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of the Ukrainian national musical art. The article also explains the rationale, 
which S. Bortkiewicz belongs to Ukrainian culture of the first half of the 
twentieth century, and we also conclude, that he introduced his contribution to 
the development of the Ukrainian national musical art. 
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РОБОТА КОМПОЗИТОРА З ВЕРБАЛЬНИМ ПЕРШОДЖЕРЕЛОМ 
(НА ПРИКЛАДІ ХОРОВОГО ЦИКЛУ Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО 

«П’ЯТЬ МІШНИХ ХОРІВ БЕЗ СУПРОВОДУ  
НА СЛОВА М. РИЛЬСЬКОГО», op. 64) 

Хоровий цикл «П’ять мішаних хорів без супроводу на слова 
Максима Рильського», написаний Борисом Лятошинським у 1964 р. – 
перлина хорової музики XX століття, до нинішнього часу не оцінена в 
повній мірі музичною спільнотою. В циклі на повну потужність 
проявляється потенціал Бориса Миколайовича як майстра форми та 
композиції. Надзвичайно точно вивірена й драматургія твору, яка, 
попри свою простоту, є взірцевою. 

На драматургію циклу в цілому, в його художній єдності, впливає 
в тому числі семантичне навантаження вербального тексту – і тут ми 
дотикаємося до питання роботи композитора зі словом. Дослідженню 
даного хорового циклу було присвячено всього кілька статей – 
авторства Івана Ляшенка [4], Олександри Торби [7] та Людмили Хіврич 
[8]. Стаття Л. Хіврич розглядає роботу композитора з вербальним 
текстом, однак досліження відбувається в аспекті співставлення 
композиції поезії та музичного тексту. У статті І. Ляшенка згадується 
процес відбору поетичних текстів, проте подальший аналіз роботи з 
вербальним першоджерелом не відбувається. 

Враховуючи невідомість даного циклу у виконавській практиці, 
а також невивченість даної теми в українському музикознавстві та 
беззаперечну важливість розгляду роботи композитора з вербальним 
першоджерелом як одного з ключових етапів у побудові драматургії 
твору, обрана тема є актуальною. 

Мета даної публікації – висвітлення та аналіз коректив, які вносить 
композитор безпосередньо у вербальний текст, та їх вплив як на 
драматургію кожного хору, так і на драматургію циклу в цілому. 
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У 1910 році в Києві побачила світ перша збірка Максима Рильського. 
Її вихід припав на початок модернізму, «нової української лірики», як 
називав цей період відомий український та російський літературознавець 
Олександр Білецький. Тематика була співзвучна тенденціям, висловленим 
початково у маніфесті Миколи Вороного1. П’ятнадцятирічний юнак, 
мрійливий гімназист, безутішно закоханий (в той час серце молодого поета 
належало Галині Шило, доньці Миколи Лисенка), який намагається знайти 
спокій та зцілення від любовних ран та невдач у далекому від земного, 
ідеальному «небесному» світі – саме таким виступає автор поезій «Набілих 
островах». Домінування мінорних любовних мотивів та пошуку порятунку у 
неземному, «пориву in blue» відмічали Володимир Панченко, 
Людмила Старицька-Черняхівська, Тарас Скиба. Антоніна Калетник у своїй 
статті іде далі і проводить паралелі між «білими островами» юного 
Рильського та островом Левка (від грецького – «білий»), на якому знайшли 
безсмертний спокій Ахіллес та його друг Патрокл, Єлисейськими полями, 
гомерівською Білою скелею, біля якої знаходився вхід у царство мертвих. 
Недосконале, повне страждання «земне» протиставлене у збірці 
ідеалізованому, неконкретизованому «небесному». Єдиним винятком, 
напевне, виступають поезії, «в яких «мікроскоп» поета обертається на 180 
градусів, і він (поет) відкриває світ довкола себе. Мінор тоді змінюється... ну, 
не те щоб мажором, а принаймні світлою осінньою меланхолією» [2, с. 4]. 

Однак до 1918 року виходу другої збірки Максима Рильського – 
ідеалістичні мрії та пошук забуття на «білих островах» відходять у минуле. 
Сучасний літературознавець Віра Агеєва у монографії «Мистецтво 
рівноваги: Максим Рильський на тлі епохи» пише, що до майбутньої 
класицистської рівноваги поет приходить, переживши складний кризовий 
період, який, зокрема, знаходить відображення у збірці «Під осінніми 
зорями». «Ця криза пов’язана насамперед з релігійним досвідом, з відчуттям 
покинутості людини у знебоженому світі, з проблематикою гріховності 
краси та естетизації зла, акцентованими раннім європейським модернізмом. 
Десятки поезій перейняті безпросвітним розпачем, тривогою та безвихіддю» 
[1, с. 67]. У творах десятих років відчувається тісний зв’язок з Бодлером та 
сферою образів «квітів зла», прослідковується мотив втрати шляху і навіть 
покинутості людини вищими силами. Поет схиляється до думки, що «лише 

                                                            
1 Мається на увазі маніфест 1903 року, опублікований у Літературно-науковому 
віснику 1901 р., в якому прозвучав заклик «відпочити від безрадісної дійсності»: 
«Бажало б ся творів <…>, де було б хоч трошки філософії, де хоч клаптик яснів би того 
далекого блакитного неба, що від віків манить нас своєю недосяжною красою, своєю 
незглибною таємничістю». 
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на шляхах зла, чи принаймні не уникаючи їх, можна заслужити вічне 
блаженство» [1, с. 73] – проте в той же час остаточно так і не може 
відректися від світлих ідеалів, усвідомлюючи, однак, їх гірку недосяжність. 

Цікаво те, що серед усіх поезій першої та другої збірки 
Борисом Лятошинським було відібрано нетипові зразки. Так, вірші «Осінь на 
землю тихенько спускається» та «Дощ летить з хмар густих» (перші два хори 
циклу), які належать до видання 1910 року, є представниками порівняно 
невеликої групи пейзажної лірики. З поезій, взятих зі збірки «Під осінніми 
зорями» (наступні три хори відповідно), типовою можна назвати лише 
«Широке поле», в той час як «Спи в своїй білій постелі!» та «Дощ одшумів» 
не мають навіть найменшого зв’язку з тематикою «квітів зла». 

Семантичне навантаження перших двох поезій має спільну точку 
перетину – заспокоєння, яке, однак, носить різний характер: в «Осінь на 
землю тихенько спускається» це застигання в імлі, в «Дощ летить з хмар 
густих» – поступове стишення бурхливої спочатку зливи. Центральним 
образом третього вірша, «Широке поле», виступає страх ліричного героя 
перед таємничою далиною й невідомістю, відчуття загубленого шляху. В 
«Спи в своїй білій постелі!» панує просвітлений настрій, а центральний 
образ – сон – подається як щастя, розрада, втішення. В останній поезії, 
«Дощ одшумів», відбувається протиставлення константних позитивних 
образів дощу, який закінчився, і ясної блакиті – та невпевненості, 
пов’язаної з коханням ліричного героя, яка так і залишається 
нерозв’язаною на фоні просвітленої природи. 

Іван Ляшенко у статті, присвяченій творчій співдружності 
Максима Рильського та Бориса Лятошинського, веде історію створення 
хорового циклу ще від поеми Максима Рильського «Легенда віків». За словами 
дослідника, поет мріяв про її вокально-симфонічне втілення і вважав, що 
достойно це зможе зробити лише Борис Миколайович. Саме тому попросив 
він автора статті передати текст поеми композитору. Однак під час зустрічі 
Івана Федоровича та Бориса Миколайовича десь через півроку після передачі 
тексту, під час ІІІ з’їзду Спілки композиторів СРСР (26 березня 1962 р.), у 
автора статті видалась можливість поспілкуватись із композитором. З 
розмови випливало, що Борис Миколайович знаходиться у серйозних 
сумнівах, з чого почати – з запропонованого Максимом Тадейовичем 
крупного вокально-симфонічного твору на текст «Легенди віків» або ж з 
хорових мініатюр на слова ранніх поезій Максима Рильського. 

Ще з березня 1960 року – святкування 50-річного ювілею творчості 
М. Рильського – композитор задумувався над ідеєю циклів на ранні вірші 
поета. Як пише сучасник: «Б. Лятошинський дав ясно зрозуміти, що 
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схильний не до чотири-п’ятичастинної кантати, а скоріше, до чотири-
п’ятичастинного циклу вокальних мініатюр, і на закінчення додав: «Адже ми 
з Максимом Тадейовичем вже працювали в кантатному жанрі. Та побачимо, 
певно, життя підкаже, над чим працювати і що раніше писати»1 [4, с. 38]. 

У листі до Максима Рильського від 28.02–01.03.1964 р. 
Борис Лятошинський пише: «Сталося так, що місяць тому я написав п’ять 
хорів a cappella на Ваші твори, узявши їх з першого томика Вашого зібрання 
творів» [цит. за: 4, с. 37]. Так склалось, що «Легенда віків» так і не отримала 
музичної реалізації. Проте певний вплив початкового задуму можна вбачати 
в тісному зв’язку між хорами: зазвичай частини хорового циклу виступають 
більш самостійними, незалежними одна від одної мініатюрами. 

Таким чином, десь у січні-лютому 1964 року цикл було написано, а 
після редакції перекладу текстів російською – відредаговано. Початково 
перекладом поезій російською займався сам Борис Лятошинський. По 
закінченню роботи він представив Максиму Тадейовичу початковий 
варіант хорів, і поет вніс свої зауваження щодо прекладу. 
Максим Рильський рекомендував для остаточної редакції перекладів 
Тетяну Волгіну, проте Борис Миколайович врешті звернувся до 
Валентини Болдиревої2. Цикл було здано на виробництво 16.03.1964 р., а 
підписано до друку 18.06.1964 р., за місяць до смерті Максима Рильського. 
Прем’єра ж циклу відбулася уже після смерті поета, 29.11.1964 р. у 
приміщенні консерваторії силами хорового колективу Київського 
педагогічного інституту під орудою Віктора Іконника. 

Як зазначає у своїй статті «О соотношении слова и мелодии в 
русской камерно-вокальной музыке начала XX в.» Катерина Руч’євська, 
авторський поетичний текст не завжди збігається з вимогами, які 
пред’являє композитор до вірша з точки зору змісту та художніх 
достоїнств [6, с. 51]. Саме цим зазвичай зумовлене внесення змін 
композитором у вербальне першоджерело. Даний компаративний аналіз 
здійснено за зразком статті Ю. Чекана «Із хорової шевченкіани 
Валентина Сильвестрова (компаративний етюд)» [9]. 

Порівнюючи вербальний текст у літературному першоджерелі та 
безпосередньо у хоровому циклі, можна помітити певну відмінність. По-
перше, це відмінність у деяких місцях розділових знаків. Наприклад, 

                                                            
1 Йдеться про «Урочисту кантату» (1939) – ледь не єдиний твір, в якому композитор 
був вимушений віддати дань культу Сталіна.  
2 Болдирева Валентина Михайлівна – поетеса та перекладачка, внучата племінниця 
Лесі Українки. Багато років співпрацювала з видавництвом «Мистецтво» (нині – 
«Музична Україна»). 
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ухорі «Дощ» композитор розділяє перше речення, яке у поетичному 
першоджерелі займає усю першу строфу, відокремлюючи перший рядок. 
В його кінці він ставить знак оклику. Внаслідок цього рядок 
відокремлюється від решти тексту й виділяється у своєрідний заклик, 
який у хорі потім віддається тенорам. 

Дощ летить з хмар густих / Дощ летить з хмар густих! 
І на землю спадає, 
Вітер буйний затих. 

Протилежне Борис Лятошинський робить у хорі «Колискова»: у 
першому та останньому рядках поезії знімаються знаки оклику, заміняючись 
на крапки. Таким чином пом’якшується інтонація вірша, входячи у більшу 
гармонію з семантичним навантаженням – адже у колисковій не може бути 
вигуків та якихось піднесених інтонацій, і знаки оклику викликали б 
дисонанс між вербальним текстом та музичною тканиною. 

Спи в своїй білій постелі! / Спи в своїй білій постелі. 
Вітер берези смутні 
Хилить в солодкій дрімоті, 
В тихому сні. 

Шепче осика незмінно, 
Місяць мовчить в вишині... 
Хай тобі щастя присниться 
В тихому сні! / В тихому сні. 

Також у хорі «Дощ» у проведенні в партії тенора 2 рядка поезії кома 
в кінці замінена на крапку. Проте оскільки це не ідентифікується вухом 
слухача, великого значення цьому надати не вдасться. 

Зміни у словах теж присутні. По-перше, це зміна порядку слів у хорі 
«Осінь»: в партії альтів 7 рядок «Стріпує крилами осінь широкими» 
замінюється на «Стріпує осінь крилами широкими». В даному випадку зміна 
вербального тексту носить суто технічний характер: фразу на даний текст 
альти закінчують разом із партією сопрано, в яких слово «осінь» взагалі 
випущене. Тому змінапорядку слів необхідна для синхронізації вимови. 

Стріпує крилами осінь широкими, / Стріпує осінь крилами широкими 
Роси спадають у млі, 
Ллються крізь неї дощами-потоками. 

Зміна окремого слова двічі відбувається у хорі «Широке поле». По-
перше, слово «тихих» у 3 рядку вірша заміняється на «тихий». Проте така 
зміна безглузда з точки зору змісту вербального тексту, до того ж, вона 
відсутня у першому виданні циклу [3]. Враховуючи це, можемо з 
упевненістю заявити, що це помилка редакційного набору. 
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Широке поле... темна даль... 
Огонь на обрії тремтить... 
І тихих зір ясна печаль... / І тихий зір ясна печаль... 
І тихих мрій солодка мить. 

Друга заміна відбувається у 8 рядку: останнє слово у фразі «А де 
опиниться...» заміняється на більш нормативний варіант «зупиниться». 

Солодка мить... А в небесах – 
Холодна вічність там іде, 
І лине все кудись, як птах, 
А де опиниться... ах, де? / А де зупиниться... ах, де? 

Окрім зміни звучання на більш звичне та нівелювання діалектичного 
колориту відбувається певний семантичний зсув. Розглянувши строфу, ми 
бачимо, що основним образом в ній є згаданий раніше образ буремного, 
можливо, навіть в деякій мірі хаотичного руху. В такому контексті слова 
«опиниться» й «зупиниться» дають нам зовсім різне значення переживань 
ліричного героя. Слово «опиниться» початково передбачає те, що кінець, 
певна фінальна точка, ціль існує, проте ліричний герой не знає, де саме 
вона знаходиться. Його шлях може повернути в будь-яку сторону, і це 
тривожить, проте сумнівів стосовно самої кінечності шляху не виникає, та 
й тривалість шляху залишається поза увагою. 

Слово «зупиниться» надає рядку абсолютно іншого семантичного 
забарвлення: увага слухача з кінцевої цілі перемикається на безпосередньо 
тривалість, сам процес руху. Ліричного героя тривожить не те, куди заведе 
його дорога, а те, коли вона закінчиться, таким чином переносячи об’єкт 
роздумів з просторового виміру у часовий. Рух, який описує герой, може 
зупинитись і в найближчому майбутньому, і в далекому – а може й взагалі 
ніколи не спинитись, так і залишившись мчати кудись «у таємничу далину». 
Це підкреслює образ його безкінечності, невизначеності, буремності – і в той 
же час відмітає образ кінцевої цілі, виділяючи рух як центральний образ, 
посилюючи та концентруючи семантичне значення твору. 

В єдиному випадку у всьому циклі композитор вдається до 
доповнення вербального тексту. Це відбувається у хорі «Дощ одшумів»: в 
кінці Борис Миколайович додає фразу «Блакить ясна!», завершуючи нею 
останній хор і, відповідно, весь хоровий цикл. 

Дощ одшумів. Блакить ясніє. 
Чи ти прийдеш? Чи прилетиш? 
Чи свіжим подихом надії, 
Як дощ краплистий, прошумиш? 

Чи полишиш у серці темнім 
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Блакить ясних, погожих днів? 
Летять пташки шляхом надземним. 
Дощ одшумів. / Дощ одшумів. Блакить ясна! 

Доповнюючи текст вірша, Борис Лятошинський повністю змінює 
розставлені акценти. Початково поезія Максима Рильського відноситься до 
любовної лірики, з метаннями, сумнівами та меланхолією, характерними для 
закоханої юної душі. В даній поезії є лише запитання ліричного героя на фоні 
просвітленої природи, звернене не стільки прямо до коханої, скільки загалом 
до світу – і немає на це запитання відповіді. Борис Миколайович же 
нівелює значення цього запитання, закінчуючи свій хор стверджувальним 
«Блакить ясна!». Окремої урочистості фразі надає знак оклику в кінці 
(згадаймо, що превалюючий розділовий знак в даній поезії – знак питання, 
який відповідає стану невпевненості, сумнівів). Таким чином баланс між 
двома образними сферами у поезії явно порушується на користь 
константного і позитивного образу «ясної блакиті». 

При розгляді поезії з поправками композитора поза контекстом 
циклу зміна здається не зовсім виправданою і навіть шкідливою: 
остання позитивна стверджуюча фраза надто явно руйнує баланс між 
двома початково рівноцінними образами. До того ж, вона порушує 
арку, яку утворюють перше й останнє речення вірша. Проте вона 
набуває сенсу, якщо розглядати весь цикл в цілому. 

В згаданому раніше «Широкому полі» ліричний герой задає питання, 
проте не отримує на нього відповіді. Фінальний хор її дає, і цією відповідю 
стає саме позитивне стверджувальне «Блакить ясна!» в його кінці. Якби 
Борис Миколайович залишив поетичний текст без змін, розмістивши його 
при цьому на тому ж місці в циклі, цикл втратив би кінцівку, втратив 
конкретну крапку, розтанувши у так і не вирішених (нехай вони і змінили 
свій об’єкт) переживаннях ліричного героя. Незрівнянний майстер форми, 
Борис Лятошинський ніяк не міг допустити подібної помилки – і саме тому 
він знаходить вирішення у доповненні вербального тексту вірша. 

Підсумовуючи, можемо розділити внесені композитором корективи 
на дві групи: ті, які носять суто технічну функцію (меншість), та ті, які 
впливають на семантику (більшість). Останні працюють на 
концентрування семантичних образів, які початково існують в поезії, та 
вибудовування чіткої і логічної драматургії хорового циклу. Така увага 
навіть до найменших деталей та їх скрупульозне шліфування свідчать про 
надзвичайно вдумливий підхід композитора до створення даного циклу. 

В майбутньому дане дослідження може розширюватись у таких 
напрямках: по-перше, подібний аналіз роботи композитора з 
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вербальним текстом (на прикладі інших хорів Бориса Лятошинськогого 
або ж творів інших композиторів на слова Максима Рильського); по-
друге, розгляд втілення зміненого вербального тексту в музичному; по-
третє, вивчення особливостей хормейстерської роботи, пов’язаної з 
відображенням семантики вербального тексту. 
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Волосянчук Христина. Робота композитора з вербальним 
першоджерелом (на прикладі хорового циклу Б. Лятошинського «П’ять 
мішаних хорів без супроводу на слова М. Рильського», op. 64). Дана 
стаття розглядає маловиконуваний і майже невідомий у музикознавчих колах 
хоровий цикл Б. Лятошинського «П’ять мішаних хорів без супроводу на 
слова М. Рильського», op. 64. Написаний у славнозвісні шестистдесяті роки 
XX століття, цей цикл виступає яскравим репрезентантом творчості 
Б. Лятошинського останнього періоду. В аналізі циклу звертається увага на 
один з перших етапів роботи композитора з вербальним текстом. 
Проводиться аналіз змін, які вносить композитор у поетичне першоджерело, 
їхня класифікація та вплив на драматургію циклу. 
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Волосянчук Кристина. Работа композитора с вербальным 
первоисточником (на примере хорового цикла Б. Лятошинского 
«Пять смешанных хоров без сопровождения на слова М. Рыльского», 
op. 64). Данная статья рассматривает малоисполнимый и почти 
неизвестный в музыковедческих кругах хоровой цикл Б. Лятошинскього 
«Пять смешанных хоров без сопровождения на слова М. Рыльского», 
op. 64. Написанный в известные шестидесятые годы XX века, этот цикл 
является ярким репрезентантом творчества Б. Лятошинскього последнего 
периода. В анализе цикла внимание сконцентрировано на один из первых 
этапов работы композитора с вербальным текстом. Производится анализ 
изменений, которые вносит композитор в поэтический первоисточник, их 
классификация и влияние на драматургию цикла. 

Ключевые слова: Б. Лятошинский, М. Рыльский, хоровой цикл, 
вербальный текст, драматургия. 

Volosianchuk Kristina. The composer’s work with the verbal origin 
(on the example of choir cycle written by B. Liatoshynsky «Five 
unaccompanied mixed choirs on the words of M. Rilsky», op. 64). This 
article consider the small executable and almost nearly unknown in 
musicological circles choir cycle «Five unaccompanied mixed choirs on the 
words of M. Rilsky», op. 64, written by B. Liatoshynsky. Written in the famous 
sixties of the XX century, this cycle is a bright representativeof the creativity of 
B. Liatoshynsky of his last period. The analysis of the cycle draws attention to 
one of the first stages of the work of the composer with the verbal text. It is 
produced the analysis of changes, that makes the composer in a poetic origin, 
their classification and the influence on the dramaturgy of the cycle. 

Key words: B. Liatoshynsky, M. Rilsky, choral cycle, verbal text, dramaturgy. 

Альона Овдійчук 

МАРШ У ТВОРЧОСТІ М. РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА  
І С. ПРОКОФ’ЄВА: ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ 

Марш, жанр солідний та авторитетний, представлений у творчості 
численних композиторів через свої багатогранні образні та функціональні 
амплуа. Особливий внесок в історію його розвитку зробили російські 
митці. Той факт, що Росія вже з часів Петра І – країна військових парадів, а 
за Радянського Союзу – ще й плац для маршів піонерів, фізкультурників і 


