичної
діяльності – виконавську, педагогічну, капельмейстерську, нерідко і
композиторську  (С. В. Неметц,  І. І. Слатін,  пізніше  С. С. Ґлазер,
К. К. Горський, А. А. Юр’ян, Ф. В. Кучера та ін.). 

У  довідкових  джерелах  та  нечисленних  дослідницьких
працях надається різний і  не завжди правильний перелік учи-
телів Бугамеллі в різні періоди його навчання в Пезаро та Бо-
лоньї:  П. Масканьї  (у  більшості  опрацьованих  джерел),
У. Мазетті (в усіх джерелах), А. Буцці, А. Мартуччі [124], Ф. Бу-
зоні [268, с. 33; 869 с. 57], Д. Крешентіні [264, с. 27; 869, с. 57].

Першим  музичним  навчальним  закладом,  у  якому  Бу-
гамеллі  розпочинав  музичну  освіту  в  Пезаро,  на  батьківщині
Дж. Россіні, був музичний ліцей, відкритий за заповітом видат-
ного композитора в будинку Палацу Олів’єрі в 1882 р., який не
мав статусу консерваторії. Формуванню високої репутації ліцею
з  перших  років  його  існування  сприяла  популярність  його
перших  керівників  –  відомих  італійських  композиторів  Карло
Педротті  і,  особливо,  уславленого  автора  «Паяців»,  одного  із
засновників італійського веризму П’єтро Масканьї (1863‒1945),
учнем якого і був Ф. Бугамеллі.

Іншим  учителем  Бугамеллі,  уже  в  Болонській
консерваторії (у деяких джерелах цей заклад називався музич-
ною  або  філармонічною  академією),  був  відомий  італійський
співак і  найзначніший вокальний педагог кінця ХІХ – початку
ХХ ст.  Умберто Мазетті  (1869‒1919).  Цей музикант також мав
композиторський хист  (був  автором трьох  опер,  симфонії,  ро-
мансів), створив власну «Школу співу», яка була надрукована в
Італії в 1895 р., а вже в Москві в 1912 р. були надруковані «Крат-
кие указания по пению моим ученикам». Незначна вікова різни-
ця (7 років) між учителем та учнем вочевидь сприяла їхнім тіс-
ним творчим і товариським стосункам. Протягом двадцяти років
(1899‒1919)  Мазетті  працював  учителем  співу  в  Московській
консерваторії,  отже,  не виключено,  що одним із поштовхів до
переїзду до Росії Бугамеллі, був вдалий приклад його вчителя.

Артуро Буцці-Печчіа  (1854 (або 1856)  –  1943),  ще один
учитель  Бугамеллі  в  Болонській  консерваторії,  також  був  ві-
домий  як  досвідчений  вокальний  педагог  і  композитор,  автор
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численних італійських пісень і серенад.
Якщо перші три з перелічених музикантів дійсно викла-

дали в названих музичних закладах у ці роки, то презентація на-
ступних  трьох  із  наведених  музикантів  як  учителів  Бугамеллі
потребує уточнень.

В  опрацьованих  численних  довідкових  та  енциклопеди-
чних виданнях не вдалося виявити музиканта, викладача в музи-
чному ліцеї  в  Модені  або  в  Болонській  консерваторії  з  ім’ям
А. Мартуччі. Проте в числі викладачів Болонської консерваторії
того часу був відомий італійський піаніст, диригент і композитор
Джузеппе  Мартуччі  (1856‒1909),  який  на  батьківщині  набув
популярності  як  один  із  видатних  диригентів-інтерпретаторів
творчості  Р. Вагнера  (керівництво  в  1883 р.  симфонічним
концертом пам’яті німецького композитора, перше виконання в
Італії  в  1888 р.  опери  «Тристан  та  Ізольда»),  Р. Шумана  та
Й. Брамса.  Серед  композиторського  доробку  Мартуччі  були
ораторія  «Самуїл»,  дві  симфонії,  два  фортепіанні  концерти,
камерно-інструментальні ансамблі,  вокальна музика тощо. От-
же, грі на фортепіано та мистецтву диригування Бугамеллі воче-
видь учився саме в нього.

Видатний піаніст і композитор Ф. Б. Бузоні (1866‒1924) в
період  навчання  Бугамеллі  в  Пезаро  та  в  Болоньї  (середина
1880-х – перша половина 1890-х рр.) працював і виступав далеко
від батьківщини: в Граці, Гельсінгфорсі, Москві, Бостоні та Бер-
ліні.  Тому заняття Бугамеллі з  Бузоні,  якщо такі  і  були, мали,
вочевидь,  характер  лише  періодичних  творчих  консультацій
(удосконалення майстерності) й навряд чи тривали довгий час.

Нарешті,  Джироламо  Крешентіні  (1762‒1846),  один  із
найвидатніших італійських співаків-кастратів, педагог з вокалу і
композитор, директор школи співу музичного ліцею в Болоньї,
апріорі не міг бути вчителем Бугамеллі, бо помер за тридцять
років до його народження. У цьому випадку можна лише казати
про співацькі педагогічні традиції в Болоньї, закладені Креше-
нтіні і, вочевидь, успадковані його послідовниками.

Уся  подальша  діяльність  Бугамеллі  в  Харкові  розсіяла
будь-які сумніви щодо можливості італійського фахівця навчати
співу  вітчизняних  співаків  для  російських  та  українських
оперних і камерних сцен. Рецензії на виступи Бугамеллі в усіх
сферах  його  концертної  діяльності  –  соліста-вокаліста,
акомпаніатора  співу  учнів,  диригента  симфонічного  оркестру
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або  учнівського  хору,  виконавця  власних  творів,  а  також  на
концерти учнів цього музиканта завжди сповнені схвальних або
навіть захоплених вражень. Наведемо лише деякі з них, що ха-
рактеризують Бугамеллі в різних його музичних амплуа.

«У першому [симфонічному] зібранні [7 березня 1902 р. –
В. Щ.] виступила [...] з бетховенською арією “Ah, perfido” пані
Амелія Греко, учениця [і сестра – В. Щ.] п. Бугамеллі [...]. Вона
виявилася закінченою співачкою, яка може з гідністю фігурувати
на будь-якій оперній сцені. У неї сильне драматичне сопрано з
блискучими верхами, злегка тремоліює і різкувате за тембром; за
стильністю  передачі  і  за  тонкощами  відтінків  вона
зарекомендувала свого вчителя з кращого боку. Успіх обох без-
умовно великий. На bis пані Греко заспівала ще арію з “Tosca”
Пуччіні. 10 березня дав концерт п. Бугамеллі. У нього невеликий
голос (тенор), але володіє він ним чудово, виконання його у ви-
сокій мірі талановито. Він співав уривки з “Лоенгріна”, “Афри-
канки”, “Ріголетто”, “Manon Lescaut” Массне, арію “Bocca bella”
Лотті і романс зі своєї опери “Джіованні Бандіно”. У цьому ж
концерті  публіка познайомилася з  його скрипковим капричіо і
фортепіанними баркаролою і гавотом. Автор, мабуть, перебуває
під впливом Пуччіні, Масканьї, Муньоне та інших представни-
ків нової італійської школи, але, що цікаво в його творах, – це їх
характеристичність,  фантастичність  і  мелодійна  краса», –  за-
значав харківський рецензент Р. Геніка [114] – один із досвідче-
ніших піаністів міста,  який у наступні роки неодноразово сам
ставав  партнером  Бугамеллі-співака  в  його  концертах [488,
с. 134]. З А. Греко Бугамеллі неодноразово виступав і в камерних
програмах,  де звучали його власні вокальні твори. За словами
музичного критика газети «Южный край» В. І. Сокальського, він
був «чутким акомпаніатором» [цит. за: 488, с. 134].

У третьому симфонічному зібранні, яке відбулося 25 бе-
резня 1902 р., Бугамеллі виявив себе і як диригент: під керівни-
цтвом автора було виконане Скерцо c-moll. «Це скерцо, наївне за
задумом, є вдало розв’язаною шкільною задачею. Диригує п. Бу-
гамеллі  живо,  енергійно,  але  не  в  міру  гарячкує», –  зазначив
Р. Геніка [115]. Незадовго до цього інший музичний літописець
Харкова  В. І. Сокальський  сповістив  про  участь  Бугамеллі  в
якості  соліста  в  концерті  товариства  шанувальників  хорового
співу, який відбувся в середині того ж місяця [696]. Наприкінці
того ж 1902 р. Сокальський окремо відзначив успіхи учнів класу
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Бугамеллі,  які  взяли участь в концерті  студентського оркестру
під керівництвом І. І. Слатіна [695].

У листопаді 1903 р. Г. Алчевський в газеті «Южный край»
надав розгорнуту рецензію на черговий концерт316 італійського
майстра, де перелічив увесь спектр його творчої діяльності: «Та-
лановитий композитор, який належить до новітньої італійської
школи, енергійний диригент, прекрасний піаніст і співак та ди-
вовижний професор співу ‒ ось стисла музична характеристика
цієї виключно обдарованої людини. […] П. Бугамеллі не лише в
нас у Харкові, а й у більшості столичних міст міг би виявитися
єдиним у своєму роді» [12]. Далі, наголосивши на тому, що го-
лос Бугамеллі не має великої сили, яка б відповідала оперним
сценам, Алчевський зазначив, що «…вже після двох-трьох фраз,
які  вражають бездоганною пропорційністю відтінків,  їх  логіч-
ністю і витонченістю, усілякі думки про силу голосу поступа-
ються місцем насолоді дійсно художнім виконанням. […] Здає-
ться, що не існує того образу найвищого вокального мистецтва,
який п. Бугамеллі не міг би тут же на очах у публіки взяти зі сво-
го вокального запасу і явити всім» [12]. 

Разом із Бугамеллі в цьому концерті взяли участь «воло-
дарка  чудового  сопрано»  А. Греко  та  А. Ліницький ‒  один  з
учнів маестро.  «Гнучкість  обдарування  молодої  співачки така,
що дозволяє їй з однаковою довершеністю співати найконтраст-
ніші твори драматичного і  ліричного репертуару», ‒ наголосив
рецензент,  а про Ліницького написав,  що той «…робить честь
своєму вчителеві,  який  зумів  за  два  роки перетворити учня  з
мало дисциплінованим голосом у майже зрілого артиста» [12]. 

В одному із симфонічних зібрань навесні 1904 р. слухачі
познайомилися з симфонічною прелюдією до ІІІ акту опери Бу-
гамеллі «Джіованні Бандіно», яка, за словами Р. Геніки, відповід-
ала вимогам доброї оперної музики [116].

У  звіті  музичного  училища  про  підсумки  1905/06  на-
вчального року наводилася, серед іншого, і така інформація про

316 У цьому концерті, який відбувся в залі музичного училища 9 листопада, та-
кож узяв участь нещодавно прибулий до Харкова піаніст, викладач музичного
училища О. Й. Горовиць. Під час концерту у виконанні трьох співаків звучали
не лише численні сольні номери з опер Дж. Мейєрбера, Дж. Верді, А. Понкʼєл-
лі, Ж. Массне, П. Масканьї, Дж. Пуччіні та ще невідомого харківській публіці
Е. Вольфа-Феррарі,  а  й  вокальні  дуети  з  опер  Ш. Гуно,  Дж. Пуччіні,
П. Масканьї і навіть тріо з «Ломбардцев» Дж. Верді [728].
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випускників музичного училища: «Харківське Музичне учили-
ще І.Р.М.Т. випустило […] пані Мамонову, Монтвід, Пушечни-
кову, пп. Амеліна, Голубєва, Муравйова, Ольхова, Шульмана (усі
клас  Бугамеллі)  […].  На  музичному ранці  7  травня  в  Дворя-
нському  зібранні  співаки,  які  закінчили  курс,  окрім  сольних
номерів, виконали два уривки з “Паяців” і “Трубадура”. З них
якістю голосів виділилися пані Монтвід і  пан Ольхов. За сло-
вами критика “Ю.[жного] Края”, в усіх учнів п. Бугамеллі можна
відзначити сліди доброї школи, в усіх якісно поставлений голос,
достатньо вирівняні регістри, виразна дикція…» [864].

За  сімейними  обставинами  Бугамеллі  в  1906/07  на-
вчальному році  був вимушений перервати роботу в Харкові  й
від’їхати до Італії, проте вже до початку наступного навчального
року він повернувся до міста. «Клас співу його переповнений», –
зазначав кореспондент «Музыкального труженика», вітаючи ви-
кладача, який знову став до роботи в училищі [1048].

Надаючи рецензію на виступ у концерті наприкінці 1909 р.
одного  з  учнів  Бугамеллі,  Р. Геніка  наголосив  на  такому:
«...Артистично закінчено був проспіваний п. Товстоп’ятом про-
лог  з  “Паяців”.  У цього співака  рідкісний за  силою і  красою
тембру баритон, чудова дикція, фразування; усе це почерпнуто в
школі  п. Бугамеллі.  Цей  маестро  в  повному сенсі  прагне  ви-
ховати у своїх учнях те, що перш за все необхідно для сучасної
оперної сцени: силу звуку, драматизм, часом піднесену патети-
чність, пристрасність, нервову рухливість передачі; це віддаляє
від  “bel  canto”  Белліні  і  наближає  до  веризму  Пуччіні  і  Ле-
онковалло, що б’є по нервах, прихильником і однодумцем яких
безсумнівно є талановитий п. Бугамеллі. Майстерно акомпаную-
чи сам, він немовби  [...] вселяє в  учнів дозу свого південного
експансивного артистичного темпераменту» [111]. Невдовзі від-
бувся «дуже вдалий дебют» [110] цього вихованця Бугамеллі в
оперному театрі Комерційного клубу в партії Амонасро. Як за-
значав  у  схвальній  рецензії  Р. Геніка,  п. Товстоп’ят
продемонстрував  «…дуже  гучний,  м’якого  чаруючого  тембру
баритон, справжню італійську школу» [110].

Окрім  підготовки  учнів  як  солістів,  Бугамеллі  пильну
увагу приділяв у своєму класі ансамблевому і хоровому співу.
Його вихованці неодноразово брали участь у хорових і симфоні-
чно-хорових  концертах  як  солісти  і  хористи.  Зазвичай  такі
концерти перетворювалися на справжні музичні свята. Це під-
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тверджує уривок з рецензії 1911 р.: «До програми І симфонічно-
го концерту ІРМТ (28 лютого) увійшли: Героїчна симфонія і 3-я
“Леонора”  Бетховена,  F-dur’ний  Concerto  grosso  Генделя  та
“Stabat Mater” Перголезі для двоголосного жіночого хору і соло
(учениці  музичного  училища  по  класу  п. Бугамеллі)  з
акомпанементом струнного оркестру, органу і фортепіано. Ше-
девр  “Рафаеля  музики”,  як  прозвали  італійці  свого  Перголезі,
знайшов талановитого тлумача в особі п. Бугамеллі, який і дири-
гував. Хор імпонував не масою, але свіжістю, звучністю голосів,
бездоганною  стрункістю  і  чистотою  навіть  у  найскладніших
місцях  з  фігураціями;  передача  цієї  милозвучної,  мелодійної,
простої, правдивої і своєрідної меланхолійної музики була вели-
кою мірою талановита і стильна, публіка оцінила серйозну арти-
стичну працю п. Бугамеллі і влаштувала йому овації» [118].

Наступного року оркестром Харківського відділення ІРМТ
і хором учениць класу Ф. Бугамеллі був уперше виконаний Про-
лог  до  опери  яскравого  харківського  композитора  Ф. С. Аки-
менка «Фея снігів» за казкою Г. Х. Андерсена [268, с. 34].

А в другому симфонічному зібранні  1913 р.,  11 березня,
Бугамеллі  виступив  на  чолі  оркестру.  Кореспондент  «Русской
музыкальной газеты» Р. Геніка надав таку характеристику дири-
гентським якостям музиканта: «Як диригент п. Бугамеллі, крім
солідної рутини (у свою бутність в Італії він очолював декілька
різних оперних антреприз),  має дорогоцінну якість:  надлишок
вогняного, кипучого, пристрасного темпераменту, який електри-
зує та захоплює оркестр; з блиском та бездоганно в усьому ним
були  виконані  симфонія  D-dur  Сгамбаті  та  Scénes  pittoresques
Массне» [106].

Поряд із виступами в якості диригента, концертмейстера
та композитора Бугамеллі не полишав тішити публіку як тала-
новитий співак. Так, у 1914 р. газета «Южный край» інформу-
вала  читачів,  що  1  червня  «...в  Ізюмі  відбудеться  концерт
популярного  в  Харкові  професора  співу317,  композитора  (учня
Масканьї)  Фредеріко  Бугамеллі  [помилка  в  написанні  імені  –
В. Щ.], відомої артистки міланського театру Амелії Греко і баса
харківської  опери  А. П. Мєсняєва  за  вельми  цікавою  і  різ-
номанітною програмою. Для Ізюму концерт цей становить ви-

317 Чи не найперше в цій кореспонденції Бугамеллі був названий професором.
У подальших публікаціях у  пресі стосовно цього музиканта таке траплялося
неодноразово. 
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нятковий інтерес» [726].
Серед значимих музичних подій для Бугамеллі в 1915 р.

стало запрошення його випускників до участі в концерті з творів
А. Г. Рубінштейна на честь двадцятих роковин смерті компози-
тора. «Великий успіх припав на долю п. Гуляєва, який виконав
романси “Бор сосновий” і  “Князь Ростислав” і  пані Рудакової,
колишніх  вихованців  Харківського  музичного  училища», –  за-
значала місцева преса [1101].

За часів  непростих 1916 і  1917 рр.  чи  не  найяскравішими
сторінками музичного життя харків’ян стали виступи в саду Коме-
рційного клубу літнього симфонічного оркестру під орудою Ф. Бу-
гамеллі  та  І. І. Слатіна  (молодшого).  Сама  організація  літнього
оркестру  з  46  музикантів  під  час  війни  була  нелегкою  і  ризи-
кованою з фінансового боку справою, проте повністю виправдала
очікування його керівників. Окрім рядових оркестрантів, Бугамел-
лі  і  Слатін  запросили  солістами  яскравих  музикантів:  скрипаля
Ф. Сміта (вихованця Празької консерваторії, викладача музичного
училища, у 1917‒18 рр. консерваторії), який у 1916 р. був водночас
концертмейстером літнього оркестру, концертмейстера групи віо-
лончелей  Я. Бунчука,  приватного  вихованця  Бугамеллі  співака
О. Чишка,  співаків  М. Палевича,  С. Романовську,  піаністів
О. Горовиця, А. Лансберга та ін. [7; 608, с. 102].

Звіти про виступи літнього оркестру під керівництвом Бу-
гамеллі  в  1916 р.  рясніли  захопленими  рядками.  Так,  після
четвертого  симфонічного  концерту  кореспондент  газети  «Пів-
денний  край»  О. Горовиць  відзначив  «обдарованого  скрипаля
Ф. Сміта, який чудово зіграв концерт Бруха» [175]. І далі: «І ди-
ригент, і соліст мали великий успіх, що виразився в оваціях і кві-
тах» [128]. Наприкінці цього сезону,  як зазначала газета «Юж-
ный край», «…такого скупчення публіки, яке спостерігалося в
суботу на бенефісі солістів оркестру скрипаля Ф. Сміта і віолон-
челіста  Я. Бунчука,  сад  комерційного  клубу  не  бачив  давно.
Заповзятливі  молоді  люди  сиділи  [...]  навіть  на  деревах.  [...]
Бенефіціанти були зустрінуті гучними оплесками, які довго не
стихали,  і  тушем  оркестру.  Маса  квітів,  цінні  подарунки  та
нескінченні  вимоги  “бісів”» [727].  Диригував  цим  концертом
маестро Бугамеллі.

У 1917 р., під час Лютневої революції, італійський музи-
кант  на  короткий  час  залишив  Харків,  проте  тією  ж  весною
повернувся  до  міста,  відновивши  заняття  вже  в  Харківській
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консерваторії  (статус  музичного училища змінився  в  травні)  і
знову очоливши літній симфонічний оркестр в саду Комерційно-
го  клубу.  Протягом  того  літа,  крім  майже  щоденних  вечорів
популярної садової  музики, оркестрантами на чолі  з  досвідче-
ним диригентом були підготовлені  17  справжніх  симфонічних
концертів.  Як  зазначала  музикознавець  Н. Пирогова,  «…ре-
пертуар цих концертів включав ряд творів, що віддзеркалювали
дух  революційної  епохи:  “Дубинушка”  в  обробці  Римського-
Корсакова,  “Эй,  ухнем”  в  обробці  Глазунова.  У  концертах
пропагувалися  твори  Чайковського,  Рахманінова,  Скрябіна,
Калінікова» [608, c. 102]. Останній з них, «прощальний», що від-
бувся  31  серпня,  закінчувався  симфонічними  епізодами  з
«Руслана і Людмили» Глінки [268, вкл. ХХІІІ].

Останні виявлені друковані свідчення про діяльність у Хар-
кові  Ф. Бугамеллі  датуються  першою  половиною  1918 р.  За
даними,  наведеними  Н. Пироговою,  в  одному  з  традиційних
недільних  музичних  ранків,  що  зазвичай  відбувалися  в  пере-
повненому залі, 17 лютого 1918 р. взяли участь 18 виконавців.
Як зазначала харківська преса, «з тріумфом виступив клас співу
талановитого  професора  Ф. Бугамеллі» [цит.  за:  608,  с. 103].
Один з таких ранків був цілком присвячений інструментальним і
вокальним ансамблям. У концерті  серед іншого були виконані
сцени  з  «Фауста» Гуно  та  «Ріголетто» Верді,  що,  як  зазначає
Н. Пирогова, свідчило про значний професійний рівень, високу
виконавську культуру виконавців [цит. за: 608, с. 103].

На початку осені 1918 р., коли Харків опинився в центрі
змагально-визвольної  боротьби  і  в  місті  мали  розпочатися
активні  військові  дії,  Ф. Бугамеллі  з  першими пострілами вже
назавжди залишив місто й повернувся до Італії.

За роки перебування в Харкові Ф. Бугамеллі виховав цілу
плеяду  першокласних  співаків,  найяскравішими  серед  яких
стали:  артистка  опери  і  камерна  співачка  (лірико-драматичне
сопрано) К. Воронець-Монтвид; співак (бас) харківської опери,
учасник дягілєвських сезонів у Парижі М. Гуляєв; співак (тенор)
італійської трупи, який згодом виступав у Петербурзі  й інших
містах Росії  В. Муравйов; оперний і камерний співак (тенор) і
композитор  О. Чишко,  у  майбутньому  доцент  Ленінградської
консерваторії по класу композиції; видатний радянський співак
(бас), народний артист СРСР М. Рейзен; камерна співачка В. Пу-
шечникова –  виконавиця  романсів  С. Рахманінова,  якій
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акомпанував у концертах сам автор;  артистка  опери і  оперети
(лірико-колоратурне сопрано) З. Мамонова; артистка опери (лі-
рико-драматичне сопрано) Н. Сироватська (уроджена Нечаєва);
концертний співак (тенор) і  політичний діяч О. Семенов,  який
епізодично виступав у багатьох європейських містах,  оперний
співак  (бас-баритон)  І. Бондаренко,  який  працював  у
московських (1906‒1909) та харківських (1911‒1915) антрепри-
зах, і разом із І. Алчевським організовував у Харкові концерти
української  музики,  де  виконував  романси  М. Лисенка,
Я. Степового, а також українські народні пісні318 та ін. 

Педагогічну справу Бугамеллі в Харківській консерваторії
плідно  продовжив  його  учень,  згодом  асистент,  видатний
вокальний  педагог,  один  із  засновників  сучасної  харківської
вокальної  школи,  професор  П. В. Голубєв.  Педагогічні  засади
П. В. Голубєва  в  контексті  діалогу  української  та  італійської
вокальних шкіл аналізуються в статті О. В. Єрошенко [199]. На
жаль,  окрім  методичних  праць  П. В. Голубєва,  чи  не  єдиним
друкованим джерелом, у якому розкриваються деякі методичні
принципи  самого  Бугамеллі,  є  декілька  сторінок  зі  спогадів
М. Рейзена, який учився в італійського маестро всього один на-
вчальний рік (1917/18), проте користувався його порадами про-
тягом  чи  не  найтривалішої  в  історії  вокального  мистецтва
творчої  кар’єри [643].  Головними  засадами  роботи  педагога  з
учнями на початковому етапі, як зазначав М. Рейзен, були: кате-
горична заборона форсування звуку і навіть відмова від співу на
forte,  розвиток насамперед середнього регістру співака з  дуже
обережним додаванням низьких і високих нот. Особлива увага
приділялася  перехідним  нотам,  вирівнюванню  тембру  в  усіх
співочих регістрах,  співу на напівпосмішці, яка виключає ску-
тість звуку, економному розподілу дихання, якої сили не був би
звук, прищеплення вміння уникнути плоского, вульгарного, від-
критого звучання. Протягом усього першого року навчання Бу-
гамеллі працював з Рейзеном виключно над гамами, арпеджіо та
нескладними  вокалізами.  Педагог  привчав  молодих  співаків
вмінню слухати себе, знаходити помилку, якщо вона була, і ви-

318 Знайдені  у  Франції  грамофонні  записи  1909 р.  виконання  Іваном
Васильовичем  Бондаренком,  який  входив  до  Українського  літературно-
художньо-етнографічного  товариства  ім. Г. Квітки-Основʼяненка у  Харкові,
українських народних пісень під супровід бандури, оцифровані і оприлюднені
на Інтернет-ресурсі [620].
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правляти її. Усе це складало фундамент подальшої осмисленої і
цілеспрямованої  самостійної  роботи  співака.  У  випадку  з
Рейзеном результатом такої  наполегливої праці став факт його
переводу одразу з першого на третій курс. Дуже близькі методи-
чні  принципи  роботи  з  молодими  співаками  демонстрував  у
Московській консерваторії в роботі з А. Неждановою колишній
учитель  Бугамеллі  професор  У. Мазетті:  спів  виключно  в
середньому регістрі  з  дуже  поступовим  додаванням  «верхів»,
заборона багаточасових занять з метою уникнення перевтоми го-
лосу, намагання виконувати вокальні твори легко, без будь-якої
напруги [42].  Головна порада Бугамеллі  «співати на відсотках,
залишаючи недоторканим капітал» [643, с. 31], сприяла уникан-
ню форсування звуку і, як наслідок, збереженню співаками бага-
торічної творчої активності, коли і в похилому віці їхні голоси
звучали легко, без будь-якої напруги.

У монографії О. В. Кононової [268] та в ґрунтовних колек-
тивних  працях,  присвячених  ювілеям  ХНУМ  ім. І. П. Котля-
ревського [264]; [1084] надруковані дві фотографії Бугамеллі ча-
сів його перебування в Харкові – самого і з учнями. А спогади
М. Рейзена надають його яскравий словесний портрет і психоло-
гічну характеристику: «Колоритною людиною був мій професор.
Маленький, живий, немов ртуть,  з  виразними чорними очима,
що виблискували, немов розжарене вугілля, за очками в золотій
оправі, невелика борідка і вуса прикрашали його обличчя. […]
Російською він говорив погано, змішуючи російські та італійські
слова, недостатній словниковий запас заповнював мімікою, же-
стами і найнеймовірнішими, проте такими, що дуже допомага-
ють,  порівняннями» [643,  с. 28].  І  далі:  «Траплялося,  для того,
щоб побачити чи правильно я тримаю язик,  йому доводилося
вдиратися на  стілець.  Вочевидь збоку виглядало це  дуже смі-
шно,  проте  ані  мені,  ані  йому не  спадало на  думку сміятися.
Обидва із захопленням працювали» [643, с. 30]. Після прийняття
остаточного  рішення  про  від’їзд  на  батьківщину,  Бугамеллі
наполегливо запрошував учня з собою, наголошуючи, що в Італії
зможуть оцінити його талант [643, с. 28]. Отже, Бугамеллі пре-
зентується Рейзеном як небайдужий до процесу виховання спів-
аків, щиро зацікавлений подальшою артистичною долею учнів
педагог, дбайлива і чуйна людина.

На Байковому кладовищі в Києві,  на могилі «музичного
онука»  Ф. Бугамеллі,  учня  П. В. Голубєва  в  Харківській
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консерваторії ‒ геніального Б. Р. Гмирі, біля чудового пам’ятника
співакові вже за часів незалежної України з’явився вислів-єпіта-
фія: «Його голосом Україна з Богом розмовляла». Чи не є й ча-
стки заслуги італійця Ф. Бугамеллі  в  тому,  що Б. Р. Гмиря був
удостоєний цих найщиріших слів вдячних співвітчизників?

Після повернення до Італії Бугамеллі було даровано долею
ще три десятиліття активного мистецького життя: робота і ви-
ступи на  чолі  улюбленого в Трієсті  Муніципального духового
оркестру  (інший  варіант  назви  –  Громадянський  духовий
оркестр  –  В. Щ.)  і  професура  в  одному  або,  не  виключено,
одночасно в обох музичних навчальних закладах Трієста (з поча-
тку ХХ ст. в місті діяли Вища музична школа ім. Дж. Тартіні та
Музичний  інститут,  якому  пізніше  було  присвоєне  ім я
Дж. Верді). Після їхнього злиття в липні 1932 р. в єдиний вищий
навчальний  заклад (з  1943 р.  він  називався  Вищою музичною
школою Трієста) Ф. А. Бугамеллі, як один з найавторитетніших
у місті  музикантів  і  музичних педагогів,  обійняв  посаду його
ректора, на якій перебував у чи не найскладніші для Італії часи
(1932‒1945 рр.).  Серед  численних  трієстських  вихованців-
вокалістів Бугамеллі найяскравішою стала одна з його останніх
учениць,  видатна  італійська  співачка  світового  рівня  Федора
Барб’єрі (1920‒2003).

За  сімнадцять  років  (з  єдиною  перервою в  1906/07  на-
вчальному  році)  роботи  в  Харкові  Бугамеллі  виявив  себе  як
яскравий  музикант-універсал  (у музичному училищі,  крім  со-
льного  співу  та,  як  видно  з  рецензій,  вокального  ансамблю,
деякий час викладав також італійську мову, елементарну теорію
музики,  гармонію,  сольфеджіо,  інструментування,
контрапункт [869, с. 57], мав також і широку приватну виклада-
цьку практику [643, с. 28]), багатогранний педагог з передовими
поглядами на  процес  виховання  вокалістів,  діяльність  котрого
значною мірою обумовила подальший розвиток вокального ми-
стецтва  в  Харкові  та  в  Україні.  Італійський  фахівець  також
виявив себе як виконавець-пропагандист класичних і сучасних
італійських  авторів,  чутливий  інтерпретатор  симфонічних,  си-
мфонічно-хорових та оперних творів композиторів різних епох і
стилів,  у  т. ч.  російської  і  української  музики,  талановитий,
прийнятий харківською аудиторією композитор.

Дана  тема  передбачає  поглиблене  вивчення  харківської
періодики  та  архівних  джерел  1901‒1918 рр.  з  метою  більш
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повного  висвітлення  концертної  діяльності  і  виконавських
смаків  Бугамеллі,  документальне  підтвердження  або  спросту-
вання факту присвоєння йому звання професора в останній рік
його роботи в Харкові,  адже в монографії до 75-річчя Харків-
ського  інституту мистецтв  Бугамеллі  презентується  просто  як
викладач,  проте  в  харківській  пресі  неодноразово  ‒ у  1903 р.,
1914 р.  і,  головне,  після  реорганізації  музичного  училища  на
консерваторію,  уже  в  1918 р.,  а  також  у  спогадах  М. Рейзена
саме  цього  періоду ‒ стосовно  Бугамеллі  вживається  слово
«професор».  Чекає  на  з’ясування  та  подальше  висвітлення  і
артистична доля деяких його харківських вихованців. Потребує
уточнення  і  перелік  тих,  хто дійсно навчався  в  Харкові  в  Бу-
гамеллі. Так, інформація про навчання в музичному училищі в
класі Бугамеллі в 1897‒1901 р. відомої співачки О. Холодної, що
наведена  в  багатьох  довідкових  виданнях,  не  відповідає
дійсності, бо в той час італійського музиканта ще не було в Ха-
ркові. Не з’ясовано також, чи вчилася в Харкові в Бугамеллі саме
онука  видатного полтавського музиканта  чеського походження
А. В. Єдлички,  у  майбутньому золота  медалістка  Московської
консерваторії,  вихованка  О. Б. Гольденвейзера  (1912‒16),
піаністка Олена Зайцева, адже за даними щорічних звітів Харкі-
вського  відділення  ІРМТ у  переліку учениць  класу Бугамеллі
протягом 1901‒04 рр. фігурує дівчина саме з такими ім’ям і прі-
звищем. Подальший пошук документальних відповідей на ці та
інші запитання заповнив би «білі плями» харківського періоду
життя Ф. А. Бугамеллі, дозволив би детальніше проаналізувати і
розкрити  яскраву  різнобічну  діяльність  у  місті  цієї  видатної
особистості.

* * * * *
Проведений детальній аналіз різнобічної творчої діяльності

в Одесі та Харкові декількох яскравих, непересічних, але нині ві-
домих лише завузькому колу фахівців, музикантів – представни-
ків  різних  європейських  виконавських  і  педагогічних  традицій
(австро-німецької,  чеської,  італійської),  які  заповнили більшість
сфер  музично-культурного  буття  того  часу,  свідчить  про  їх
непересічне значення в становленні музичного професіоналізму
їх учнів,  культурному й естетичному збагаченні  відвідувачів їх
концертів.  Композиторські,  виконавські,  педагогічні,  організа-
ційні здібності кожного із цих особистостей дозволили їм перебу-
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вати в авангарді музично-культурних процесів, які відбувалися в
Одесі та Харкові за часів їхнього життя. Багатогранна діяльність
Р. Фельдау, С. Неметца, Ф. Бугамеллі, братів Їранеків та їхніх ко-
лег і учнів розгорталася в постійній творчій співдружності з бага-
тьма іншими музикантами – представниками численних західноє-
вропейських та вітчизняних музично-культурних традицій. Завдя-
ки  такій  тісній  співпраці  ці  фахівці  змогли  найповніше  реалі-
зувати свої багатогранні таланти, спрямовані на служіння музи-
чній культурі України. Подібно їм тисячі західноєвропейських му-
зикантів, які працювали в Україні в цей історичний період, могли
б про себе і  свою творчу долю висловитися словами Л. Ауера:
«Батьківщина музиканта  – це  lʼUnivers319. Це країна, де потрібні
його талант і його робота» [цит. за: 8]. Десятки інших представни-
ків  західноєвропейських  музичних  традицій,  котрі  працювали
пліч-о-пліч з цими музикантами, подібні до них, своєю багаторі-
чною  працею  в  царині  музичної  педагогіки  та  музичного  ви-
конавства склали той міцний культурний фундамент, на якому від-
бувався подальший бурхливий розвиток музичної культури Украї-
ни вже за інших історико-політичних умов.

319 LʼUnivers або Universe – Всесвіт (франц.).
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ВИСНОВКИ

Проведене  комплексне  дослідження  формування  музи-
чно-культурних традицій Сходу та Півдня України другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті західноєвропейських ми-
стецьких впливів дозволило дійти таких висновків:

1. Формування та стрімкий розвиток музичної культури
України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відбувалися
за безпосередньою дедалі все більш масовою участю західноє-
вропейських музикантів та  музичних діячів,  які  своєю профе-
сійною  діяльністю  сприяли  подоланню  суттєвого  відставання
багатьох  сфер  музично-культурного  буття  українців  –
інструментальної, вокальної, ансамблевої, оркестрової, оперної,
диригентської,  композиторської,  фольклористичної,  музично-
критичної  діяльності,  музичної  педагогіки,  нотного  видавни-
цтва, виготовлення музичних інструментів, антрепренерства то-
що.  Озброєні  досвідом,  набутим  під  час  навчання  і  музично-
виконавської та музично-педагогічної практики на батьківщині,
західноєвропейські музиканти, потрапивши в Україну, намагали-
ся перенести власний досвід музичної діяльності на новий ґрунт.
Виконавська, педагогічна, музично-організаційна робота сотень
таких фахівців була спрямована на поступове наближення музи-
чно-культурного  побуту  українських  міст  до  західноє-
вропейського  рівня.  Це  стосувалося  як  музично-виконавської
діяльності солістів і учасників різноманітних музичних колекти-
вів,  так  і  музично-педагогічної,  музично-організаційної,  музи-
чно-видавничої,  музично-публіцистичної,  музично-підприєм-
ницької сфер.

2.  Протягом  піввікового  періоду  завдяки  плідній  бага-
товекторній наполегливій праці  численних представників захі-
дноєвропейських  музично-культурних  традицій  відбулося
впровадження на українському ґрунті практично всіх сфер діяль-
ності, характерних для західноєвропейських країн: 1) музично-
концертної;  2)  музично-педагогічної;  3)  музично-підприєм-
ницької.  Безпосередні  постійні  творчі  контакти  представників
різних західноєвропейських культур між собою і з вітчизняними
музикантами – аматорами і професіоналами, відсоток яких в му-
зично-культурному  житті  України  стрімко  зростав,  сприяли
виникненню численних яскравих творчих (ансамблів, оркестрів,
хорів, оперних труп тощо) та педагогічних колективів, однією з
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головних ознак яких, поряд з високим фаховим рівнем, був бага-
тонаціональний склад учасників. 

3. Розкрито значення творчої взаємодії між представни-
ками західноєвропейської  музичної  культури,  які  постійно ме-
шкали  або  деякий  час  працювали  в  Україні,  і  музично  об-
дарованим  корінним  населенням.  Вихованці  різних
європейських шкіл, українці та німці, росіяни та чехи, євреї та
поляки, італійці та греки трансформували у своїй музичній ді-
яльності кращі вітчизняні та західноєвропейські музичні тради-
ції,  спрямовуючи їх  у  загальноєвропейське  музично-культурне
русло. 

4. Виявлено, що численному припливу до України захід-
ноєвропейських  музикантів  і  музично-культурних  діячів
впродовж ХІХ та початку ХХ ст. сприяли:

а) своєрідне «перевиробництво» професійних музичних
кадрів  у  ХІХ ст.  в  західноєвропейських  країнах,  завдяки
створеній у них розгалуженій системі підготовки освічених му-
зикантів-професіоналів  у  різних  сферах  музичної  діяльності
(консерваторії,  приватні  музичні  школи,  численні  музичні
товариства, церковні музичні навчальні заклади та ін.), які пере-
селялися до України в пошуках заробітку та можливостей реалі-
зувати на українських теренах свої музичні здібності й таланти;

б)  благодатний  культурний  фундамент  українського
суспільства,  яке,  не  маючи на  той час  власних  вагомих дося-
гнень  у  сферах  професійного  академічного  музичного  ви-
конавства та музичної педагогіки, мало здатність сприйняти, уві-
брати  і  творчо  перетворити  непересічні  західноєвропейські
досягнення в цих галузях;

в) сприятливі суспільно-політичні, економічні та, власне,
культурні  умови  для  переїзду  в  Україну  численних  західноє-
вропейських фахівців;

г)  виникнення  на  теренах  України  завдяки  діяльності
західноєвропейських  музикантів  вітчизняних  музичних  на-
вчальних закладів і музичних колективів, котрі потребували уча-
сті в них значної кількості досвідчених професіоналів, яких на
той час бракувало серед вітчизняних музикантів;

д)  потреба  російського  військового  відомства  мати
значну кількість досвідчених капельмейстерів «хорів військової
музики», яка постійно зростала, у тому числі в тих військових
частинах, котрі десятиліттями дислокувалися на території Украї-
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ни, при суттєвій нестачі таких фахівців серед вітчизняних музи-
кантів.  Зазвичай до вимог до цих капельмейстерів додавалися
обовʼязки не лише керівництва військовим духовим оркестром, а
й  функції  аранжувальників для інструментарію духового орке-
стру зразків  західноєвропейської  академічної  музики  та  суча-
сних  композиторів,  музичних  педагогів,  які  навчали  музичній
грамоті, грі на духових інструментах здібніших солдат тощо;

е) поява у зв’язку із дедалі все потужнішим розвитком
музичного мистецтва в Україні специфічних сфер діяльності на
кшталт антрепренерства, музичного видавництва, промислового
виготовлення музичних інструментів тощо.

5.  Визначено,  що  пріоритетність  шляхів  міграції  до
України музикантів із Західної та Південної Європи впродовж
кінця  ХVIII –  початку  ХХ ст.  визначалась  її  часовими
параметрами: 

-  наприкінці ХVIII –  у першій половині  ХІХ ст.  значна
частка  італійських,  німецьких,  чеських,  французьких  фахівців
потрапляла в  Україну з  Півночі,  після  певного часу служби в
російських столицях у структурах Імператорських театрів та ін.,
або при дворах вищих прошарків російського дворянства, нерід-
ко переїжджаючи в Україну разом зі своїми працедавцями і ви-
конуючи на новому місці служби обов’язки керівників числен-
них кріпацьких оркестрів, музичних педагогів у панських має-
тках, капельмейстерів військових оркестрів, викладачів музики в
загальноосвітніх державних та приватних закладах тощо;

- водночас із міграцією з Півночі з початку ХІХ ст. і про-
тягом наступних десятиліть деякі іноземні музиканти дедалі все
активніше  потрапляли  до  України  із  Заходу –  через  Австрію,
Польщу,  Угорщину,  а  також  з  Півдня  –  через  Румунію,  Бес-
сарабію та морськими шляхами через Одесу, Миколаїв, Херсон; 

- згодом, в останні десятиріччя ХІХ і на початку ХХ ст.,
пріоритетним став саме приїзд музикантів із європейських країн
одразу в Україну, на заздалегідь визначені місця роботи (музи-
чними  викладачами,  оркестровими  музикантами,  капель-
мейстерами  конкретних  оркестрів,  солістами  оперних  або
опереткових труп тощо).

6.  Простежена  еволюція  міжнаціональних  музичних
зв’язків  у  різних  сферах  музичної  діяльності,  яка  виявилася
через  взаємопроникнення  музичних  традицій  різних  західноє-
вропейських культур (оперного виконавства від італійців, каме-
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рного та оркестрового – від австрійців, німців та чехів, сольно-
го – від яскравих представників практично всіх європейських ку-
льтур – італійської, французької, бельгійської, польської, чеської,
автро-німецької, угорської тощо). 

7.  Презентовані  сфери  діяльності  в  Україні  іноземних
музикантів і  музичних фахівців, які охоплювали всі  прошарки
музично-культурного побуту українського суспільства  того ча-
су – від виступів просто неба сотень народних музичних колек-
тивів  та  музикантів-солістів  та  керівництва  звичними для  ме-
шканців  великих  міст  на  кшталт  Харкова,  Києва  та  Одеси
«хорами військової  музики» до  їхньої  найактивнішої  участі  в
академічних,  камерних  та  симфонічних  зібраннях  відділень
ІРМТ, широкого спектру педагогічної діяльності, музичного під-
приємництва тощо.

8. Наголошено, що міжнаціональні культурні контакти в
Україні здійснювалися як  через  постійну повсякденну співпра-
цю в  творчих  колективах  представників  різних  європейських
шкіл, так і  завдяки перехресним впливам  у конкретних жанрах
виконавського  мистецтва  (участь  італійців  у  камерних
ансамблях,  виконання  німецькими  оркестрами  музики  з  іта-
лійських опер, співпраця представників різних конфесій під час
проведення концертів духовної музики тощо). 

9. Доведено, що, незважаючи на те, що більша частина
сучасної України, зокрема Слобожанщина та Новоросія, входила
до складу Російської імперії і її культурне життя, зокрема музи-
чне,  було  значною  мірою  підпорядковане  загальноросійським
установам  (в  академічній  музичній  сфері  –  діяльності  ІРМТ),
фактично російські впливи (зокрема в музичній педагогіці, ви-
конавстві,  диригентському  мистецтві,  оперно-сценічній  діяль-
ності  тощо),  базувалися значною мірою на досягненнях захід-
ноєвропейської  музичної  культури,  адже  значний  відсоток ви-
кладачів  обох  російських  консерваторій  та  інших  навчальних
закладів,  а  також  визначних  виконавців  та  керівників
імператорських музичних колективів традиційно, ще від правлі-
ння  Петра  Першого  та  Катерини  Великої,  складали  західноє-
вропейські  музиканти:  італійці,  французи,  німці,  чехи.  Тож
навіть значна частина видатних російських музикантів того часу
–  від  українців  за  походженням Д. Бортнянського  та  М. Бере-
зовського  до  братів  Рубінштейнів  і  П. Чайковського,  як  і
засновник української класичної музичної традиції М. Лисенко
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та  його  сучасник  М. Калачевський –  були  учнями  західноє-
вропейських  фахівців  та  послідовниками західноєвропейських
традицій.

10.  Продемонстровано  на  численних  прикладах,  що  в
діяльності західноєвропейських музикантів в Україні були такі
пріоритети: 

- високопрофесійне виховання місцевих спільнот та чи-
сленних слухачів на кращих зразках композиторської творчості,
виконавського  мистецтва  та  завдяки  передовим  західно-
європейським методикам музичного навчання;

- розширення музично-культурного кругозору відвідува-
чів  концертів  та  вистав  шляхом  ознайомлення  з  численними
найкращими зразками сольного, камерного, вокального, хорово-
го, оркестрового, оперного виконавства;

- утворення різних національно-культурних (зокрема му-
зичних)  товариств,  головним завданням яких була:  організація
при  цих  товариствах  аматорських  виконавських  колективів
(найчастіше хорових, іноді також оркестрових та ансамблевих),
котрі (нерідко із залученням професійних музикантів) популяри-
зували музику західноєвропейських композиторів – представни-
ків відповідної національності, виконання духовних творів від-
повідної  конфесії,  започаткування  під  егідою  деяких  із  цих
товариств  музичних  навчальних  закладів,  де  навчалися  ме-
шканці українських культурних осередків;

-  організація  власних  приватних  музичних  навчальних
закладів та керівництво ними;

- розвиток музично-прикладної сфери: нотного видавниц-
тва,  індустрії  виробництва  музичних  інструментів,  згодом  –
засобів звукозапису, звуковідтворення та виготовлення платівок,
антрепренерства, музично-рекламної сфери.

11. Обґрунтувана історична необхідність масового залу-
чення  в  Україну  протягом  ХІХ –  початку  ХХ ст.  західноє-
вропейських фахівців, які своїми передовими поглядами на роз-
виток  музичного  мистецтва  в  загальному  річищі  західноє-
вропейських традицій та особистими виконавськими, педагогі-
чними, організаційними прикладами і досягненнями спонукали
до професійного вдосконалення своїх учнів, а широку публіку –
до осягнення західноєвропейських музично-культурних надбань
того часу.

12. Простежено, що крос-культурні тенденції в музичній

- 378 -



сфері спостерігалися як на макро-, так і на мікрорівнях: від між-
особистісних контактів представників різних національних му-
зичних  традицій  до  влиття  в  єдине  музично-культурне  русло
України  численних  музичних  жанрів  та  стилів,  притаманних
окремим  західноєвропейским  традиціям  (італійська  опера,
австро-німецький симфонізм, австрійська і чеська традиції каме-
рного  виконавства,  західноєвропейські  музично-методичні
засади). 

13. Наголошено, що в процесі швидкого подолання від-
ставання  в  академічній  сфері  музичної  культури  України  від
Західної  Європи вагому роль відіграли численні  яскраві  пред-
ставники різних некорінних національностей, котрі мешкали на
теренах України пліч-о-пліч із корінним населенням, відчуваючи
вплив його народної культури і додаючи власні національні фа-
рби  до  суголосся  музичної  палітри  України.  Це  стосувалося
представників багатьох національностей: поляків, німців, євреїв,
чехів та ін., котрі, по-перше, у більшості були вихідцями із країн
Західної Європи, по-друге, отримували освіту переважно в захі-
дноєвропейських  музичних  навчальних  закладах  (Відень,
Лейпциг,  Варшава,  Брюссель,  Прага,  Мілан  тощо),  по-третє,
здобуваючи музичну освіту в російських консерваторіях або в
навчальних закладах України, у переважній більшості навчалися
знов-таки  в  західноєвропейських  педагогів.  Таким чином,  ме-
шкаючи в  Україні,  вони опосередковано презентували у  своїй
музичній  діяльності  західноєвропейські  музично-виконавські  і
музично-педагогічні традиції. 

14.  Надано  всебічну  характеристику  значенню  бага-
товекторної плідної діяльності західноєвропейських музикантів в
Україні. Цю їхню діяльність можна констатувати в двох вимірах: у
суто  професійному  та  загальнокультурному.  У  першому  з  них
західноєвропейські музиканти сприяли загальній професіоналіза-
ції всіх ланок музичного життя, вихованню багатьох вітчизняних
музикантів та музично-громадських діячів, котрі гідно продовжи-
ли розвивати кращі західноєвропейські музичні традиції в музи-
чній педагогіці, виконавстві тощо. У другому – фахівці із Західної
Європи  привносили  в  музично-культурний  побут  України,
зокрема  її  Сходу  та  Півдня,  найкращі  досягнення  музично-
виконавської, композиторської та педагогічної культури того часу,
сприяючи  тим  самим  зростанню  музичної  обізнаності  та  зага-
льнокультурного рівня найширших прошарків населення України.
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15. На прикладі висвітлення та аналізу діяльності низки
діячів, непересічних для історії музичної культури Одеси і Ха-
ркова  –  Ж. Франка,  М. Куммера,  Г. Гене,  Е. Бергмейєра,  Р. Фе-
льдау,  С. Неметца,  братів  Їранеків,  Ф. Бугамеллі  та  ін. –  пред-
ставлені  різні  сфери  професійної  музичної  діяльності  пред-
ставників різних національних музичних культур: німецької, ав-
стрійської,  чеської,  італійської.  В усіх  сферах діяльності  вони
презентовані як висококваліфіковані спеціалісти, які привнесли
в музичний побут українських міст зразки зазідноєвпропейської
музичної  виконавської,  диригентської,  педагогічної,  компози-
торської, організаторської, антрепренерської культури.

16.  Натомість,  населення різних міст і  регіонів України,
завдяки багатовіковій, тісній і плідній історії звʼязків із Західною
Європою та вродженій музикальності його численних таланови-
тих представників, виявилося таким, яке здатне творчо і глибоко
сприймати  й  приживляти  на  власному  культурному  полі  кращі
західноєвропейські досягнення в царині музичної культури.

Із виникненням у другій половині 1910-х рр.  в Європі,
зокрема  в  Україні,  нових  суспільно-політичних  реалій,
пов’язаних  із  Першою світовою війною,  наступними  револю-
ційними  подіями  та  громадянською  війною  в  Росії,  приплив
західноєвропейських музикантів  до України практично припи-
нився, проте їхня історична культурна місія на той час була ви-
конана: Україна з власними непересічними музично-культурни-
ми надбаннями в усіх сферах музичного життя, які стали можли-
вими  завдяки  діяльності  на  її  теренах  сотень  західноє-
вропейських фахівців, що тривала більше ніж століття, увійшла
як повноправний учасник до загальноєвропейського культурного
процесу.
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КОМЕНТАРІ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ

І.  Обʼява в газеті «Одесский вестник» від 9 серпня 1838 р. про концерт в
Одесі співака-тирольця Йогана Зігеля та його родини з найпершим зображен-
ням в одеському періодичному виданні музичного інструмента. 

ІІ. Світлина  з  сайту  Петровский  Полтавский  кадетский  корпус
http://www.ruscadet.ru/history/rkk_1701_1918/1883_1918/petr_polt/comm.htm  з
випускного  альбому кадетів Петрівського Полтавського кадетського корпусу
(1904 р.) із зображенням різноманітних музичних інструментів (серед інших –
гітара  та  мандоліна)  як  невідʼємної  складової  культурного  побуту  його  ви-
хованців. 

ІІІ. Кантор одеської  Бродської  синагоги,  церковний  композитор Н. Блю-
менталь.  Світлина  з  сайту  «Гаскальная  музика».  Режим  доступу:
http://yiddishmusic.jewniverse.info/blumenthalnissan/index.html .

ІV. Керівник  хору  одеської  Бродської  синагоги,  церковний  композитор
Д. Новаковський.  Світлина  з  сайту «Гаскальная  музика».  Режим  доступу:
http://yiddishmusic.jewniverse.info/nowakowskydavid/index.html . 

V. Кантор  одеської  Бродської  синагоги,  церковний  композитор
П. Мінковський.  Світлина  з  сайту  «Гаскальная  музика».  Режим  доступу:
http://www.yiddishmusic.jewniverse.info/minkowskypinchas/index.html.

VI. Органіст одеської реформатської церкви і викладач одеського музично-
го  училища,  згодом  консерваторії  О. Г. Гефельфінгер.  Світлина  зроблені
К. Філімоновим в музичному училищі ім. М. А. Римського-Корсакова (Санкт-
Петербург). Копія з інтернет-сторінки «Лютеранская Церковь Святого Михаи-
ла (Спб)». Режим доступу: https://vk.com/wall-89023090_265.

VІІ. Засновник музичних курсів в Одесі К. Ф. Лаглер. Світлина з одесько-
го тижневика «Сцена и музыка», № 6 від 8 лютого1903 р.

VIII. Засновник музичних курсів в Одесі Р. А. Гельм. Світлина з одеського
тижневика «Сцена и музыка», № 10 від 15 березня 1903 р.

IX. Засновник  музичних  класів  в  Одесі  Д. Ф. фон Рессель.  Світлина  з
одеського тижневика «Сцена и музыка», № 3 від 15 січня 1903 р.

X. Засновник загальнодоступних музичних курсів в Одесі Я. С. Кауфман.
Світлина з одеського тижневика «Сцена и музыка», № 13 від 14 квітня 1903 р.

XI. Старший викладач музичного училища Одеського  відділення ІРМТ,
валторніст і капельмейстер Р. Л. Шван. Світлина з одеського тижневика «Сцена
и музыка», № 11 від 22 березня 1903 р.

ХІІ. Обʼява про ювілейний концерт Р. Л. Швана. Світлина з одеського тиж-
невика «Сцена и музыка», № 11 від 22 березня 1903 р. 

ХIII. Одеський піаніст, педагог, організатор концертів численних гастроле-
рів Рудольф Рудольфович Фельдау. Світлина зі вставки в книзі: Дерибас А. М.
Старая  Одесса.  Исторические  очерки  и  воспоминания  /  А. М. Дерибас.  —
Одесса, 1913.

ХIV. Вихованець Брюссельської консерваторії, музичний критик одеських
газет 1860-1880-х рр. І. М. Кузьмінський (публікував дописи під псевдонімами
“Б.” або “Бемоль”). Світлина зі вставки в книзі: Дерибас А. М. Старая Одесса.
Исторические очерки и воспоминания / А. М. Дерибас. — Одесса, 1913.

ХV. Капельмейстер  121  піхотного  Пензенського  полку  (1873‒1899),
композитор,  власник  нотного  магазину  в  Харкові  Франтішек  (Віктор
Войтехович) Маречек. Світлина з архіву Т. Є. Соляник.
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ХVІ. Подружжя Маречеків зі своїми дітьми (світлини 1890-х рр.). Друга
зліва в другому ряду — Надія Вікторівна, у центрі в другому ряду — Франті-
шек (Віктор Войтехович) Маречек. Світлини з архіву Т. Є. Соляник.

ХVІІ. Реклама  музичних інструментів  у  нотному і  музичному магазині
Н. В. Маречек  (Харків,  вул.  Московська,  18)  з  газети  «Южный  край»,  ли-
стопад-грудень 1903 р.

ХVIII. Фрагмент з листа Надії Вікторівни Маречек на фірмовому бланку її
музичного магазину (1905 р.). З архіву Т. Є. Соляник.

ХIX‒ХXI. Абіссинський марш Франтішека (Віктора Войтеховича) Маре-
чека (1897 р.).

ХXІІ. Дівочий оркестр дитячого притулку імператриці Марії Федорівни в
Одесі (світлини з газети «Одесские новости». — 1897. — 17 дек. — С. 10).

XXIII. Світлина  заснованого  Ф. В. Кучерою  оркестру  студентів
Харківського технологічного інституту на чолі з М. А. Каравайчуком (1912 ?),
який  після  наглої  смерті  Ф. В. Кучери  очолив  цей  колектив.  Друкуються  зі
статті:  Павлова Г. В.  Художественное  творчество,  как  составляющая  часть
технического  образования  (из  истории  создания  студенческого  клуба
Харьковского технологического института) / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко //
Вісник наукової бібліотеки /  Харків.  нац.  техн. ун-т.  с.-х — Харків,  2015. —
№ 4 :  Основні  тенденції,  методи,  засоби і  форми патріотичного виховання в
ВНЗ: бібліотечний ракурс. — С. 281. 

XXVI. Запис у церковній книзі селища Хвалєніце про народження Франті-
шека Неметца (за публікацією Ї. Санкота на офіційному сайті Chválenice).

XXV. Витяг  з  документів  празької  поліції  про  членство  Франтіше-
ка Неметця в оркестрі Ставівського театру (за публікацією Ї.  Санкота на офі-
ційному сайті Chválenice).

XXVІ. Витяг з  документа празької поліції,  у якому Франтішек Неметць
презентується як професор Празької консерваторії  (за публікацією Ї. Санкота
на офіційному сайті селища Chválenice).

XXVІI. Імʼя Франца Немцетца з  Chválenic (друге зверху) в списку декі-
лькох осіб, яким у 1859 р. був виданий паспорт для поїздки за кордон (дже-
рело: Державний районний архів Пльзень-південь, базується в Blovicích, фонд
Районного управління  Blovice (за публікацією Ї. Санкота на офіційному сайті
селища Chválenice).

XXVIII–ХХXIV. Пʼєса «Aurora Walzer» для фортепіано Ф. Неметца (за пу-
блікацією Ї. Санкота на офіційному сайті селища Chválenice).

ХХXV–ХХXVІІ. Пʼєса  «Vergissmeinnicht  Galop»  для  фортепіано
Ф. Неметца (за публікацією Ї. Санкота на офіційному сайті селища Chválenice).

ХХXVIII–XLІ. Програми концертів Харківського відділення Російського
музичного  товариства  за  1864/65  рік  під  керівництвом  і  за  участю
С. В. Неметца. (Отчёт Русского музыкального общества в Харькове за 1864–
1865 год //  Харьковские губернские ведомости. — 1865. — 8 мая). Світлини з
оригіналу надані Ю. В. Щербініним.

ХLІІ. Кореспонденція з Харкова в лейпцизькій музичній газеті про виступ
Неметца, його колег та оркестру студентів Харківського Імператорського уні-
верситету  під  його  керівництвом  Charkow  (Endung)  //  Neue  Musikalische
Zeitung. ― 1882. ― September 27. ― S. 413. 

ХLIII. Повідомлення  в  чеському  музичному  щоденнику  «Dali-
bor» (1884. ―  ročník VI. ―  28. března. ―  S. 119.)  про  виконання  Симфонії
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«Rienzy» С. В. Неметца в Харкові.
ХLIV. Інформація  про  відомого  в  Європі  скрипаля  учня  С. В. Неметца

Йосипа Шнірліна в словникові  Deutsche Tonkünstler und Musiker in Wort und
Bild / Hrsg. von Friedrich Jansa. 2. Ausgabe. Jansa, 1911. ― S. 212.

ХLV. Видатна чесько-австрійська піаністка і клавесиністка ХХ ст. Вікторія
Швіглікова,  чиє  дитинство  і  становлення  як  музиканта  відбулось  в  Україні
(народилась у родині чеських музикантів в Умані, потім у 1920-х рр. до пере-
їзду в 1930 р. в Чехію мешкала з батьками та братом у Харкові). Світлина з
сайту  «Погружение  в  классику».  Режим  доступа :
http://intoclassics.net/news/2016-03-19-40360.

ХLVІ.  Титульний аркуш «Теоретической и практической школы украше-
ний фортепианной игры», укладеної двоюрідним дідусем братів Їранеків Йозе-
фом Їранеком, надрукованої видавництвом П. Юргенсона (дозволено цензурою
1873 р.).  Екземпляр  цього  видання  зберігається  в  Харківській  державній
науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.

ХLVІІ.  Викладач музики в харківській жіночій гімназії Д. Д. Оболенської
(1877‒1891), пізніше  – професор по класу фортепіано Празької консерваторії
(1891‒1923),  піаніст і  композитор Йозеф (Йосип Петрович) Їранек (світлина
часів його праці в Харкові). 

ХLVIII. Викладач музики в харківській жіночій гімназії Д. Д. Оболенської
(1877‒1907) та в інституті шляхетних дівчат (1891‒1907), піаніст і композитор
Йозеф (Йосип Адальбертович) Голлі (світлина часів його праці в Харкові).

ХLIX. Викладач музики в харківській жіночій гімназії Д. Д. Оболенської
(1881‒1907), піаніст і композитор Алоїз (Петрович) Їранек (світлина часів його
роботи в Харкові).

L. Йозеф  (Йосип  Петрович)  Їранек  у  Празі  (світлина  1928 р.)  із  сайту
http://www.langhans.cz/cz/archiv/online-archiv/name/j/jiranek/1380/#A5337.

LІ‒LІV. Світлини листа А. Їранека з Харкова Й. Їранеку в Прагу (орієнтовно
від  1906 р.).  Опубліковані  в  дипломній  роботі  В. Крживського:  Křivský V.  Josef
Jiránek  ve  světle  pražských  pramenů :  Diplomová  práce  [Elektronický  zdroj]  /
V. Křivský  /  Univerzita  Karlova  v Praze.  Filozofická  fakulta.  Ústav  hudební  vědy  /
Vedoucí práce: Doc. PhDr. M. Ottlová. ― Praha, 2011. ― S. 108‒111.

LV. Світлина Франтішека Войцеховича Кучери. Світлина з особистого архіву
Ю. Л. Щербініна.

LVІ.  Федеріко Алессандро Бугамеллі часів його праці в Харкові. Світлина з
книги:  Фотографи  Харківської  губернії  (1851‒1917).  Художньо-історичний  фо-
тоальбом  довідково-бібліографічного  характеру  /  Авт.-упор.  С. А. Голота,
М. Є. Жур,  А. Ф. Парамонов,  А. Ю. Хильковський.  ―  Харків :  САГА,  2008. ―
С. 253.

LVІІ. Оркестр учнів охтирської чоловічої гімназії (1913 р.). Світлина з книги:
Фотографи  Харківської  губернії  (1851‒1917).  Художньо-історичний  фотоальбом
довідково-бібліографічного  характеру  /  Авт.-упор.  С. А. Голота,  М. Є. Жур,
А. Ф. Парамонов, А. Ю. Хильковський. ― Харків : САГА, 2008. ― С. 280.

На обкладинці: світлини початку ХХ ст.
ліворуч  – римо-католицький собор (костел) Успіння Пресвятої Діви Марії в

Харкові;
праворуч – кафедральний лютеранський собор (кірха) Св. апостола Павла в

Одесі. 
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