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ПЕРЕДМОВА 

 

Якою дивною може бути доля мемуарів! Пише людина свої спогади, з 

плином часу вони губляться, а потім виринають через десятки років і по-

падають до рук тієї особистості, чиєї душі торкнуться і знайдуть відгомін… 

Так і до мене дещо несподівано, а загалом, мабуть, закономірно, по-

трапили спогади Платониди Щуровської-Россіневич. 

Я вже більше двох десятків років досліджую музичну діаспоріану. 

Результатом багаторічної праці стала монографія, докторська дисертація, 

кілька колективних монографій, майже чотириста наукових статей. 

Серед імен діячів музичної культури української діаспори, а їх більше 

тисячі, особливо близькими для мене є долі жінок-мисткинь.  

З іменем Платониди Щуровської-Россіневич я вперше познайоми-

лась, вивчаючи діяльність Української Республіканської Капели під прово-

дом Олександра Кошиця. Дізнавшись, що в Україну повернулась частина її 

архіву, я у травні 2009 року полинула до Києва у відділ рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка і з жадобою вивчала його 

у Фонді Зіни Ґеник-Березовської (201). Пам’ятаю особливий трепет, коли 

взяла до рук тоненький загальний зошит, де на пожовклих сторінках олівцем 

Платонида Щуровська-Россіневич розповідала, як вона разом із О. Кошицем 

переслуховувала співаків до майбутньої Капели. 

Згодом, я надрукувала статтю «Платоніда Щуровська-Россіневич: 

портрет мисткині через призму теорій гендеру та пасіонарності» і отримала 

схвальну оцінку доктора мистецтвознавства Лю Пархоменко. Для невтаємни-

чених поясню, що вона є першим найглибшим дослідником спадщини 

О. Кошиця і її похвала для мене була рівноцінна «Оскару». 

В часі підготовки докторської дисертації у жовтні 2009 року я пра-

цювала в Центральному державному архіві у Празі (Statní uatrední archiv v 

Praze; ЦДАП/SUAP), в якому вдалося опрацювати значну джерельну базу, яку 

використано в цій монографії. Висловлюю щиру вдячність працівникам архіву 

Чеської Республіки за безцінну допомогу в опрацюванні матеріалів. 

Неодноразово я навідувалася до Словаччини на запрошення академіка 

Миколи Мушинки, де зазнайомилась із відомим хоровим диригентом Левком 

Довговичем, про якого нещодавно опублікувала статтю1. 

                                                           
1
 Карась Г. Хоровий диригент Левко Довгович: творча особистість в умовах то-

талітаризму і демократії. Хорове мистецтво в контексті розвитку української культури 

ХІХ–ХХІ століть : монографія / наук. ред. Тарас Дубровний. Львів, 2022. С. 10–21. 
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Час від часу ми листуємося, то ж напередодні 2021 року я отримала 

від нього пропозицію розшифрувати і опублікувати спогади Платониди Щу-

ровської-Россіневич. Її я розцінила як велику честь і одразу ж погодилась. 

Через кілька днів поштою я отримала бандероль. Несла додому, не розпа-

ковуючи, – хотілося насолодитися цим моментом наодинці. Відкриваю папку 

із пожовклими сторінками машинописного рукопису спогадів диригентки… 

Листок за листком протягом кількох тижнів передруковувала ці спо-

гади, вчитуючись у кожне речення, проживаючи ті емоції, які відчувала Пла-

тонида Щуровська-Россіневич, і роздумуючи над дивними вивертами долі… 

Чи могла подумати собі ця унікальна особистість, якій довелося пе-

режити багато трагічних моментів і старітися у складних матеріальних умо-

вах і слабким здоров’ям, що написане нею повернеться до такої любої їй 

України і піде до зацікавленого читача?  

Для повнити відтворення життєпису диригентки і створення повно-

цінного сприйняття її творчої та педагогічної діяльності, до монографії по-

дано статті та уривки із праць сучасників Платоніди Щуровської-Россіневич 

і сучасних авторів, архівні матеріали, світлини та документи. Разом вони 

складають багатий компендіум. 

У виданні повністю збережено стиль викладу всіх авторів, тогочасну 

мовленнєву культуру. 

Книга, яка пропонується до уваги зацікавленого читача, за жанром – 

жіноча біографіка, яка, на думку доктора історичних наук Лариси Буряк 

«…зазвичай характеризується загостреною емоційністю з огляду на джере-

ла – щоденники, спогади, листування, які, відбиваючи психологію жінки, 

мають особливо емоційне забарвлення та створюють відповідну атмо-

сферу»2. 

Безперечно, що, читаючи спогади диригентки, поринаєш в особливу 

емоційну атмосферу минулого століття, відчуваєш пульсуюче духовне життя 

непересічної особистості. Текст спогадів надає «…ключ до більш осяжного 

розуміння часу та можливість під іншим кутом зору аналізувати події, по-

статі та їхні вчинки. <…> Їхні біографії розглядаються як підґрунтя для тво-

рення актуалізованих сучасним науковим дискурсом понять»34. 

Ґрунтуючись на концепції Л. Буряк, ми відносимо нашу працю до 

блоку «Повернуті з небуття або реанімовані», оскільки ім’я Платоніди Щу-

ровської-Россіневич в умовах радянської дійсності замовчувалося і тривалий 

час перебувало поза історичним наративом. Тож прийшов час повернути 

його в науковий обіг, вписати в історію української музичної культури! 

                                                           
2
 Буряк Л. І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні 

репрезентації. Українська біографістика : зб. наук. пр. Київ : 2016, № 13. С. 13.  
3
 Там само. С. 11.  
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Щиро дякую пану Левку Довговичу за довіру і можливість доторк-

нутися до живої історії і донести її до українців ХХІ століття! 

Також дякую пані Любові Лапчук – племінниці Євгена Паранюка 

(публіциста, краєзнавця, громадського діяча та мецената із США), бібліоте-

карці з Івано-Франківська, за окремі уточнення до авторизації текстів спо-

гадів. 

Сподіваюся на зацікавлену реакцію на цю працю, в яку вкладено ба-

гато щирої енергії і бажання достойно вшанувати першу українську профе-

сійну жінку-диригентку!  

 

Ганна КАРАСЬ 
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ПЛАТОНІДА ЩУРОВСЬКА-РОССІНЕВИЧ:  

ПОРТРЕТ МИСТКИНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЙ  

ГЕНДЕРУ ТА ПАСІОНАРНОСТІ1 
 

На основі невідомих архівних матеріалів, пов’язаних із життям і творчістю ди-

риґентки Платоніди Щуровської-Россіневич, зроблена спроба представити її роль у 

розвитку українського хорового мистецтва першої половини ХХ ст. Творчий портрет 

мисткині проектується через призму сучасних теорій гендеру та пасіонарності. 

Ключові слова: дириґент, хорове мистецтво, пасіонарність, гендер, діаспора. 

 

The author studied unknown archive recordings that are connected with live and creative 

work of conductor Platonyda Shchurovska-Rossinevych and tried to present her role in 

development of Ukrainian choral art during the first half of the XX century. Creative portrait of 

the artist is presented in the light of contemporary theories of gender and passionarity.  

Key words: conductor, choral art, passionarity, gender, diaspora. 

 

 Підвищення уваги українського суспільства до етнокультурних проб-

лем актуалізує звернення до оригінальних теорій та ідей сучасності. Зокрема, 

нашу увагу привертають гендерний підхід та теорія пасіонарності2. В літе-

ратурі й соціології існує декілька концепцій гендера. Це обумовлено як 

відносною «молодістю» гендерного підходу (перші наукові праці з’явилися 

близько двадцяти років тому), так і складністю самого феномена. Для всіх 

них базовим положенням є розрізняння понять стать (sex) і гендер (gender). 

Гендер – це складний соціокультурний конструкт, який відображає відмін-

ності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоло-

віками і жінками. В рамках цього підходу гендер розуміється як організована 

модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, яка не тільки харак-

теризує їх спілкування і взаємодію в сім’ї, а й визначає їх соціальні відно-

сини в основних інституціях суспільства. Гендер, таким чином, трактується 

як один з базових вимірів соціальної структури суспільства, який разом з ін-

шими соціально-демографічними і культурними характеристиками (раса, 

клас, вік) організує соціальну систему [2]. Авторська теорія пасіонарності  

                                                           
1
 Друкується за: Карась Г. Платоніда Щуровська-Россіневич: портрет мисткині через 

призму теорій гендеру та пасіонарності. Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Вип. 

19. Київ : Міленіум, 2011. С. 18–27. 
2
 Пасіонарність – від латинського слова  passio – пристрасть. 
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російського вченого Лева Гумільова допомагає глибше осягнути діяльність 

окремих українських митців. Пасіонарність, за визначенням вченого, це «ха-

рактерологічна домінанта; це непореборне внутрішнє стремління (усвідом-

лене або, частіше, неусвідомлене) до діяльності, спрямованої на здійснення 

якої-небудь мети (часто ілюзорної). Ця мета представляється пасіонарній 

особі  навіть ціннішою власного життя, а тим більше життя і щастя сучас-

ників» [3, с. 48].  Розглядаючи пасіонарність як вповні реальний мотив люд-

ської поведінки, Л. Гумільов трактує її як особливу енергію, як поштовх у 

людей, що намагаються зробити більше, ніж потрібно для підтримки свого 

життя. Це люди, які «хотять діяти, тобто у них є надлишок енергії» [3, с. 12], 

це гармонійні особистості, які заражають своєю енергією, вони – жертвенні 

митці, правдолюбці, борці за справедливість. Оскільки кожен живий орга-

нізм володіє енергетичним полем, то біохімічна енергія живих організмів 

утворює етнічне поле. Л. Гумільов підкреслює, що «людина, викинута волею 

долі із складу свого етносу, у якої обірвані всі системні зв’язки, яка опи-

нилася в чужій країні, тим не менше свято зберігає свій стереотип поведінки, 

свої ідеали, свій світогляд» [3, с. 13]. Тобто, вона залишається у своєму 

етнічному полі. 

 Саме такими пасіонарними особистостями є ряд постатей української 

діаспори, в тому числі діячі музичної культури. Серед них виокремлюється 

Платоніда Іванівна Щуровська-Россіневич (1893–1973) – представниця київ-

ської хорової школи, учениця Олександра Кошиця, субдириґентка Українсь-

кої Республіканської Капели під його керівництвом. Вона була ключовою 

фігурою хорового процесу української еміґрації у міжвоєнній Чехо-Сло-

ваччині. Відомий бандурист Григорій Китастий вважав, що це «високої 

кляси дириґент і широкої музичної освіти людина» [11, с. 1195], а професор 

Празької консерваторії Ярослава Кржічка в рецензії на виступ капели писав: 

«Щасливий п. Кошиць, що найшов таку помічницю» (Hudebni revue, червень 

1919). Він же відзначав такі якості П. Щуровської-Россіневич: «музикальна, 

тонкого слуху та ритмічного чуття, самовіддана, скромна – незнана шир-

шому громадянству – вона має львину частину успіхів капели, даючи голов-

ному дириґентові хор зовсім музикально підготований до мистецького об-

роблення» [18, с. 27].  

 Незважаючи на суперреляції на адресу дириґентки та її роль у роз-

витку українського хорового мистецтва, бібліографія про П. Щуровську-Рос-

сіневич є вкрай обмеженою. Це невеличкі оглядові статті М. Кукурузи-Ко-

роль [13], Д. Петрівського [19]. Окремі згадки про мисткиню знаходимо у 

спогадах О. Пеленського [18], І. Шох [28], працях І. Мірного [15], Ю. Ше-

регія [27], Г. Китастого [11], збірці статей, спогадів і матеріалів до 130-річ-

ного ювілею з дня народження О. Кошиця [16]. 
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 Актуальність дослідження зумовлена прагненням відтворення ціліс-

ного українського культурного простору, метою є створення творчого порт-

рету Платоніди Щуровської-Россіневич через призму теорій гендеру та 

пасіонарності. Відповідно до зазначеної мети зроблено спробу розв’язати на-

ступні завдання: ввести в науковий обіг невідомі архівні матеріали, пов’язані 

із життям і творчістю П. Щуровської-Россіневич; на їх основі представити 

роль мисткині у розвитку українського хорового мистецтва. Основним дже-

релом для узагальнень з даної теми слугували архівні матеріали, опрацьовані 

нами у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (м. Київ, у покликаннях скорочено – ЦДАВО України), 

Центрального державного архіву у Празі (Statní uatrední archiv v Praze; у по-

кликаннях скорочено – ЦДАП/SUAP), відділу рукописних фондів і тексто-

логії Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ, у по-

кликаннях скорочено – ІЛ). 

Центром хорового мистецтва міжвоєнного періоду стає Прага, де 

успішно працюють Український Академічний Хор (УАХ; 1921–1938), хор 

Українського Високого Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова (УВПІ), 

хор Трембіта, хор Українська співоча студія та ін. Особливу роль тут віді-

грає єдина жінка між нашими визначними дириґентами – Платоніда Щуров-

ська-Россіневич. Ряд документів, спогадів та матеріалів мисткині, вперше 

виявлені нами у фондах Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, допомага-

ють більш рельєфно окреслити її внесок у розвиток української хорової 

справи за кордоном. Її мемуарні статті [30; 31] та мишинописні спогади 

«З минувшини»,  фрагменти мемуарного характеру («Уривки зі спогадів жін-

ки-дириґентки», «Дисципліна», «Про визначних і менш значних дириґентів») 

та рукописний зошит спогадів [6; 9] охоплюють не тільки значний часовий 

простір, але насичені важливими  історичними даними . 

При підборі співаків до Української Республіканської Капели, яка 

створювалася у 1919 р., О. Кошицем та П. Щуровською-Россіневич було ви-

слухано біля 700 солістів зі всієї України, з яких треба було вибрати тільки 

100 осіб. «А які ж то були голоси! Для сучасного покоління важко передати 

всю красу рівного (без вібрації), міцного, ясної дзвінкості й метальовості 

голосу українського хорового співака, з яким не дуже ніжно обходилися 

дириґенти і якого ніхто й ніколи не вчив ні правильно дихати, ні тим більше 

використовувати резонатори» [9, арк. 9–10]. Були встановлені різні класифі-

каційні угрупувуння, які передбачали добір співаків за тембрами. Так на-

приклад, «з загальної кількості співаків в кожній партії (25 сопрано, 23 альти, 

24 тенори і 28 басів) було вирішено вибрати 11 драматичних сопрано і 14 лі-

ричних, в партії альтовій – 12 меццо-сопрано і 11 контральто, в теноровій 

партії 12 драматичних і стільки ж ліричних тенорів, а басова партія поділя-

лася аж на 4 групи: 8 баритонів (діапазон – H-f-g), 7 перших басів (діапазон – 
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А-е), 9 других басів (f аж E до d) і 4  так званих октавних співаків (А аж g  

контроктави до H-c). При такому розподілі голосового матеріалу малася на 

увазі можливість забарвлювання з динамічного боку виконання більш масив-

ним або м’якшим легшим звуком. З такою класифікацією голосів до того 

часу ніде в наших хорах не приходилося зустрічатися. І саме ця класифікація 

в найвищій мірі відповідала дириґентському умінню нашого славного Ко-

шиця. Ця виняткова його майстерність була спрямована на те, щоб наблизи-

ти хорове виконання до оркестрового з усіма численними звуковими відміна-

ми барвистої інструментарії за допомогою цього найдосконалішого масового 

звукового упорядкування, цього найвищого «живого людського інструмен-

та». І як відомо, цей напрям у майстерності Кошиця здивував і зачарував 

увесь світ» [9, арк. 12–13]. Щоправда, у зв’язку із наступом на Київ більшо-

виків, із ста відібраних співаків вдалося евакуюватися лише 37 особам, а 

тому подальша комплектація капели відбувалася в екстремальних умовах у 

Кам’янці-Подільському. В результаті, до складу капели ввійшли 80 представ-

ників різних регіонів України, неоднорідних як за рівнем вокальних даних, 

так і за рівнем освіти та національним усвідомленням, що пізніше позначи-

лось на морально-психологічному кліматі колективу і врешті-решт привело 

до його розколу3. 

 Виявлені нами у фондах ЦДАВО України два листи П. Щуровської-

Россіневич до О. Кошиця [21; 22] засвідчують  її глибоку повагу до Маестро, 

який «одинокий мене зрозуміє»: «Вірте лише, дорогий мій, що в моїх від-

ношеннях до Вас завжди заховається  якнайбільше  дружньої приязні та щирої 

вдяки» [21]. Дізнавшись про хворобу О. Кошиця, вона пропонує йому свою 

матеріальну допомогу, хоч і сама заробляє  важкою працею, розповідає про 

непрості стосунки між українськими митцями після проведення хорового 

фестивалю, на якому вона дириґувала зведеним хором, недооцінку жінки-дири-

ґента, про роботу над докторською дисертацією, про роздуми над вихованням 

майбутніх дириґентів, адже «школа вимагає того, щоб вести вихову учнів, 

приспричиняючися до нових начал, до нових форм, до модерної гармонії» [21]. 

З приводу смерті наставника П. Щуровська-Россіневич 20 жовтня 1944 р. пи-

ше статтю про нього як дириґента і друкує її в газеті Краківські вісті у Відні. 

Через 20 років вона буде передрукована в журналі Вісті у США [32]. З на-

годи 20-річчя смерті Маестро у 1964 р. П. Щуровська-Россіневич напише 

другу статтю про О. Кошиця як фольклориста і новатора хорового мистецт-

ва, яку, за свідченням напису її рукою на рукописі статті, «друковано в яко-

мусь жіночому журналі в Канаді «Промінь» – Вінніпег за протекцією п-і 

О. Лукомської, вчительки в Едмонтоні» [5]. Важливо, що мисткиня як уче-

ниця і співпрацівниця О. Кошиця дала глибоку і всебічну характеристику 

                                                           
3
 Про це детально описано О. Кошицем та іншими авторами. 
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його як дириґента. Вона відзначала такі його особисті риси як: глибоку еру-

дованість та глибокі знання у багатьох галузях, особливо в музичному мис-

тецтві; великі дириґентські здібності; силу волі, яка була розвинена аж до 

гіпнотичного впливу на виконавців; добрі знання людської душі та її емо-

ційних виявів. Особливості дириґентського хисту проявлялися у досконало-

му володінні технікою дириґування, виразності рухів, забезпеченні хорової 

дисципліни, налагодженні внутрішньогоо контакту з виконавцями, вмінні 

лаконічними виразами змалювати потрібний звуковий ідеал, майстерності 

інтерпретації. Все це забезпечило накреслення О. Кошицем нового напрямку 

хорового виконавства, який полягав у трактуванні хору як оркестру, де 

кожна партія в залежності від твору трактується як інструмент із специфіч-

ним тембром: «Цей новий напрям у багатьох випадках оголомшив західноєв-

ропейських музик, які потім стали наслідувати його» [32, с. 11].  

Український Академічний Хор був репрезентативною мистецькою 

одиницею у Празі, часто брав участь у різноманітних  концертах та святку-

ваннях. П. Щуровська-Россіневич керувала ним у 1923–1924, 1928, 1934, 

1938 рр. Хор брав участь у святкуванні 25-річчя  її дириґентської праці 

31 квітня 1934 року. 

Хор Української Господарської Академії (УГА) в Подєбрадах біля 

Праги зазнав свого найвищого розвитку саме під час керування ним П. Щу-

ровською-Россіневич, яка була на той час «найсильнішим українським дири-

ґентом на терені Чехо-Словаччини» [19, с. 112]. Саме вона перетворила цей 

аматорський хор у мистецьку одиницю. Основою репертуару стали твори 

українських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, П. Кози-

цького, О. Кошиця, Я. Яциневича, П. Демуцького, М. Вериківського, П. Ні-

щинського, Н. Нижанківського, В. Костенка. Дириґентка скурпульозно пра-

цювала над інтерпретацією творів, де «кожна мистецька строфа – це мисте-

цький малюнок дії» [19, с. 113]. Членкиня хору Ірина Шох згадувала, що 

дириґентка «досконало знала кожну композицію напам’ять і рідко зверталася 

до нот, хіба що міняла щось. Кожна фраза була нею обдумана до тонких 

нюансів». Хористка, зачіпаючи гендерну проблему, наводить слова П. Щу-

ровської-Россіневич, про те, «що жінка дириґентка викликала недовір’я, не-

зважаючи на відповідну музичну освіту та фаховий стаж» [28, с. 142]. Разом 

з тим, вона підкреслює, що для П. Щуровської-Россіневич характерною 

«була дуже скромна оцінка самої себе, бо проламати льоди недовір’я,  що 

жінка може й потрапить вести хор, вимагало в той час чимало фахових 

здібностей. Вона мала бути не тілька рівна своїм вмінням, але ще набагато 

краща, як її компетитори» [28, с. 142]. Усе, чого досягла дириґентка, вона 

завдячувала власній самодисципліні та волі. 

П. Щуровська-Россіневич часто робила першопрочитання хорових 

творів. Так, відзначаючи десятиліття утворення Чехо-Словацької Республіки 
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(1928 р.), хор УГА виконав кантату Н. Нижанківського Ще молода на слова 

О. Стефановича. Апофеозом діяльності колективу став спільний виступ із хо-

ром УВПІ на фестивалі слов’янських хорів у Празі у квітні 1928 р. Вико-

нання складної програми, особливо твору 1905 рік (сл. О. Олеся, муз. М. Ве-

риківського) вимагало доброї технічної підготовки колективу, звукової сили, 

тембрового забарвлення. Успішний виступ стоп’ятдесятчленного хору про-

демонстрував високий професійний рівень українського хорового мистецтва, 

а слава і престиж П. Щуровської-Россіневич  піднісся так високо, що Чесь-

кий Співочий Зеспол відзначив її як визначного дириґента. 

Альбом відгуків про концерти українських хорів в Подєбрадах та 

Празі під керівництвом П. Щуровської-Россіневич за двадцять років (1925–

1945 рр.), переконливо засвідчують  копітку хормейстерську працю дири-

ґентки на ниві українського хорового мистецтва, її визнання чеськими та ук-

раїнськими критиками та музикантами [7]. Участь об’єднаного українського 

хору під її керівництвом на Всеслов’янському музичному фестивалі у Празі у 

1928 р. відображена у численних рецензіях чеської, української, польської 

преси того часу, які вміщені в даному альбомі. Львівська газета Діло писала: 

«найбільше вподобався – це можна сказати без зайвої скромности – україн-

ський академічний хор. Пані Щуровська, колишня співробітниця незабут-

нього Кошиця спромоглась видобути з нефахових співаків і співачок стільки 

чару, степової сили й звукової краси, що навіть ворожа частина чеської преси 

мусила перед цею перемогою з повним узнанням схилитись (напр. рецензія 

«Народа» з дня 12. ц. м.). Українська участь у чехословацькім співочім святі 

ще раз підкреслила вагу й користь українського активізму на міжнароднім 

полі» [14].  Пізніше тут же була надрукована підбірка уривків із схвальних 

рецензій чеської та польської преси [4].  ČESKÉ SLOVO (ч. 87 за 11 квітня 

1928 р.), зокрема, відзначало: «Дириґентом Українського Академічного Хору 

є п-і проф. Россиневич-Щуровська, яка вибудувала дуже чисельний мішаний 

хор та вивела його, не зважаючи на невідрадні емігрантські відносини, на ви-

сочину, нагадуючи часто славну і незабутню капелю Кошиця. Прекрасно 

звучали тут передовсім старі співи та народні пісні, в яких Україна займає 

перше місце між словянами». Суголосним був  KURYER POZNAŃSKI за 16 квіт-

ня 1928 р.: «Хор українців (мішаний) під орудою п-і Россиневич-Щуровської 

відзначався найвищим артистичним вишколенням, захоплюючи красою зву-

ку та незрівнянною дисципліною». 

Мішаний хор УВПІ під її керівництвом впродовж десяти років існу-

вання закладу був незмінним учасником та організатором всіх святкувань та 

концертів.  Основною формою святкувань в інституті були  концерти-акаде-

мії. Серед особливо презентаційних, де брав участь хор під керівництвом 

П. Щуровської-Россіневич були: концерти-академії пам’яті М. Драгоманова, 

на яких вперше були виконані твори викладачів інституту – хоровий твір 
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Поклик до братів-слов’ян Нестора Нижанківського на слова М. Драгоманова 

(1925), хоровий твір Зеновія Лиська на сл. Г. Гейне Enfin perdu – улюблена 

поезія М. Драгоманова (1928), Урочиста кантата Станіслава Людкевича 

(1929); Шевченківські академії; академія присвячена 15-м роковинам смерті 

М. Лисенка з виконанням творів композитора, в т. ч. одноактної опери Нок-

тюрн (1928). Успішна постановка цієї опери, що пройшла у переповненому 

українською та чеською публікою залі театру Umělecká Beseda була свід-

ченням високого рівня виконавських сил УВПІ; 5-річному ювілею існування 

інституту, де вперше було виконано твір З. Лиська на слова колишнього сту-

дента Б. Гомзина Кантата на п’ятиліття Інституту (1929); 25-річчю 

смерті чеського композитора А. Дворжака (1929); ювілейний з нагоди 70-річ-

чя від дня народження чеського композитора Й. Ферстера з виконанням тво-

рів композитора (1930) [15, с. 117–120; 24; 25; 26]. 

  Деякий час (1937–1945)  П. Щуровська-Россіневич керувала хором 

Української реформованої реальної гімназії у Ржевницях біля Праги, вивів-

ши його на друге місце після празького, керівником якого вона була також 

[20, с. 132, 238]. 

Дириґентка була у постійному творчому пошуку. У концерті 14 червня 

1938 р. у Празі Український Академічний Хор під її керівництвом виконав 

духовні твори А. Веделя, Д. Бортнянського, О. Кошиця та Тілом заснувши в 

опрацюванні П. Щуровської-Россіневич. Українська газета писала: «Духовні 

співи для українських концертів у Празі ще новинка. Правда бували іноді 

концерти щедрівок та коляд, але на цей раз виконано суто духовні компо-

зиції й треба привітати такі виступлення, що знайомлять з багатою ділянкою 

церковного хорового мистецтва» [12]. 12 червня того ж року на Зелені Свята 

в чеському православному соборі св. Кирила і Мефодія було відправлено 

Службу Божу за участю хору під керівницом П. Щуровської-Россіневич, 

який виконував духовні композиції українських композиторів та православні 

лаврські розспіви, що є свідченням глибоких знань дириґенткою традицій 

українського церковного співу. Вона продовжувала новацію О. Кошиця у 

проведенні тематичних концертів (колядок і щедрівок, веснянок), особливо 

під час війни, керуючи в 1944–1945 рр. Українським Мішаним Хором. 

Платоніда Іванівна була добрим наставником для хористів. Староста 

Академічного хору при УГА в Падеєбрадах писав у її альбомі: «Не забувайте 

що найліпші часи ми зажили під Вашим проводом і Ваша присутність між 

нами залишиться в наших серцях, на довгі роки, як найсвітліший момент з 

нашого еміґрантського життя» [8]. 

П. Щуровська-Россіневич проявила себе також як дириґент-постанов-

ник. Так, керуючи хором товариства Бандурист (1935–1937) в Ужгороді на 

Закарпатті, яке тоді належало до ЧСР, та забезпечивши його високий вико-

навський рівень, вона брала активну участь у концертному житті. 26 травня 
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1936 р. П. Щуровська-Россіневич здійснила концертну постановку Запорож-

ця за Дунаєм С.Гулака-Артемовського в Ужгороді, 20 червня того ж року ві-

діграли її в Мукачеві. Дириґентка у листі до Ю. Шерегія писала: «… Поста-

новка «Запорожця за Дунаєм» відбулася в рамках моєї концертової діяль-

ності. Цей концерт у вигляді театральної вистави був спрямований на те, щоб 

ознайомити наше суспільство зі звучанням нашої історичної опери-оперети в 

такому вигляді, в якому її написав сам композитор» [27, с. 275]. Цікаво 

відзначити, що хор виступав під супровід чеського військового оркестру. 

Учасниця хору М. Кукуруза-Король писала у своїх спогадах, що спочатку 

оркестранти не сприймали керівництво жінки-дириґента. Однак після пер-

ших сценічних успіхів «члени оркестри підходили до дириґентки з палкими 

словами признання за таке вміле виконання, при тому підкреслювали, що це 

перший раз в історії військової оркестри нею дириґує жінка» [13, с. 16].  У своїх 

спогадах П. Щуровська-Россіневич згадує про непрості стосунки із сином 

Миколи Аркаса, який мав співати партію Карася у цій постановці. Неприєм-

ності мала дириґентка ще й із-за того, що вирішила поставити оперу без ку-

пюр, повністю, у авторській редакції [6]. Місцева ужгородська преса, зок-

рема газета Свобода за 4 червня 1936 р. писала: «У постановці цієї опери має 

велику заслугу відома вже у нас дириґентка пані проф. Россіневич-Щуров-

ська» [27, с. 275].  Суголосною була мукачівська газета Земля  і Воля (ч. 12 за  

9 липня 1936 р.): «Оперу супроводжав дуже добре зіграний оркестр 36. пол-

ку під батутом знаменитої діріґентки «Бандуриста» п. проф. Щуровської-

Россіневич, яка взала на себе той величезний тягар (за невеликий час!) 

вивчити всіх артистів і оркестр і провести цілу оперу, так що знамените 

проведення цієї опери це безперечно її неоцінима заслуга» [7, арк. 47–48]. 

RADIO ŽURNAL із Кошіце від 27 грудня 1937 р. повідомляв про виконання 

хором Бандуриста  під керівництвом П. Щуровської-Россіневич та оркест-

ром 36 полку на хвилях радіо, яке слухали у всій ЧСР і в Галичині Вечорниць 

П. Ніщинського [7, арк. 53]. 

Свідченням творчого довголіття дириґентки є той факт, що у своє  

75-ліття вона на празькому Шевченківському концерті диригувала кантату 

М. Лисенка «Б’ють пороги» (1968 р.) [17]. Це пошанування ювілею П. Щу-

ровської-Россіневич було єдиними признанням, що його отримала за життя 

подвижниця української хорової справи [1, с. 195]. 

Велика добірка нот (рукописні і друковані) із зібрання П. Щуров-

ської-Россіневич свідчить про широке жанрово-тематичне коло хорового 

репертуару, який опрацьовувала і виконувала дириґентка [10]. Тут твори 

українських композиторів різного часу, переважно обробки українських 

народних пісень, пісні патріотичного змісту, пісні січових стрільців. Частина 

з них – власні аранжування П. Щуровської-Россіневич для мішаного та ди-

тячого хорів. 
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Збірка хорових творів для триголосних шкільних хорів під її упоряд-

куванням, що з’явилася в Ужгороді в 1936 році відкриває серію посібників 

українського зарубіжжя [29]. Проблема репертуару для хорових колективів, 

особливо дитячих та молодіжних, завжди була актуальною, а в умовах 

еміґрації особливо гострою. Обираючи матеріалом збірки обробки україн-

ських народних пісень,  автор вважала, що саме за допомогою них «у першу 

чергу мусимо виховувати нашу молодь», оскільки народна пісня може слу-

жити «якнайкращим та найбільш доступним матеріялом для студій у школі; 

по-друге: народня пісня в своїй мелодичний структурі, у своїй простоті 

будови музичних мотивів, як рівнож у своїй нескладній гармонізації 

надається у високім ступеню до педагогічних поступів при навчанню співу у 

школах» [29, с.1]. Упорядниця представляє для ознайомлення молоді народні 

пісні в опрацюваннях провідних українських композиторів М. Лисенка, 

М. Леонтовича, Я. Степового, О. Кошиця, К. Стеценка, Ф. Колесси, П. Кози-

цького. Збірка складається із трьох розділів: народні пісні, колядки і щед-

рівки, веснянки та гаївки. Основними джерелами, які використала П. Щу-

ровська-Россіневич, були: Шкільний збірник К. Стеценка, 10 шкільних хорів 

П. Козицького та Українські народні пісні в триголосому укладі на жіночий 

хор Ф. Колесси. З останнім упорядниця з цього приводу підтримувала кон-

такти. Вибраний репертуар передбачав копітку роботу хормейстера над шко-

ленням вокально-хорових навичок, розвитком музичної грамотності хорис-

тів. Дириґентка свідомо не вважала за потрібне укладати матеріал на засадах 

педагогічного принципу – поступу від легшого до складнішого. Вона обрала 

інший принцип – підбір репертуару за прізвищами композиторів, щоб під-

креслити їх індивідуальність в жанрі обробки народної пісні. Окремі твори 

подані у спрощеному опрацюванні К. Стеценка, або самої П. Щуровської-

Россіневич. У передмові упорядниця як педагог звертає увагу вчителів на 

охорону дитячого голосу учнів, особливо хлопчиків у післямутаційний пе-

ріод, а тому пропонує найбільш доцільним залишати всіх учнів у середніх 

позиціях баритонового діапазону. Для цього автор подає не тільки однорідне, 

але і мішане триголосся. 

Платоніда Щуровська-Россіневич була провідним педагогом (доцентом) 

музично-педагогічного відділу УВПІ впродовж існування навчального 

закладу (1923–1933) – вела клас хорового співу та дириґування (вона ж вико-

нувала функції заступника декана – продекана, деякий час очолювала ще й 

клас сольного співу, також викладала інтонацію, гармонію, контрапункт) [23]. 

Серед найбільш відомих її учнів – видатний український дириґент Микола 

Колесса, музикознавець та диригент Павло Маценко (Канада). Відомо, що 

уроки дириґування брав у неї відомий бандурист Василь Ємець. Вона також 

здійснювала підготовку молодих дириґентів в учительській семінарії  на 

Закарпатті (1934 –1937). 
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Національно спрямована діяльність П. Щуровської-Россіневич викли-

кала острах у польської влади на Галичині. Коли Центральне Товариство 

Союзу Українок у Львові запросило її дириґувати збірним жіночим хором на 

славному Жіночому Конґресі у Станиславові (1934 р.), поляки не дали їй 

візи. 

Отже, у міжвоєнному двадцятиріччі Платоніда Щуровська-Россіневич 

була ключовою фігурою мистецько-хорового життя українців у Чехо-Сло-

ваччині як керівник багатьох хорових колективів (Української Республі-

канської Капели О. Кошиця, Українського Академічного Хору, хору музич-

но-педагогічного відділу УВПІ ім. М. Драгоманова (всі – у Празі), Акаде-

мічного хору при Українській Господарській Академії в Падеєбрадах, хору 

товариства Бандурист в Ужгороді, що демонстрували високий професійний 

рівень виконавської культури. Вона була провідним педагогом хорових дис-

циплін першої вищої освітньої інституції української еміґрації. Як єдина 

жінка-дириґент в українському хоровому мистецтві першої половини ХХ ст. 

П. Щуровська-Россіневич, не зважаючи на спротив і недооцінку жінок, ут-

верджувала їх право бути професіоналами в галузі музичного мистецтва на 

рівні з чоловіками, як пасіонарна особистість заражала своєю енергією, спо-

нукала до активної творчої діяльності.  
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Ганна Карась 

 

ФЕМІНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ  

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ  

(НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ  

ПЛАТОНІДИ ЩУРОВСЬКОЇ-РОССІНЕВИЧ)1 
 

ВСТУП 

Впродовж тисячолітньої історії українського народу жінки відіграва-

ли важливу роль у творенні держави, її соціальних інституцій, культури і 

мистецтва. Однак, тільки у ХХ столітті вони утвердили своє право на рівно-

правність із чоловіками у всіх сферах соціокультурного життя. Послідовне 

утвердження, розвиток та вивчення питань фемінізму, емансипації та ґендеру 

в Україні розпочалося тільки з часу проголошення її незалежності. «На сьо-

годні вже сформувалися погляди щодо взаємовідносин чоловіків і жінок, що 

ґрунтуються на основі паритетності, а ґендерний підхід як теоретичний та 

прикладний напрям досліджень спрямований на формування засад рівності, 

незалежних від статі можливостей самореалізації людини в різних галузях її 

суспільного життя»2.  

Термін «фемінізм» вперше було використано французьким соціаліс-

том-утопістом Ш. Фур’є в кінці XVIII ст., який називав феміністами прихиль-

ників жіночої рівності. Ідеї емансипації жінок розвивали видатні філософи 

XVIII–ХІХ ст. Ж.-А. Кондорсе, Д. Дідро, Д. С. Міль та ін. У ХХ ст. соціологи 

запропонували розрізняти поняття «стать» і «гендер». Вважається, що вперше 

термін «гендер» був уведений у науковий обіг американським психоана-

літиком Робертом Столлером у праці «Стать і гендер: про розвиток мужності 

та жіночності»3. Гендер він розглядав як поняття, що виражає психологічні, 

соціальні, культурні особливості, не обумовлені біологічною статтю. 

В літературі й соціології існує декілька концепцій ґендеру. Це обу-

мовлено як відносною «молодістю» ґендерного підходу (перші наукові праці 

з’явилися близько тридцяти років тому), так і складністю самого феномена. 

Для всіх них базовим положенням є розрізняння понять стать (sex) і ґендер 

                                                           
1
 Друкується за: Карась Г. Фемінізація української хорової культури першої поло-

вини ХХ століття (на прикладі життєтворчості Платоніди Щуровської-Россіневич). Sy-

nergetic paradigm of Ukrainian choral culture: collective monograph / reviewers: Karas H. V., 

Dutchak V. H., Serhaniuk L. I.. Romaniuk L. B., Miziołek J. Wloclawek, Poland: Riga, Latvia: 

Baltija Publishing, 2021. С. 1–17. 
2
 Бобечко О. Ю. Бандурне мистецтво XX століття в контексті процесів фемінізації : 

автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 – Музичне мистецтво / Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка. Львів, 2013. С. 10. 
3
 Stoller R. Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. New 

York City : Science House, 1968. 383 p. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/261694/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/139786/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/139786/source:default
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(gender). Ґендер – це складний соціокультурний конструкт, який відображає 

відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між 

чоловіками і жінками. В рамках цього підходу ґендер розуміється як 

організована модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, яка не 

тільки характеризує їх спілкування і взаємодію в сім’ї, а й визначає їх со-

ціальні відносини в основних інституціях суспільства. Ґендер, таким чином, 

трактується як один з базових вимірів соціальної структури суспільства, який 

разом з іншими соціально-демографічними і культурними характеристиками 

(раса, клас, вік) організує соціальну систему4.  

Ґендерна проблематика сьогодні актуалізована насамперед в соціоло-

гії (О. Стрельник), історії (М. Богачевська-Хом’як, О. Маланчук-Рибак), пси-

хології (М. Ткалич), літературознавстві (В. Агеєва, Т. Гундорова, О. Забуж-

ко), політології (У. Лукач) та інших наукових дисциплінах.   

В мистецтвознавстві дослідження української музичної культури в 

контексті фемінізації та гендерних процесів ХХ ст. є поодинокими (О. Бо-

бечко5, Л. Кияновська6, І. Комаревич7) і ще не набули яскраво вираженого 

системного характеру. Якщо Л. Кияновська та І. Комаревич торкаються фе-

мінізації вокального мистецтва, а О. Бобечко – бандурного, то її вияву у хо-

ровій культурі присвячена наша стаття про П. Щуровську-Россіневич8 та 

частково висвітлено цей аспект у монографії9. 

Виявлення нових архівних матеріалів (машинопису спогадів) однієї з 

перших українських хорових диригенток – П. Щуровської-Россіневич, які 

нещодавно передані нам зі Словаччини диригентом Левком Довговичем10, 

зумовили переосмислення життєтворчості цієї непересічної особистості. 

В українській хоровій культурі ХХ ст. постать Платоніди Іванівни 

Щуровської-Россіневич (1893–1973) – представниці київської хорової школи, 

                                                           
4
 Гендер. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Гендер 

5
 Бобечко О. Ю. Бандурне мистецтво XX століття в контексті процесів фемінізації : 

автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 – Музичне мистецтво / Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка. Львів, 2013. 20 с. 
6
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учениці Олександра Кошиця, субдиригентки Української Республіканської 

Капели під його керівництвом, виокремлюється як перша професійна дири-

гентка на теренах України та зарубіжжя. 

Актуальність дослідження зумовлена прагненням відтворення ціліс-

ного українського культурного простору, метою – переосмислення процесу 

фемінізації української хорової культури першої половини ХХ ст. на прик-

ладі життєтворчості Платоніди Щуровської-Россіневич.  

Відповідно до зазначеної мети зроблено спробу розв’язати наступні 

завдання: ввести в науковий обіг невідомі архівні матеріали, пов’язані із 

життям і творчістю П. Щуровської-Россіневич; на їх основі представити роль 

мисткині у фемінізації української хорової культури. Основним джерелом 

для узагальнень з цієї теми слугували архівні матеріали, опрацьовані нами у 

фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (м. Київ, у покликаннях скорочено – ЦДАВО України), Централь-

ного державного архіву у Празі (Statní uatrední archiv v Praze; у покликаннях 

скорочено – ЦДАП/SUAP), відділу рукописних фондів і текстології Інсти-

туту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ, у покликаннях 

скорочено – Інститут літератури). 

Незважаючи на суперреляції на адресу диригентки та її роль у 

розвитку української хорової культури, бібліографія про П. Щуровську-

Россіневич є вкрай обмеженою. Це невеличкі оглядові статті М. Кукурузи-

Король11, Д. Петрівського12. Окремі згадки про мисткиню знаходимо у спо-

гадах О. Пеленського13, І. Шох14, працях І. Мірного15, Ю. Шерегія16, 
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Г. Китастого17, збірці статей, спогадів і матеріалів до 130-річного ювілею з 

дня народження О. Кошиця18, фундаментальному джерельному виданні 

Т. Пересунько19. 

З огляду на недостатнє висвітлення порушеної нами проблематики, 

актуальним бачиться звернення до постаті цієї непересічної українки. 

 

1. Формування Платоніди Щуровської у соціокультурному просторі 

царської Росії та утвореної Української Народної Республіки 

Кожна особистість може розвиватися тільки в умовах соціокуль-

турного середовища. 

Основне середовище, в якому зростала і формувалася як особистість 

П. Щуровська – родинне. Становище її батька – священика Івана Володими-

ровича Щуровського – в умовах царської Росії було незавидним, а умови 

(часта зміна парафій – Чигиринщина, Канівщина, Черкащина, смерть чоти-

рьох дітей) були несприятливими. Однак, разом із дружиною – Лєоніллою 

Максимівною (уродженою Коломацькою), він присвятив себе вихованню 

донечок – Люби, Ангеліни і наймолодшої Платоніди. Ця священича родина 

була музикальна: батько до висвячення був диригентом у початковому періо-

ді існування оперного театру в Києві (помічником у І. Альтані), мама – уро-

дженка Києва – грала на фортепіано. Платоніда характеризувала батька як 

високоморальну людину з гострим логічним розумом і всебічним знанням, а 

при тім з чутливою й ніжною душею. «В нашому родинному середовищі 

відчувалося не тільки тиха сімейна згода та ніжна тепла ласкавість, але й 

чарівний спокій та усталена рівновага»20. Мати була вірною, доброю, 

люблячою дружиною, яка розуміла чутливу душу чоловіка, разом з тим 

«тримала в родині традиційний український матріархат, зокрема що до 

матеріального боку життя»21. З дитинства, слухаючи гру матері на фор-

тепіано, Платоніда прагне осягнути це невідоме мистецтво. Зауваживши в 

донечки музичні здібності, мати почала займатися з нею з 3,5–4 років, часто 

граючи в чотири руки. Отож, початки фемінізму у майбутньої диригентки 

формуються в родинному середовищі. 
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Друге соціокультурне середовище, яке мало сильний вплив на фор-

мування особистості П. Щуровської як музиканта, – селянське. Вперше по-

чувши в дитинстві хоровий спів селян, які після робочого дня збиралися на 

вулиці відпочити і розважитись, вона отримала сильне музичне враження. 

«Це все на мене так вплинуло, що я стояла як зачарована. Цей невибагливий 

спів сільської молоді, яка цьому майстерству ніде не вчилася, а співала так, 

як заманеться, злагоджуючи безпретензійно гармонію за своїм природнім 

слухом і здатністю, створював, як батько мені пізніше пояснював, таку полі-

фонію, до якої наймудріші музиканти напевно не додумалися, підкоряючись 

всяким законам музичної науки»22. 

Третє соціокультурне середовище, яке мало вагомий вплив на форму-

вання особистості П. Щуровської – міське. У 1901-му році вона, маючи вісім 

з половиною років, розпочинає своє навчання в Києві в єпархіальному 

училищі. У перший же день приїзду до Києва Платоніда із старшою сестрою 

відвідує Братський собор, в якому кожної неділі співав хор студентів Київ-

ської Духовної Академії під керівництвом студента Олександра Кошиця. Са-

ме тут вона почула ім’я Кошиця, з яким її зведе мистецька доля на довгі роки 

і хор: «І які ж то були чудові голоси! Видно, спів той на мене зробив велике 

враження, бо я, за сестреним оповіданням мамі, стояла цілу богослужбу з 

широко відчиненими очима і не виявляла найменшої втоми»23. 

У спогадах П. Щуровська підкреслює роль цього колективу у форму-

ванні мистецької долі свого наставника: «Диригування хором студентів ду-

ховної Академії було фактичним початком кар’єри і слави нашого геніаль-

ного Кошиця. В своїх продукціях цей великий знавець як церковної, так і ук-

раїнської народної музики вперше у всій славі показав київському громадянству 

твори одного з перших самобутніх українських композиторів – А. Л. Веделя, 

зокрема його концертів»24, а також подає його характеристику: «… для Ко-

шиця не існували спокуси зовнішньої ефектовності. Це був диригент глибо-

кої емоції, високої інтелектуальності і музичної правди. Він розглядав 

музичний твір перш за все в його програмовій суті, в тісному сполученні 

звука зі словом, в освітленні твору в цілому»25. 

Під час навчання в єпархіальному училищі Платоніда зближається з 

товаришками, які садовили її за фортепіано, і юна піаністка грала для них 

щось для слухання, або легкі танці (вальс, польку), і всі починали танцювати. 

Платоніда розвиває імпровізаційні навички, які згодом стануть в пригоді. 

Вона із задоволенням акомпанувала гурткам дівчат, що збиралися біля інст-
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румента і співали здебільшого українських пісень. У школі провадилася со-

лідна підготовка з теорії музики і гармонії, відбувалися товариські хорові 

змагання між окремим класами, тому «імпровізований спів під акомпанемент 

інструмента був не поганий, і його іноді сходилися слухати не тільки уче-

ниці, але й виховательки з начальницею. Так поступово зростала моя скром-

на популярність як серед товаришок, так і серед загальної шкільної молоді і 

виховательського персоналу»26.  

Починаючи з четвертого класу Платоніда «вже була самостійною 

«уставницею» в церкві. Саме в цьому класі проходили ми догматики старого 

київського знаменного розспіву по обіходу з записом мелодії за старою квад-

ратною нотною системою, а до того ще й в голосових ключах. Цю науку про-

ходили ми вже з Кошицем»27.  

Активна участь у хорі свого класу, а потім – у великому шкільному 

хорі під пильним оком О. Кошиця, зрештою приведе її до диригування 

шкільним церковним хором. Це відбулося раптово під час навчання у 

сьомому класі. Однієї вечірньої служби в церкві О. Кошиць доручив Пла-

тоніді диригувати єктенію, сказавши, що відлучиться на кілька хвилин. Коли 

диригент не повернувся, їй довелось, долаючи страх і проявивши владну во-

лю, диригувати Службу Божу до кінця. В цей час О. Кошиць стояв позаду за 

спиною публіки і спостерігав, що робиться в хорі, і як учениця справиться зі 

своїм завданням. Побачивши Платоніду в розпачливому стані після Служби, 

Кошиць підійшов, стиснув її руку і сказав: ««Молодець, добре справилися. 

Від сьогодні будете мене заміняти, коли я не зможу прийти диригувати». Це 

побачили й почули дехто з учениць-хористок, і мій авторитет підвищився. 

Так я без жодної попередньої підготовки розпочала свій довгий, тернистий 

диригентський шлях»28. Так, П. Щуровська все частіше заміняла О. Кошиця 

як диригента цього учнівського хору. 

На формування П. Щуровської як диригентки впливали відвідування 

оперного театру, який ставав для неї «… все більше привабливою мрією»29. 

Наполеглива праця Платоніди у 8-му класі була винагороджена. У при-

сутності викладачів, батьків та єпископа вона – єдина на весь заклад, здобула 

першу нагороду – золоту медаль «…за цілокурсові визначні успіхи в усіх 

предметах»30. На завершення святкувань випускниці для учительського та 

виховательського персоналу «…заспівали під моїм керуванням «Многая 

літа», коли було виголошено многая літа всім нам випускницям, Кошиць до 
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нас підійшов і сам продиригував многоліття. Так вперше і востаннє побачив 

тато мене в ролі диригента…»31. Отож, на цьому урочистому акті відбулося 

своєрідне «хрещення» П. Щуровської як диригентки у присутності батька, 

педагогів і свого наставника – О. Кошиця. 

 

Формування характеру, моральних засад майбутньої диригентки 

та здобуття досвіду 

Оскільки Платоніда росла хворобливою дівчинкою, а батьки боялися 

втратити її, то контактів із однолітками майже не було і вона призвичаюва-

лася жити своїм окремим дитячим життям, повним мрій і фантазій. Пізніше 

диригентка згадувала: «Наслідком такого відокремленого життя навіть в 

ранніх дитячих роках, у мене розвивалася самозаглибленість, я жила в світі 

фантастичних мрій, віддаленому від реального житті, – і так складався мій 

характер схильний до самотності. <…> Вроджена душевна чутливість, яка 

вела мене до музичного мистецтва, а разом з тим відокремленість від реаль-

ного світу, яку нехотячи створювали для мене мої батьки, впливали на мій 

характер, накидаючи дитячій душі непотрібну для неї самозаглибленість і 

передчасну зосередженість на речах, що повинні були б бути далекими 

дитячому світові. Цим утворювалися в моєму характері риси несвоєчасної 

поважності, що пізніше, хоч і сприяла моєму ширшому розумовому розви-

кові, але разом з тим тримало мене осторонь дійсного життя з його радоща-

ми, розвагами й безжурністю, – коротко кажучи, відбирало у мене молодість 

таку прекрасну в своїй свіжості й безпосередності»32. З великою наполегли-

вістю батьки прищеплювали Платоніді моральні засади, яким вона слідува-

тиме все своє життя. Вони «…глибоко вкорінювалися в мою душу і ще й досі 

супроводжують мене в моєму житті, паралізуючи часто прояви певної 

твердості й войовничості, так необхідні для сучасного життя»33. 

Після початкових спроб в диригуванні, П. Щуровська «відчула, що в 

мені є щось такого, що може впливати на інших людей, примушує їх слу-

хатися не тільки керівного жесту диригента, але підкорятися велінню його 

внутрішнього чуття. Часто я над цією внутрішньою силою задумувалась і 

старалась уловити її основу…»34. 

Самостійне життя П. Щуровської розпочалось із праці в єпархіаль-

ному училищі. Її, «…як визначну ученицю, яка до того була ще й серйозної, 

зосередженої вдачі, далекої від молодечої отчайдушності, школа залишила в 
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ролі т. зв. «пепіньєрки», полишаючи мені догляд над приготовленням 

завдань у грі на клавір пансіонерок»35.  

Згодом, у 1912 році її запрошують на вакантне місце диригента в цер-

ковному хорі училища. Ця посада давала втроє більший заробіток і значно 

кращі умови життя, тому Платоніда без вагання прийняла цю пропозицію: 

«Я відразу приступила до реорганізації хору за своїм розсудом і бажанням 

<…> привчала їх вслухуватись в звучання належної їм партії і намагатися не 

виділятися своїм голосом з загального колективу, дбаючи про вирівняність 

спільного звука. <…> Під час праці з хором я сама захоплювалася, і це 

передавалось моїм хористам. Тому ми в порівняно короткому часі досягли 

значних успіхів. Показником цього була кількість сторонньої публіки, яка 

почала вчащати до нашої церкви, щоб послухати хор»36. 

Чергова зустріч із О. Кошицем влітку 1913-го року зробила доле-

носний поворот в житті П. Щуровської – за порадою свого наставника вона 

вступає до щойно відкритої Київської консерваторії як піаністка «… з тим, 

щоб по двох роках навчання в класі клавірної гри перейти на теорію компо-

зиції»37. На вступних екзаменах Платоніда не продемонструвала надзви-

чайних успіхів у грі на фортепіано, однак директор консерваторії – відомий 

піаніст, педагог, громадський діяч Володимир Пухальський, все ж таки роз-

гледів в ній талановиту особистість і за наполяганням директора Платоніда 

стала студенткою в його класі. Однак, спершу треба було подбати про тех-

нічний рівень піанізму студентки, тому В. Пухальський передав П. Щуров-

ську на перший семестр своїй колишній учениці, теж професорці консерва-

торії, С. В. Згиєрській-Струмило. 

Тільки через пів року наполегливих занять звук змінився: «З цього 

моменту музика стала для мене глибшою, виразнішою, якою можна говорити 

без слів, яка зогріває, наповнює душу силою вражень і переживань. З вели-

ким захопленням почала я працювати. Радісно було бачити і вдоволення 

проф Пухальського»38. П. Щуровська з охотою відвідувала лекції теорії му-

зики, гармонії, сольфеджіо і початків контрапункту, навчається разом з коле-

гою Пилипом Козицьким, який згодом стане відомим українським ком-

позитором. 

З весни 1914-го року, коли помер батько, П. Щуровська залишилася 

сама майже непідготовленою до життя. Вона наполегливо працює з шкіль-

ними хорами тих шкіл, де навчала дітей співу, часто виступає в концертах. 
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15 травня 1915 року до Києва завітала російська цариця Марія Федо-

рівна, мати царя Миколи ІІ, щоб здійснити інспекцію шкіл, які були у її ві-

домстві. З цієї нагоди біля царського палаці на Печерських пагорбах мав ви-

ступити «….вибраний хор, що виконав би невелику програму головне з на-

родних пісень»39. Пропозицію завідувачки 4-ою вищою початковою школою 

О. В. Рознатовської про виступ перед царицею шкільного хору під проводом 

П. Щуровської, який вже кілька разів виступав на благодійних концертах і 

користувався успіхом, організатори відкинули. Бо ж не можна «…покласти 

таку відповідальну ролю на молоде дівчисько»40 (на той час Платониді було 

22 роки). 

Цю місію доручили великодосвідченому старому вчителеві співу, 

який одначе не справився з нею. Коли керівництво переконалося у провалі 

свого задуму, було прийнято рішення – хори двох вищих початкових шкіл 

під проводом П. Щуровської (а це біля 90 дітей) будуть співати маршові 

пісні під час ходи і очолять 25-титисячну масу учнівської молоді. П. Щуров-

ська загадувала: «У моїх дітей було таке надхнення, що мені часто приходи-

лося приборкувати їхнє поривання, щоб берегти дитячі голоси. Перед нами ж 

була довга дорога, треба було економити їхніми голосовими силами. Я ж са-

ма була не менше горда в своєму молодечому завзятті. Це ж була чи не пер-

ша солідна прилюдна спроба своїх здібностей, а ще більше – перша побіда 

молодого жіночого авторитету перед багатьома заскорузлими переконан-

нями самолюбної чоловічої статі. Одначе, мені не могло й в голову прийти 

той дальший тріумф, що мене чекав в недалекому майбутньому»41. Отож, чи 

не вперше жінка-диригентка в царській Росії демонструвала свої таланти 

нарівні з чоловіками. 

Згодом відбулася зустріч П. Щуровської з царицею, яка заслуговує 

розлогішого цитування: «І так цариця дійшла аж до самих воріт, все див-

лячись через лорнет, ніби когось шукаючи. Раптом її погляд зупинився на 

мені, що стояла біля самих воріт. Цариця підходить до мене, подає мені руку 

і каже своїм низьким контральтовим голосом: «Карашо ваші дєті поют, кара-

шо» (вона була датчанка і, як кажуть і до кінця свого життя не позбавилася 

іноземного акценту). Я від несподіванки зовсім розгубилася, і, не будучи тре-

нована в придворних реверансах і взагалі не знаючи, як треба поводитися й 

балакати з такою визначною особою, а до того ще й бачучи, що цариця подає 

мені руку в білій, не першої свіжості, рукавиці, потрясла її руку та й відпо-

відаю: «Дякую, мовляв, вам за признання», а сама думаю: де ж це вона нас 

чула? Як виявилося, вона стояла весь час протягом нашого походу вулицею 
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на бічному балконі і, як видно, чула наш спів і бачила мене в ролі диригента; 

цього ніхто й не помітив. Отже, почали ми з нею розмовляти. «Де ви вчи-

лися?» – питає мене цариця. «Я ще й зараз вчуся», – кажу їй – «саме в Київ-

ській консерваторії». – «А скільки ж вам років?» – питає мене. Кажу: «22». – 

«Як ваше прізвище?». Відповідаю – так і так. – «А чи не хотіли б ви переїха-

ти до нас, до Петрограду (теперішній Ленінград) продовжувати свою нау-

ку?». Я хоробро відповідаю: «Ні, дякую, я цілком задоволена Київською кон-

серваторією». – «А чи не маєте ви в Петрограді якогось з родичів?». Прига-

дую собі, що батько колись розказував, що дійсно в Петрограді вчить в кон-

серваторії теорії музики якийсь наш родич, ніби мій дядько в перших, але що 

це «великий пан» і до нашої рідні ніколи не голосився. Видно Щуровський 

був досить відомою особою, коли моє прізвище викликало в голові старої ца-

риці якусь асоціацію. Отже, на запитання відповідаю: «Чула, що в Петрогра-

ді є наш родич, але я його не знаю, і він з нами не зустрічається». – «А жал-

ко, – каже цариця, – приїхали б до нас, дістали б державну стипендію, от і 

вчилися б у свого дядька». У мене навіть не з’явилося й думки використати 

таку нагоду, та й де б я покинула мій дорогий Київ, Дніпро, сестричку, рідні 

могилки, й моїх добрих учителів? – «Ні, – кажу, – дякую, я вже буду кінчати 

науку в нашому Київі». Аж усміхнулася цариця такій дитячій незвичайній 

для неї наївності. Хотіла ще щось мені казати, але в цей мент підбігає Пле-

ський і вже на ходу сипливим голосом шепоче: «Цілуйте, цілуйте…» – «Ко-

го, – думаю собі – й куди?» В цей час цариця бере мене за руку і починає по-

вертатися назад до двірця. Я слідую за нею, а ззаду нас підтюпцем топо-

четься директор і ще якісь особи, мабуть, з придворних, що підскочили до 

цариці для охорони. Так дійшли ми майже до початкових рядів дитячих ко-

лон, де й зупинилися. Тут підбігає придворний фотограф і каже: «Ощаслив-

літь, – мовляв, – ваше Імператорське величенство, сфотографуватися з дітьми 

шкіл вашого відомства». Та погоджується, але й мене тримає біля себе. Так ми 

й були сфотографовані серед дітей майже обіч одна одної. Все це промайнуло 

передо мною, як сон. Після цього цариця пішла знов на ганок, і тут почався 

вже той очікуваний церемоніал представлень. Я, стоячи все ще в рядах дітей, з 

жахом дивилася, як наші начальниці низенько вклоняються, роблячи глибокий 

реверанс. «Ну, – думаю собі, – буде мені кінець». Я ж не тільки не зробила ре-

веранса, навіть в руку не поцілувала на початку нашої розмови»42. 

Ця мемуарна замальовка передає атмосферу царської Росії, низько-

поклонства і угодництва, домінування чоловічої статі над жіночою, запро-

шення талановитих українців до царської столиці (згадаймо тут М. Березов-

ського, Д. Бортнянського та багатьох інших). 
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В той же час, «…діти, що були без тями від захоплення з похвали ца-

риці (багато з них чули нашу розмову і бачили відзначення, якого дісталося 

їхній учительці), ще з більшим ентузіазмом почали знов співати, хоч і як 

були вже перетомлені і навіть похриплі»43. 

Відголоском цього свята було запрошення П. Щуровської до канце-

лярії директора вищих початкових шкіл Бориса Плеського. Під час прийому 

директор виголосив перед всякого роду «начальством» промову, в якій зок-

рема сказав таке: «За той успіх, який супроводжував це славне виняткове 

свято для наших шкіл, ми зобов’язані нашій милій, талановитій молодій 

колегині, виконанням хору якої так була задоволена наша висока патронеса – 

є. ім. вел. цариця Марія Федорівна. Тому дозволю собі висловити від усіх нас 

прохання до нашої колегині, щоб вона не відмовила прийняти в майбутньому 

від нас лавровий вінець, коли вона буде диригентом опери. Можна собі 

уявити ту сміливість у вислові такої відважної прогресивної думки на той 

час. Жінка-диригент опери та ще й з уст директора народних шкіл, та ще й з 

уст Бориса Плеського. <…> Я ж, одначе, почувала себе збентеженою: ди-

ректор, як то кажуть, попав «не в брову, а в око». В голові промайнула недо-

сяжна мрія, яку я й сама собі боялась виявити. Мрія – далека й славна мрія, 

яка так і залишалася невисловленою навіть для самої себе, марною мрією... 

Болюче зараз згадати ці світлі, священні бажання молодої людини, яка могла 

б досягнути їх, коли б доля тому сприяла, коли б було більше душевних сил 

до боротьби з людськими забобонами, часто з злою людською волею, коли б 

так часто не докучали злидні, коли б… та що й говорити, знайдеться багато 

тих коли б»44.  

Так, Платоніда Щуровська все життя мріяла про музичний апогей – 

«…диригування симфонічним оркестром або оперним на більшій театраль-

ній сцені»45, однак цій мрії не судилося збутися в силу різних об’єктивних 

обставин. 

Отож, роки навчання в Київському єпархіальному училищі, Київській 

консерваторії та перші спроби самостійного керування дитячими хорами – це 

те культурно-мистецьке середовище, яке сформувало творчу особистість –

Платоніду Щуровську.  

Коли відомий вже на той час диригент Олександр Кошиць (1875–

1944) за дорученням Голови Директорії, Головного Отамана військ і флоту 

Української Народної Республіки Симона Петлюри у 1919-му році ство-

рював Українську Республіканську Капелу, то наполіг, щоб його помічни-

цею стала П. Щуровська. 
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Часу на створення капели відводилось обмаль. При підборі співаків 

до Капели О. Кошицем та П. Щуровською було вислухано біля 700 солістів 

зі всієї України, з яких треба було вибрати тільки 100 осіб. «А які ж то були 

голоси! Для сучасного покоління важко передати всю красу рівного (без віб-

рації), міцного, ясної дзвінкості й метальовості голосу українського хорового 

співака, з яким не дуже ніжно обходилися дириґенти і якого ніхто й ніколи 

не вчив ні правильно дихати, ні тим більше використовувати резонатори»46. 

Були встановлені різні класифікаційні угрупування, які передбачали добір 

співаків за тембрами. Так наприклад, «з загальної кількості співаків в кожній 

партії (25 сопрано, 23 альти, 24 тенори і 28 басів) було вирішено вибрати 11 

драматичних сопрано і 14 ліричних, в партії альтовій – 12 меццо-сопрано і 11 

контральто, в теноровій партії 12 драматичних і стільки ж ліричних тенорів, 

а басова партія поділялася аж на 4 групи: 8 баритонів (діапазон – H-f-g), 7 

перших басів (діапазон – А-е), 9 других басів (f аж E до d) і 4  так званих 

октавних співаків (А аж g контроктави до H-c). При такому розподілі голосо-

вого матеріалу малася на увазі можливість забарвлювання з динамічного бо-

ку виконання більш масивним або м’якшим легшим звуком. З такою класи-

фікацією голосів до того часу ніде в наших хорах не приходилося зустріча-

тися. І саме ця класифікація в найвищій мірі відповідала дириґентському 

умінню нашого славного Кошиця. Ця виняткова його майстерність була 

спрямована на те, щоб наблизити хорове виконання до оркестрового з усіма 

численними звуковими відмінами барвистої інструментарії за допомогою 

цього найдосконалішого масового звукового упорядкування, цього найви-

щого «живого людського інструмента». І як відомо, цей напрям у майстер-

ності Кошиця здивував і зачарував увесь світ»47. Щоправда, у зв’язку із 

наступом на Київ більшовиків, із ста відібраних співаків вдалося евакую-

ватися лише 37 особам, а тому подальша комплектація капели відбувалася в 

екстремальних умовах у Кам’янці-Подільському. В результаті, до складу 

капели ввійшли 80 представників різних регіонів України, неоднорідних як 

за рівнем вокальних даних, так і за рівнем освіти та національним усвідом-

ленням, що пізніше позначилось на морально-психологічному кліматі 

колективу і врешті-решт привело до його розколу48.  

Отож, на час гастрольної подорожі за кордон з Українською Респуб-

ліканською Капелою у 1919-му році П. Щуровська вже була сформованою 

особистістю, досвідченою хоровою диригенткою та піаністкою. 
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2. Національно-патріотична самосвідомість та її роль  

в утвердженні диригентки в умовах еміграції 

Виїхавши весною 1919 року з Українською Республіканською Капе-

лою за кордон як помічниця головного диригента О. Кошиця, П. Щуровська 

три роки наполегливо вдосконалює свою професійну майстерність, працює з 

хором над технічними проблемами. Професор Празької консерваторії Яро-

слава Кржічка в рецензії на виступ капели писав: «Щасливий п. Кошиць, що 

найшов таку помічницю»49. Він же відзначав такі якості П. Щуровської: 

«музикальна, тонкого слуху та ритмічного чуття, самовіддана, скромна – не-

знана ширшому громадянству – вона має львину частину успіхів капели, 

даючи головному дириґентові хор зовсім музикально підготований до мис-

тецького оброблення»50.  

На афішах Капели, які друкувалися у всіх країнах, де гастролювала 

капела у 1919–1922 роках51, знаходимо прізвище П. Щуровської, однак у 

спогадах О. Кошиця і самої Платоніди Іванівни, у рецензіях на концерти 

немає відомостей про її концертне диригування Капелою. Тож, можемо при-

пустити, що славетний О. Кошиць задовільнявся її підготовчою роботою як 

хормейстера, однак як керівник-мужчина все ж таки не давав можливості 

розкритися П. Щуровській як концертній диригентці. 

Коли капела, розколовшись, під назвою «Український національний 

хор» виїжджає до США, П. Щуровська, яка на той час одружується із підпол-

ковником Армії УНР Миколою Россіневичем, залишається у Празі і стає 

ключовою фігурою хорового процесу української еміґрації у міжвоєнній 

Чехо-Словаччині. Відомий бандурист Григорій Китастий вважав, що це 

«високої кляси дириґент і широкої музичної освіти людина»52. 

Прага у міжвоєнний період стає центром хорової культури українсь-

кої еміграції, де успішно працюють Український Академічний Хор (УАХ, 

1921–1938), хори Українського Високого Педагогічного Інституту ім. М. Дра-

гоманова (УВПІ), «Трембіта», «Українська співоча студія» та ін. І особливу 

роль тут відіграє єдина жінка між нашими визначними диригентами – Пла-

тоніда Щуровська-Россіневич.  
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Ряд документів, спогадів та матеріалів мисткині, вперше виявлені 

нами у фондах Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, допомагають більш 

рельєфно окреслити її внесок у розвиток української хорової справи за кор-

доном. Її мемуарні статті53 та мишинописні спогади «З минувшини», фраг-

менти мемуарного характеру («Уривки зі спогадів жінки-дириґентки», «Дис-

ципліна», «Про визначних і менш значних дириґентів»)54 та рукописний 

зошит спогадів55 охоплюють не тільки значний часовий простір, але насичені 

важливими історичними відомостями. Виявлені нами у фондах ЦДАВО 

України два листи П. Щуровської-Россіневич до О. Кошиця56 засвідчують її 

глибоку повагу до Маестро, який «одинокий мене зрозуміє»: «Вірте лише, 

дорогий мій, що в моїх відношеннях до Вас завжди заховається якнайбільше 

дружньої приязні та щирої вдяки»57. Дізнавшись про хворобу О. Кошиця, вона 

пропонує йому свою матеріальну допомогу, хоч і сама заробляє важкою 

працею, розповідає про непрості стосунки між українськими митцями після 

проведення хорового фестивалю, на якому вона диригувала зведеним хором, 

недооцінку жінки-диригента, про роботу над докторською дисертацією, про 

роздуми над вихованням майбутніх диригентів, адже «школа вимагає того, щоб 

вести вихову учнів, спричиняючися до нових начал, до нових форм, до 

модерної гармонії»58. З приводу смерті наставника П. Щуровська-Россіневич 

20 жовтня 1944 р. пише статтю про нього як диригента і друкує її в газеті 

«Краківські вісті» у Відні. Через 20 років вона буде передрукована в журналі 

«Вісті» у США59. З нагоди 20-річчя смерті Маестро у 1964 р. П. Щуровська-

Россіневич напише другу статтю про О. Кошиця як фольклориста і новатора 

хорового мистецтва, яку, за свідченням напису її рукою на рукописі статті, 
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«друковано в якомусь жіночому журналі в Канаді «Промінь» – Вінніпег за 

протекцією п-і О. Лукомської, вчительки в Едмонтоні»60. Важливо, що мист-

киня як учениця і співпрацівниця О. Кошиця дала глибоку і всебічну харак-

теристику його як диригента. Вона відзначала такі особисті риси О. Кошиця. 

як: глибоку ерудованість та глибокі знання у багатьох галузях, особливо в 

музичному мистецтві; великі диригентські здібності; силу волі, яка була 

розвинена аж до гіпнотичного впливу на виконавців; добрі знання людської 

душі та її емоційних виявів. Особливості диригентського хисту проявлялися 

у досконалому володінні технікою диригування, виразності рухів, забезпе-

ченні хорової дисципліни, налагодженні внутрішнього контакту з виконав-

цями, вмінні лаконічними виразами змалювати потрібний звуковий ідеал, 

майстерності інтерпретації. Все це забезпечило накреслення О. Кошицем 

нового напрямку хорового виконавства, який полягав у трактуванні хору як 

оркестру, де кожна партія в залежності від твору трактується як інструмент із 

специфічним тембром: «Цей новий напрям у багатьох випадках оголомшив 

західноєвропейських музик, які потім стали наслідувати його»61.  

Український Академічний Хор був репрезентативною мистецькою 

одиницею у Празі, часто брав участь у різноманітних концертах та святку-

ваннях. П. Щуровська-Россіневич керувала ним з перервами у 1923–1924, 

1928, 1934, 1938 рр. Хор брав участь у святкуванні 25-річчя її диригентської 

праці 31 квітня 1934 року. 

Хор Української Господарської Академії в Подєбрадах біля Праги 

зазнав свого найвищого розвитку саме під час керування ним П. Щуровсь-

кою-Россіневич, яка була на той час «найсильнішим українським диригентом 

на терені Чехо-Словаччини»62. Саме вона перетворила цей аматорський хор у 

мистецьку одиницю. Основою репертуару стали твори українських компо-

зиторів М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, П. Козицького, О. Кошиця, 

Я. Яциневича, П. Демуцького, М. Вериківського, П. Ніщинського, Н. Нижан-

ківського, В. Костенка. Диригентка скрупульозно працювала над інтерпрета-
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цією творів, де «кожна мистецька строфа – це мистецький малюнок дії»63. 

Членкиня хору Ірина Шох згадувала, що диригентка «досконало знала кожну 

композицію напам’ять і рідко зверталася до нот, хіба що міняла щось. Кожна 

фраза була нею обдумана до тонких нюансів». Хористка, зачіпаючи гендерну 

проблему, наводить слова П. Щуровської-Россіневич, про те, «що жінка ди-

риґентка викликала недовір’я, незважаючи на відповідну музичну освіту та 

фаховий стаж»64. Разом з тим, вона підкреслює, що для П. Щуровської-Рос-

сіневич характерною «була дуже скромна оцінка самої себе, бо проламати 

льоди недовір’я, що жінка може й потрапить вести хор, вимагало в той час 

чимало фахових здібностей. Вона мала бути не тільки рівна своїм вмінням, 

але ще набагато краща, як її компетитори»65. Усе, чого досягла диригентка, 

вона завдячувала власній самодисципліні та волі. 

П. Щуровська-Россіневич часто здійснювала першопрочитання хоро-

вих творів. Так, відзначаючи десятиліття утворення Чехо-Словацької Респуб-

ліки (1928 р.), хор Української Господарської Академії виконав кантату 

Н. Нижанківського «Ще молода» на слова О. Стефановича. Апофеозом 

діяльності колективу став спільний виступ із хором Українського Високого 

Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова на фестивалі слов’янських хорів 

у Празі у квітні 1928 року. Виконання складної програми, особливо твору 

«1905 рік» (сл. О. Олеся, муз. М. Вериківського) вимагало доброї технічної 

підготовки колективу, звукової сили, тембрового забарвлення. Успішний 

виступ стоп’ятдесятчленного хору продемонстрував високий професійний 

рівень українського хорового мистецтва, а слава і престиж П. Щуровської-

Россіневич піднісся так високо, що Чеський Співочий Зеспол відзначив її як 

визначного диригента. 

Альбом відгуків про концерти українських хорів в Подєбрадах та 

Празі під керівництвом П. Щуровської-Россіневич за двадцять років (1925–

1945 рр.), переконливо засвідчують копітку хормейстерську працю диригент-

ки на ниві українського хорового мистецтва, її визнання чеськими та україн-

ськими критиками та музикантами66. Участь об’єднаного українського хору 
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під її керівництвом на Всеслов’янському музичному фестивалі у Празі у 

1928-му році відображена у численних рецензіях чеської, української, поль-

ської преси того часу, які вміщені у цьому альбомі.  

Львівська газета «Діло» писала: «найбільше вподобався – це можна 

сказати без зайвої скромности – український академічний хор. Пані Щуров-

ська, колишня співробітниця незабутнього Кошиця спромоглась видобути з 

нефахових співаків і співачок стільки чару, степової сили й звукової краси, 

що навіть ворожа частина чеської преси мусила перед цею перемогою з пов-

ним узнанням схилитись (напр. рецензія «Народа» з дня 12. ц. м.). Україн-

ська участь у чехословацькім співочім святі ще раз підкреслила вагу й ко-

ристь українського активізму на міжнароднім полі»67. Пізніше тут же була 

надрукована підбірка уривків із схвальних рецензій чеської та польської пре-

си68. «ČESKÉ SLOVO» (ч. 87 за 11 квітня 1928 р.), зокрема, відзначало: «Ди-

ригентом Українського Академічного Хору є п-і проф. Россиневич-Щуров-

ська, яка вибудувала дуже чисельний мішаний хор та вивела його, не зва-

жаючи на невідрадні емігрантські відносини, на височину, нагадуючи часто 

славну і незабутню капелу Кошиця. Прекрасно звучали тут передовсім старі 

співи та народні пісні, в яких Україна займає перше місце між слов’янами». 

Суголосним був «KURYER POZNAŃSKI» за 16 квітня 1928 р.: «Хор україн-

ців (мішаний) під орудою п-і Россиневич-Щуровської відзначався найвищим 

артистичним вишколенням, захоплюючи красою звуку та незрівнянною 

дисципліною». 

Мішаний хор Українського Високого Педагогічного Інституту 

ім. М. Драгоманова під її керівництвом впродовж десяти років існування 

закладу був незмінним учасником та організатором всіх святкувань та кон-

цертів. Основною формою святкувань в інституті були концерти-академії. 

Серед особливо презентаційних, де брав участь хор під керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич були: концерти-академії пам’яті М. Драгоманова, на 

яких вперше були виконані твори викладачів інституту – хоровий твір «По-

клик до братів-слов’ян» Нестора Нижанківського на слова М. Драгоманова 

(1925), хоровий твір Зеновія Лиська на слова Г. Гейне «Enfant perdu» – улюб-

лена поезія М. Драгоманова (1928), «Урочиста кантата» Станіслава Людке-

вича (1929); Шевченківські академії; академія присвячена 15-м роковинам 

смерті М. Лисенка з виконанням творів композитора, в т. ч. одноактної опери 

«Ноктюрн» (1928). Успішна постановка цієї опери, що пройшла у перепов-

неному українською та чеською публікою залі театру «Umělecká Beseda», 

була свідченням високого рівня виконавських сил Українського Високого 
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Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова; 5-річному ювілею існування 

інституту, де вперше було виконано твір З. Лиська на слова колишнього сту-

дента Б. Гомзина «Кантата на п’ятиліття Інституту» (1929); 25-річчю смерті 

чеського композитора А. Дворжака (1929); ювілейний з нагоди 70-річчя від 

дня народження чеського композитора Й. Ферстера з виконанням творів 

композитора (1930)69. 

Деякий час (1937–1945)  П. Щуровська-Россіневич керувала хором 

Української реформованої реальної гімназії у Ржевницях біля Праги, ви-

вівши його на друге місце після празького хору, керівником якого вона була 

також70. 

Диригентка була у постійному творчому пошуку. У концерті 14 черв-

ня 1938 р. у Празі Український Академічний Хор під її керівництвом виконав 

духовні твори А. Веделя, Д. Бортнянського, О. Кошиця та «Тілом заснувши» 

в опрацюванні П. Щуровської-Россіневич. Українська газета писала: «Духов-

ні співи для українських концертів у Празі ще новинка. Правда бували іноді 

концерти щедрівок та коляд, але на цей раз виконано суто духовні компо-

зиції й треба привітати такі виступлення, що знайомлять з багатою ділянкою 

церковного хорового мистецтва»71. 12 червня того ж року на Зелені Свята в 

чеському православному соборі св. Кирила і Мефодія було відправлено 

Службу Божу за участю хору під керівництвом П. Щуровської-Россіневич, 

який виконував духовні композиції українських композиторів та православні 

лаврські розспіви, що є свідченням глибоких знань диригенткою традицій 

українського церковного співу. Вона продовжувала новацію О. Кошиця у 

проведенні тематичних концертів (колядок і щедрівок, веснянок), особливо 

під час війни, керуючи в 1944–1945 рр. Українським Мішаним Хором. 

Платонида Іванівна була добрим наставником для хористів. Староста 

Академічного хору при УГА в Падеєбрадах писав у її альбомі: «Не забувайте 

що найліпші часи ми зажили під Вашим проводом і Ваша присутність між 
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нами залишиться в наших серцях, на довгі роки, як найсвітліший момент з 

нашого еміґрантського життя»72. 

П. Щуровська-Россіневич проявила себе також як диригент-постанов-

ник. Так, керуючи хором товариства «Бандурист» (1935–1937) в Ужгороді на 

Закарпатті, яке тоді належало до ЧСР, та забезпечивши його високий вико-

навський рівень, вона брала активну участь у концертному житті. 26 травня 

1936-го року П. Щуровська-Россіневич здійснила концертну постановку опе-

ри «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського в Ужгороді, 20 червня 

того ж року відіграли її в Мукачеві. Диригентка у листі до Ю. Шерегія пи-

сала: «…Постановка «Запорожця за Дунаєм» відбулася в рамках моєї кон-

цертової діяльності. Цей концерт у вигляді театральної вистави був спрямо-

ваний на те, щоб ознайомити наше суспільство зі звучанням нашої історич-

ної опери-оперети в такому вигляді, в якому її написав сам композитор»73.  

Варто відзначити, що постановка опери відбулася за участю чеського 

військового оркестру. Учасниця хору М. Кукуруза-Король писала у своїх 

спогадах, що спочатку оркестранти не сприймали керівництво жінки-дири-

гента. Однак після перших сценічних успіхів «…члени оркестри підходили 

до диригентки з палкими словами признання за таке вміле виконання, при 

тому підкреслювали, що це перший раз в історії військової оркестри нею 

дириґує жінка»74.  

У своїх спогадах П. Щуровська-Россіневич згадує про непрості сто-

сунки із сином Миколи Аркаса, який мав співати партію Карася у цій поста-

новці. Неприємності мала диригентка ще й із-за того, що вирішила поставити 

оперу без купюр, повністю, в авторській редакції75. Місцева ужгородська 

преса, зокрема газета «Свобода» за 4 червня 1936-го року писала: «У поста-

новці цієї опери має велику заслугу відома вже у нас дириґентка пані проф. 

Россіневич-Щуровська»76. Суголосною була мукачівська газета «Земля і Во-

ля» (ч. 12 за 9 липня 1936 р.): «Оперу супроводжав дуже добре зіграний 
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оркестр 36. полку під батутом знаменитої діріґентки «Бандуриста» п. проф. 

Щуровської-Россіневич, яка взала на себе той величезний тягар (за невели-

кий час!) вивчити всіх артистів і оркестр і провести цілу оперу, так що зна-

мените проведення цієї опери це безперечно її неоцінима заслуга»77. «RADIO 

ŽURNAL» із Кошіце від 27 грудня 1937-го року повідомляв про виконання 

хором «Бандурист» під керівництвом П. Щуровської-Россіневич та оркест-

ром 36 полку на хвилях радіо, яке слухали у всій ЧСР і в Галичині «Вечор-

ниць» П. Ніщинського78. 

Свідченням творчого довголіття диригентки є той факт, що у своє  

75-ліття вона на празькому Шевченківському концерті диригувала кантату 

М. Лисенка «Б’ють пороги» (1968 р.)79. Це пошанування ювілею П. Щуров-

ської-Россіневич було єдиними признанням, що його отримала за життя по-

движниця української хорової справи80. 

Велика добірка нот (рукописні і друковані) із зібрання П. Щуровської-

Россіневич свідчить про широке жанрово-тематичне коло хорового репер-

туару, який опрацьовувала і виконувала диригентка81. Тут твори українських 

композиторів різного часу, переважно обробки українських народних пісень, 

пісні патріотичного змісту, пісні січових стрільців. Частина з них – власні 

аранжування П. Щуровської-Россіневич для мішаного та дитячого хорів. 

Збірка хорових творів для триголосних шкільних хорів під її упоряд-

куванням, що з’явилася в Ужгороді в 1936 році відкриває серію посібників 

українського зарубіжжя82. Проблема репертуару для хорових колективів, 

особливо дитячих та молодіжних, завжди була актуальною, а в умовах еміґ-

рації особливо гострою. Обираючи матеріалом збірки обробки українських 

народних пісень, автор вважала, що саме за допомогою них «…у першу чер-

гу мусимо виховувати нашу молодь», оскільки народна пісня може служити 

«…якнайкращим та найбільш доступним матеріялом для студій у школі; по-

друге: народня пісня в своїй мелодичний структурі, у своїй простоті будови 
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музичних мотивів, як рівнож у своїй нескладній гармонізації надається у ви-

сокім ступеню до педагогічних поступів при навчанню співу у школах»83. 

Упорядниця представляє для ознайомлення молоді народні пісні в опрацю-

ваннях провідних українських композиторів М. Лисенка, М. Леонтовича, 

Я. Степового, О. Кошиця, К. Стеценка, Ф. Колесси, П. Козицького. Збірка 

складається із трьох розділів: народні пісні, колядки і щедрівки, веснянки та 

гаївки. Основними джерелами, які використала П. Щуровська-Россіневич, 

були: «Шкільний збірник» К. Стеценка, «10 шкільних хорів» П. Козицького та 

«Українські народні пісні в триголосому укладі на жіночий хор» Ф. Колесси. 

З останнім упорядниця з цього приводу підтримувала контакти. Вибраний 

репертуар передбачав копітку роботу хормейстера над школенням вокально-

хорових навичок, розвитком музичної грамотності хористів. Диригентка сві-

домо не вважала за потрібне укладати матеріал на засадах педагогічного прин-

ципу – поступу від легшого до складнішого. Вона обрала інший принцип – 

підбір репертуару за прізвищами композиторів, щоб підкреслити їх індиві-

дуальність в жанрі обробки народної пісні. Окремі твори подані у спрощеному 

опрацюванні К. Стеценка, або самої П. Щуровської-Россіневич. У передмові 

упорядниця як педагог звертає увагу вчителів на охорону дитячого голосу 

учнів, особливо хлопчиків у післямутаційний період, а тому пропонує най-

більш доцільним залишати всіх учнів у середніх позиціях баритонового діапа-

зону. Для цього автор подає не тільки однорідне, але і мішане триголосся. 

Платоніда Щуровська-Россіневич була провідним педагогом (доцен-

том) музично-педагогічного відділу Українського Високого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драгоманова впродовж існування навчального закладу 

(1923–1933) – вела клас хорового співу та диригування (вона ж виконувала 

функції заступника декана – продекана, деякий час очолювала ще й клас соль-

ного співу, також викладала інтонацію, гармонію, контрапункт)84. Серед най-

більш відомих її учнів – видатний український дириґент Микола Колесса, 

музикознавець та диригент Павло Маценко (Канада). Відомо, що уроки ди-

ригування брав у неї відомий бандурист Василь Ємець. Вона також здійс-

нювала підготовку молодих диригнтів в учительській семінарії на Закарпатті 

(1934–1937). 

Національно спрямована діяльність П. Щуровської-Россіневич викли-

кала острах у польської влади на Галичині. Коли Центральне Товариство 

Союзу Українок у Львові запросило її диригувати збірним жіночим хором на 

славному Жіночому Конґресі у Станиславові (1934 р.), поляки не дали їй 

візи. 
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Висновки 

Отже, здійснена ретроспектива життєтворчості Платоніди Щуров-

ської-Россіневич – однієї з перших українських жінок – професійних хорових 

диригенток засвідчує складний шлях фемінізації хорової культури у першій 

половині ХХ століття. На формування творчої особистості миткині мали 

вплив різні типи соціокультурних середовищ (родинне, сільське, міське, му-

зичне, мистецьке, емігрантське), провідні музиканти того часу (В. Пухаль-

ський, О. Кошиць, Н. Нижанківський, З. Лисько та ін.). 

У міжвоєнному двадцятиріччі Платоніда Щуровська-Россіневич була 

ключовою фігурою мистецько-хорового життя українців у Чехо-Словаччині 

як керівник багатьох хорових колективів (Української Республіканської Ка-

пели під керівництвом О. Кошиця, Українського Академічного Хору, хору 

музично-педагогічного відділу Українського Високого Педагогічного Інсти-

туту ім. М. Драгоманова (всі – у Празі), Академічного хору при Українській 

Господарській Академії в Падеєбрадах, хору товариства «Бандурист» в Уж-

городі, що демонстрували високий професійний рівень виконавської куль-

тури. Вона була провідним педагогом хорових дисциплін першої вищої 

освітньої інституції української еміграції – Українського Високого Педаго-

гічного Інституту ім. М. Драгоманова у Празі. Як єдина жінка – професійна 

диригентка в українській хоровій культурі першої половини ХХ ст. П. Щу-

ровська-Россіневич, не зважаючи на спротив і недооцінку жінок, утверджу-

вала їх право бути професіоналами в галузі музичного мистецтва на рівні з 

чоловіками. Як пасіонарна особистість вона заражала своєю енергією, спо-

нукала до активної творчої діяльності.  

 
АНОТАЦІЯ 

Дослідження присвячене одній з перших українських жінок – професійних 

хорових диригенток на теренах України та зарубіжжя – Платоніді Іванівні Щуровській-

Россіневич (1893–1973). Вона – представниця київської хорової школи, учениця славет-

ного диригента Олександра Кошиця, субдиригентка Української Республіканської Капе-

ли під його керівництвом, ключова фігура культурно-мистецького життя українців у 

Чехо-Словаччині та на Закарпатті у міжвоєнний період. Огляд її життєтворчості як 

керівника багатьох хорових колективів (дитячих, студентських, аматорських і професій-

них) в Україні та в діаспорі дає можливість прослідкувати особливості фемінізації укра-

їнської хорової культури в першій половині ХХ століття. Вперше введено в науковий 

обіг невідомі архівні матеріали, пов’язані із життям і творчістю П. Щуровської-Рос-

сіневич. Саме діяльність таких жінок як Платоніда Щуровська-Россіневич сприяла появі 

і утвердженню в професії таких українських диригенток як Елеонора Скрипчинська, 

Елеонора Виноградова, Оксана Линів та інші. 

Ключові слова: українська хорова культура, фемінізація, хорова диригентка, 

Платоніда Щуровська-Россіневич.  
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FEMINIZATION OF UKRAINIAN CHOIR CULTURE OF THE FIRST HALF  

OF THE XX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF LIFE-CREATIVITY 

OF PLATONYDA SHCHUROVSKA-ROSSINEVYCH) 

  

The study is dedicated to one of the first Ukrainian women among professional choral 

conductors in Ukraine and abroad – Platonyda Ivanivna Shchurovska-Rossinevych (1893–

1973). She is a representative of the Kyiv choral school, a student of the famous conductor 

Oleksandr Koshyts, a sub-conductor of the Ukrainian Republican Chapel under his leadership, 

a key figure in the cultural and artistic life of Ukrainians in Czechoslovakia and Transcarpathia 

in the interwar period. A review of her life as a leader of many choirs (children, students, 

amateurs, and professional choirs) in Ukraine and in the diaspora provides an opportunity to 

trace the features of the feminization of Ukrainian choral culture in the first half of the 

twentieth century. For the first time, unknown archival materials related to the life and work of 

P. Shchurovska-Rossinevych were introduced into scientific research. The activity of such wo-

men as Platonyda Shchurovska-Rossinevych has resulted in emergence and conformation in 

the profession of such Ukrainian conductors as Eleonora Skrypchynska, Eleonora Vyno-

gradova, Oksana Liniv and others. 

Key words: Ukrainian choral culture, feminization, choral conductor, Platonyda 

Shchurovska-Rossinevych. 
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Платонида Щуровська-Россіневич 

 

СПОГАДИ 

 

Motto: 

Туча. 

 

Чорная туча висит над полями, 

Шепчутся клены, березы шатаются, 

Дубы столетние машут ветвями, 

Точно со мной говорить собираются:  

– «Что тебе нужно, пришлец бесприютный?» 

Голос их важный с вершины мне чудится:  

– «Думаешь, отдых вкушая минутный, 

Так вот и прошлое все позабудется. 

Нет, мечтами себя не обманешь, 

Спета она твоя песенка скудная, 

Новой уж песни ты вновь не затянешь, 

Хоть и звучит она близкая, чудная... 

Сердце усталое, сердце больное, 

Звуков волшебных напрасно искало бы, 

Здесь между нами ищи ты покоя, 

С жизнью простися без стонов, без жалобы. 

Смерти боишся ты? Страх малодушный. 

Все что томило игрой бесполезною, 

Мысли и чувства, и стих им послушный 

Смерть остановит рукою железною»…• 

 

(З екзаменаційної композиційної праці 

бл. П. Олександра Антоновича Кошиця 

по скінчені ним Музичної школи М. В. Лисенка 

в Київі, написано до слів Апухтіна). 

 

Моя рідна неозора, чарівна, багата Україно! Скільки заздрості викли-

кала ти з незапам’ятних часів у сусідів і у інших народів. Хто тільки не зазі-

хав на твоє добро, хто не намагався заволодіти тобою, щоб користувати з 

твоєї невичерпної скарбниці! А скільки крові пролилося на широких твоїх 

просторах! Мабуть тому твоя земля й родюча така, що полита вона потоками 
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крові. На твоїх широких ланах куди не кинь оком, – все пшениці, жита та 

різна пашня. Але є й такі кутки, де піскувата земля під палючим українським 

сонцем не спроможна принести такого врожаю, щоб прогудувати з надлиш-

ком працьовите хліборобське населення. 

Одним з таких досить бідних кутків на Черкащині є село Воробієвка, 

де був священиком о. Іван Щуровський. Це вже була третя парафія, куди пе-

реселився о. Іван, шукаючи ліпших умов існування. Відомо що за царської 

Росії життя священиків було незавидне і умови були несприятливі: 300 руб-

лів річної платні від держави, з яких ще відраховувалося рублів 35–40 на різ-

ні податки, та дуже скромна, сказати б бідна оплата так зв. треб, за які селяни 

платили добровільно, хто скільки міг, – так, наприклад, за сповідь 1–2 ко-

пійки, за хрестини 5–10 коп., за похорони 20–30 коп. і т. ін. Отже, найголов-

нішим джерелом засобів існування причту була церковна земля, яка приді-

лювалася для кожної сільської церкви по різному, від 25 до 60–80 десятин. 

Ясно, що чим більше було церковної землі, тим рахувалася й багатшою па-

рафія. На жаль держава не брала під увагу того, що в деяких повітах земля 

була менше родюча і що священики, там живучи серед бідного населення 

ледве-ледве зводили кінці з кінцями особливо ті, хто мав численну родину і 

хотів дати дітям хоч середню освіту. О. Іван, діставши на початках своєї 

священичої служби парафії спочатку на Чигиринщині, потім на Канівщині, 

мав ту невдачу, що йому попадалися все малі, бідніші села з невеличкими 

приділами мало родючої землі. А тут і діточок Бог послав йому. Щоб удер-

жати їх при житті, не було підходящих умов включно до мешкань в старих 

негігієнічних будинках. Внаслідок цього старший синок Анатолій, радість, 

втіха і надія молодих батьків, прожив всього один рік, дальша донечка 

Калєрія – кілька тижнів, а близнятка – лише кілька днів. Тільки Любочка, 

гарненька білява дівчинка з великими синіми очима (такої вроди в нашій 

родині не було ні до неї, ні після неї) переборола несприятливі життєві умови 

і бігала, щебечучи своєю дитячою мовою і потішаючи батьків своєю лагід-

ною вдачою та слухняністю. Молодий о. Іван душі не чув у своїй улюбле-

ниці. А тут ще одну донечку Бог послав – Ангеліну. Це було слабеньке, 

тендітне, бліденьке дитятко. З Любочкою вони були великими приятельками, 

постійно гралися разом, не завдаючи найменшого клопоту батькам. О. Іван з 

матушкою – Лєоніллою Максимівною, уродженою Коломацькою, тільки й 

жили ними, присвячуючи їм всю свою батьківську увагу. Щоправда, не-

сприятлеві умови сільського життя, позбавленого яких-будь культурних 

можливостей, не раз примушували молоде подружжя заціпити зуби й мовчки 

терпіти життєві невигоди, що випали на їх долю. Треба сказати що Лєонілла 

Максимівна була городянкою, з самого ж таки Києва, де батько був дия-

коном в одній з Київських церков на Звіринці. Родина Коломацьких жила 

міськими світськими інтересами, не знаючи недостач і культурних здобутків, 
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яких так бракувало селу. Жили вони, можна сказати, передовим життям. Вся 

родина складалася з двох братів та двох сестер, і всі діти дістали середньо-

шкільну освіту, а дочці Олександрі пощастило абсольвувати «надзвичайною 

слухачкою» курс і вищої школи. За тих часів (в рр.70–80) жінки ще не мали 

права офіційно студіювати з повними правами в універсітеті). П. Олександру 

жартівливо називали в родині – «наша вчена». І справді, Олександра майже 

не розлучалася з книжкою, багато читала і студіювала. Особливо любила 

вона занурюватися у свої книжки серед тиші на кладовищі, що було поблизу 

парафіяльного дому, в якому жила родина Коломацьких. Цікавий, майже 

фантастичний випадок трапився з Олександрою: одного разу сиділа вона на 

лавці, як звичайно, з книжкою в руці. 

Недалеко від того місця, де вона сиділа, була свіжа могила ще напере-

додні похованої молодої жінки, що чекала в останніх днях народження 

дитини. Ще вчора говорилося в родині Коломацьких про той сумний випа-

док, який трапився з молодою вагітною жінкою, що раптово захворіла і про-

тягом короткого часу померла. Але Олександра того часу була заглиблена в 

книжку і про інше не думала. Коли нараз ніби крізь сон, ніби з-під землі чує 

вона якийсь стогін, неначе хтось дуже здалека кричить: «Рятуйте!» Олек-

сандра відірвалася від книжки і стала прислухатися. «Ні, дійсно хтось десь 

кричить», – подумала вона і мимохідь подивилася на свіжу вчорашню 

могилу. Вмент підбігла вона до неї, приклала вухо до землі і почула ніби 

якийсь стогін. Враз промайнула в її голові жахлива думка: – летаргія – і, схо-

пившись, вона побігла кликати на поміч. На жаль в ті часи не так легко було 

розкопати могилу: треба було на це мати дозвіл поліції. Одначе, завдяки 

спритності, з якою Олександра і близькі її люди клопоталися за це, вдалося 

досягнути того, що в найкоротшому часі могила була розкопана. Яку ж 

страшну картину всі побачили: жінка, що дійсно заснула була літаргічним 

сном, в могилі прокинулася від пологових болів, породила дитину, сама пе-

ревернулася долілиць і задушилася, а дитинка залишилася живою. Справді, 

треба було мати цілковите самовладання і сильний здоровий розум, щоб не 

розгубитися в такому трагічному випадку та ще й в ті часи! Правда, щодо 

летаргії, то почасти з цим явищем були ознайомлені в родині Коломацьких, 

бо сама Лєонілла Максимівна ще молодою дівчиною підлягла такому хво-

робливому стану організму і спала три дні, втративши всі очевидні ознаки 

життя. Як відомо при летаргічному сні людина майже не дихає, так що лише 

з поміччю медичних засобів, відомих тепер, можна розпізнати цей стан, але 

про такі речі в рр.70–80 ще не знали. Сама Лєонілла Максимівна пізніше 

описувала свій стан під час летаргічного сну: «Чую, – казала, – неначе крізь 

сон, все, що навколо мене робиться, чую, як хтось плаче наді мною, нарешті 

відчуваю, що мене вважають вже за мертву і збираються ховати, але проки-

нутись або проявити якось своє життя ніяк не можу. Хочу хоч пальцем пово-
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рухнути, пробую око розплющити, але не можу, все таке важке, ніби 

задерев’яніле. І тільки коли почали обмивати тіло, обливаючи холодною 

водою, приготовляючи померлого до вічного сну, щоб «достойно він встав 

на страшний суд», як це було звиком за часів наших дідів і батьків на Украї-

ні, вона раптом викрикнула і прокинулась, спричинивши невимовну радість 

своїй матері і навівши панічний жах на чужих жінок, що допомагали при 

цьому традиційному звичаєві, і які безтямно кинулися тікати. Цього незви-

чайного явища, яким є летаргічний сон, його проявами я в своєму житті ні-

коли не студіювала, і попис, поданий мною вище, записую так, як зали-

шилося в моїй пам’яті з ранніх дитячих літ на підставі частих розмов в нашій 

родині з цього приводу. В кожному випадку в материній уяві про пережите 

залишилося настільки гостре враження від пережитого стану летаргії, що 

вона до кінця свого життя постійно нам нагадувала, щоб її не сміли ховати, 

доки лікар не огляне докладно тіла і не сконстатує категоричну смерть. 

Як вже вище сказано, родина Коломацьких жила культурним міським 

життям, багато приймала у себе гостей і сама вона, особливо молодь, бувала 

в товаристві освічених і цивілізованих людей. Лєонілла Максимівна, яка не 

погано грала на фортепіано, радо відвідувала як духовні, так і світські кон-

церти. На одному з таких концертів вона випадково познайомилася з досить 

відомим того часу молодим диригентом Іваном Володимировичем Щуровсь-

ким. Протягом дуже короткого часу Іван Волод. з нею оженився, відразу ви-

святився на священика, залишив надійну музичну кар’єру і виїхав з молодою 

жінкою на село, прийнявши не перебираючи першу парафію, яку йому за-

пропонували. Що було причиною такого раптового рішення, ніхто в нашій 

родині докладно ніколи не довідався. Лише деякі заключення можна було 

робити з пізніших розмов зі мною на музичні теми, про що згодом я і 

розповім. 

В одній з перших невдалих парафій о. Іван важко застудився і захво-

рів на плеврит, який не був як слід вилікуваний за браком солідної медичної 

допомоги. Наслідки цього спричиняли йому великі страждання протягом 

усього життя. Після того родина Щуровських переїхала на Черкащину у ве-

лике село Воробієвку, сподіваючись тут уже осісти на довший час і мати ліп-

ші умови для життя. Нова парафія мала деякі свої добрі сторони: гарний, 

просторий будинок, що стояв на горі недалеко від церкви, чисте, здорове, на-

півгірське повітря, бадьорі, розсудливі люди і таке ін. Під горою простя-

галося село з своїми біленькими, охайними хатками під типовими солом’я-

ними стріхами та вишневими садочками майже біля кожної хати. Піскувата 

воробіївська земля хоч і не давала добробутного забезпечення прожитку 

селянам, зате привчила їх до впертої систематичної праці. Люди, що звикли 

до боротьби за насущний шматок хліба, завжди енергійніші, моторніші, а 

при тім чутливіші порівняно з тими, яким він сам у рот попадає. Була у Во-
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робіївці й непогана сільська школа, і люди охоче дітей до неї посилали 

(навчання в той час було необов’язкове), і сільський волосний суд, в якому 

вирішувалися без непотрібної тяганини різні дрібні порозуміння серед 

населення. Часто священик або вчитель влаштовували популярно-наукові чи 

сільсько-господарські лекції, які люди охоче відвідували, обмінюючись свої-

ми думками та досвідом як з викладачами, так і з односельчанами. Видно 

було, що селяни цікавились не тільки питаннями фізичного існування, але 

відчувалося й прагнення до знання, до культурного розвитку. Це молодого 

священика дуже підбадьорювало, і він захоплено брався до культурно-освіт-

ної праці. Особливо приваблювало о. Івана народне мистецтво, зокрема 

прекрасна народна пісня, яка майже щовечора лунала в хоровому виконанні 

сільської молоді. Любов до музичного мистецтва ціле життя не покидала 

о. Івана, хоч він про це ніколи і з ніким не говорив. 

Одначе, поруч з позитивними сторонами Воробіївка мала і свій 

негативний бік. Відразу ж таки після переселення гориста місцевість далася в 

знаки о. Івану, особливо після недавньої докладно невилікованої легенної 

хвороби. Треба було ходити по горах при відвідин хворих, виконуючи 

обов’язки духовника та відправляючи різні церковні служби. Приходилося 

це робити здебільшого пішки, зокрема зимою, коли наставала ожеледь і коли 

через таку «Глибоку» гору не можна було переїхати ні саньми, ні возом. 

Треба було подивляти винахідливість селян, які, намагаючись допомогти 

священику в його мандрівках, придумували оригінальні способи перевозу 

його через «Глибоку»: так, наприклад, вони перев’язували кілька кулів соло-

ми мотузками, встромляли до них оглоблі, запрягали до такого «возу» коня 

або здебільшого вола і таким імпровізованим способом перевозили священи-

ка через гору. Само собою, що о. Іван ладен був скорше пішки ходити ніж 

пересуватися таким хоч дотепним, але дивовижним способом. Такі часті на-

пружені мандрівки, які пасували б скорше добре витренуваному спеціалісту-

спортсменові, не могли не відбиватися на слабкому організму о. Івана. А тут 

ще й велике родинне нещастя не обминуло тихої, затишної оселі о. Івана: 

одної осени, коли небезпечна епідемія дифтериту косила на селі направо й 

наліво малих дітей, і улюблена донечка о. Івана – Любочка – заразилася цією 

на той час грізною хворобою. В ті часи ще не знали про серуми та прищеп-

лювання та й лікарська поміч була далека. По лікаря треба було їхати за кіль-

канадцять верст до міста, ще й не завжди можна було застати його вдома та 

допроситися залишити на якийсь час своїх міських пацієнтів та відважитися 

в сльоту й осінню негоду їхати кудись на село. Та й дійова поміч навіть лі-

карська того часу могла бути, коли хвороба була розпізнана в самих почат-

ках, в противному разі тільки хірургічний захід міг вирішально протистояти 

хворобі. Поки наладжувалося шукання лікарської допомоги, приходилося 

обмежуватися примітивними порадами сільського т. зв. фельдшера, які не 
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були далекі від «бабських» засобів лікування. Коли ж вибухала десь епіде-

мія, то знаряжалася спеціальна комісія, яка звичайно приїздила з великим 

спізненням для того, щоб констатувати існування епідемії для заведення са-

нітарних засобів боротьби з нею. При здійснюванні охоронних засобів такої 

боротьби часто видавалися розпорядження й драконівського характеру 

включно по спалення білизни й річей хворого, а часами й засипання хати 

вапном в особливо грізних випадках. Що ж до самої лікарської допомоги, то 

вона була дуже обмежена за браком відповідної кількості медичного персо-

налу. І взагалі її завжди бракувало на селах. Тому й нещасна Любочка стала 

жертвою таких незавидних обставин. Поки дочекалися лікаря, бідна Любоч-

ка на третій день хвороби задушилася на руках нещасного батька, який не 

відходив від ліжка хворої або колихав її на руках. Тяжко але з великою муж-

ністю пережив цю трагедію о. Іван, не плакав (принаймні наочно), не нарі-

кав, щоб не завдавати ще більшого жалю своїй дружині, і тільки молився, 

горяче молився Богу. Одному тільки він не міг запобігти: маючи гарне чорне 

волосся, напередодні похорону ліг він ніби спати (кілька ночей взагалі не 

спалося в родині), а на другий день дружина ледве його пізнала, – це був 

цілком сивий чоловік. І довго ще після пережитого горя о. Іван з дружиною 

не могли опам’ятатися. Тільки глибока віра в Бога підтримувала подружжя і 

помагала їм нести важкий хрест, що випав їм на долю. 

На потіху залишилася їм ще одна донечка – Ангеліна, – яка щасливою 

нагодою врятувалася від жахливої епідемії. В той час, як Любочка була здо-

ровою, червонощокою дівчинкою, Ангеліна не могла цим похвалитися: ця 

слабенька, бліденька, хвороблива дівчинка завдавала мало клопоту баткам, 

які мусили ходити коло неї, як біля оранжерейної ніжної рослинки. О. Іван 

переніс на неї всю свою глибоку любов і приязнь і зберігав ці почуття до са-

мого кінця свого життя. Батько високо цінив розум, природній такт, видерж-

ку, сконцентровану волю, а головне сердечну відданість і любов своєї ди-

тини. Донечка ж з свого боку вбачала в особі свого батька завершення най-

вищої досконалості, що може характеризувати людину. І справді, о. Іван був 

високоморальною людиною з гострим логічним розумом і всебічним знан-

ням, а при тім з чутливою й ніжною душею. Був він і не аби яким промовцем 

та здібним оповідачем. Його оповідання особливо з бурсацьких часів були 

оповиті тонким гумором так подобались цілій родині, що ми всі гуртом не 

раз примушували його повторювати різні пригоди з тих часів і не раз на-

гадували оповідання Пом’яловського. О. Іван під час свого навчання в бурсі 

застав ще рештки шкільного режиму, який не тільки дозволяв, а навіть реко-

мендував так зв. «тєлесноє наказаниє». Він не міг без хвилювання згадувати 

протягом усього свого життя ті жахливі прояви людської жорстокості, 

про які в нашій класичній літературі можемо знайти не одну сумну сторінку. 

І хоч йому особисто пощастило ні разу не зазнати на собі близьких до серед-
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ньовіччя методів виховання дітей, але він мусив бачити їх на своїх товари-

шах, особливо на тих, що не приймали тої безглуздої покори, що її від них 

вимагали часто здебільшого обмежені, свавільні, мало освічені, але бундючні 

вихователі. Найменший опір проти волі розпоряджень такого безконтроль-

ного педагога-деспота приводив його до стану несамовитості, і він тоді са-

дистично знущався над своєю нещасною жертвою. І, як часто це буває, терор 

приводив до ще більшого опору, і бурсаки вигадували такі штуки проти 

своїх гнобителів, що, справді, навряд чи спало б на думку щось подібне те-

перішній людині. З якою злорадістю провадили юнаки свої вигадки, наперед 

знаючи, що за це їх немилосердно вишмагують різками, іноді аж до знепри-

томніння. І молодь геройськи мовчки зносила кари. Часто 25–30 різок при-

ходилося відлежувати в ліжку, але невдовзі бурсацька винахідливість знов 

брала за своє. Ці вияви часто нелюдської жорстокості так вплинули на чут-

ливу душу о. Івана, що він за все своє життя не тільки не підняв руки на кого 

небудь, а навіть не зносив подивитися на бійку, а іноді доречний ляпанець 

вередливій дитині примушував його відходити набік або відвертатися. 

Іншою жалюгідною сторінкою тодішньої школи, зокрема шкільних 

інтернатів було недостатнє харчування учнів. Відомо, що в масових хар-

чівнях, а особливо за старих часів завжди знаходився якийсь «економ», що в 

першу чергу дбав про свою досить глибоку кишеню за рахунок тих, що зна-

ходилися під його опікою. З тої і без того обмеженої кількості харчових про-

дуктів, що видавалися на бідних бурсаків крали всі, хто тільки міг, стоячи 

біля такого корита. А юнаки були саме в порі зростання і набування сил, і 

їхні шлунки потребували не обмеженого, а навпаки підсиленого харчування. 

Через безсовісність своїх начальників бурсаки були вічно голодні. І яких 

тільки неймовірних способів не вигадували хлопці, щоб насититися! Батько з 

милим, тонким гумором оповідав про всілякі вигадки, що зроджувалися в 

буйних головах бурсаків в погоні за їжою. Великим авторитетом серед бур-

саків користався надзвичайно здібний хлопчина – якийсь Малицький, про 

якого батько завжди згадував чулим, теплим словом. Це був ходячий опір 

проти якого-будь насильства, який всю свою енергію, широко розвинуту 

фантазію і винахідливість скеровував головним чином на те, щоб вигадати 

якусь штуку на злість ненависним йому особам. За це його немилосердно 

били, чим викликали ще більшу озлобленість в душі бідного юнака. Не див-

лячись на свої неабиякі здібності до науки, Малицький занедбував навчання, 

яке йому отраляли педанти-педагоги, вбачаючи в розлюченій думі юнака 

злісну затятість, яку треба було, на їх думку, викорінювати домостроївськи-

ми методами. І за нехтування наукою його карали різками, але покорити цьо-

го юнака так їм і не вдалося: згодом незламна воля підкорилася убуваючим 

фізичним силам організму, і туберкльоз доконав своє убійче діло над люди-

ною, яка так і не примирилась з утиском, свавільством та заскорузлістю того-
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часних педагогів і вихователів. Отже, одною з таких ненависних осіб для 

Малицького саме був інспектор, якому хтось із щедрих батьків привіз поро-

ся. І як тільки хлопець довідався про наявність вабливого  харчового пода-

рунку інспекторові, в його голові відразу створився план – за кожну ціну не 

допустити, щоб інспектор полакомився гарним обідом з одного боку, а також 

утихомирити безнастанне буркотіння в своєму голодному шлунку – з дру-

гого. Як на лихо протягом навчальних годин весь час доносився привабли-

вий запах смачної поросячої печені крізь відчинене вікно з кухні інспектор-

ського помешкання, і тільки дразнив смакове почуття. Поки закінчувалося 

навчання, план у Малицького був готовий. Перш за все вій вибрав собі по-

мічника. Відомо, у здібних, дотепних юнаків завжди знаходяться скромні, 

безініціативні прихильники, які безсуперечно готові слухатися свого хитро-

мудрого керівника. Нашвидку налагодивши кілька циркових фокусів, наші 

«артисти» розпочали свою продукцію саме під вікном інспекторської кухні. 

Кухар почав помічати «артистів» і нишком придивлятися до них. Але він при 

тім не забував і про порося. І ось, коли треба було печеню перевернути на 

другий бік, кухар витягнув кастрюлю за поросям а печі. З цей мент хлопчаки 

вскочили крізь вікно в кухню і тут підсиленим темпом почали виконувати 

свої штуки. Кухар мимохіть обернувся до них. Тоді товариш Мал. вискочив 

на стіл, з стола на шафу і збирався звідти зробити карколомний стрибок. 

Переляканий кухар підбіг до шафи боячись, щоб бурсак справді не зломив 

собі карк, підбіг до шафи і почав умовляти хлопця злізти а шафи, забувши' 

про порося. Тим часом М. за спиною кухаря скочив до печі, схопив на видел-

ку порося і кинувся щодуху з хати, заліз в кущі і почав уминати порося. 

Водночас товариш, побачивши, що справа скінчена, зіскочив з шафи на стіл, 

а далі у вікно і давай бог ноги! Поки кухар опам’ятався з несподіванки, та 

поки товариш розшукав Малицького, той встиг з’їсти значну кількість смач-

ної печені, так що сіромасі помічнику мало що й залишилося. Ясно, зараз же 

счинився гвалт, але поки винуватців шукали наші насичені бурсаки, закін-

чивши свою виїмково прекрасну трапезу, були на своїх місцях і тільки поса-

пували. Розшуки були недовгі. Відразу підозріння пало на М. та він і сам не 

таївся своїм «геройським вчинком» перед товаришами. За це дістав він свою 

порцію різок, кажуть, що навіть у зменшеній кількості, бо навіть інспектор 

був здивований, як міг хлопець за короткий час з’їсти порося та ще й без хлі-

ба. А наш «герой», хоч трохи й відхворів з переїдження, дістав повне визнан-

ня від класу за те, що позбавив інспектора смачного обіду. Той самий Мали-

цький однієї неділі протягом короткого часу стоячи за спиною нелюбимого 

професора в домовій церкві встиг порізати пелерину на пальті, т. зв. «дармо-

віс», який колись носили чоловіки, на дрібні биндочки ножицями, які з труд-

нощами вдалося роздобути винахідливому хлопцеві. І скільки ж втіхи було 

для цілого класу, коли побачили, як завихрилися від вітру навколо голови 
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нелюбимої особи чорні биндочки, коли той вийшов з будови. І багато таких 

штук виробляв Малицький часто невинно хлоп’ячих і дотепних, а часом і до-

сить дошкульних на відплату своїм ворогам за жорстоке переслідування. 

Ще одно з батькових оповідань залишилося мені в пам’ті особливо 

яскраво. Після скасування кріпацтва почали здійснюватись деякі більш-менш 

гуманні реформи, що до них, як відомо, далеко не всі ставилися з довір’ям. 

Отже, і школах та інтернатах стали вживатися цілком зрозумілі і просто не-

обхідні для життя заходи. Одначе, в той час вони часто викликали щонай-

менше здивовання серед суспільства. 

Одного разу шкальні інтернатні начальники дістали розпорядження з 

керуючих сфер про те, що треба звернути увагу на санітарні умови в школі і 

в першу чергу викупати бурсаків як слід. В ті часи ніхто серед пересічного 

населення не мав і уявлення про душ, чи басейни для купання, не кажучи 

вже про ванни з гарячою і холодною водою. Купалися, звичайно, в лазнях, 

користаючись дерев’яними баліями і теж дерев’яними ковшами для обливан-

ня теплою водою, яка нагрівалася у чавунових котлах. Ще за моїх дитячих 

років вживався в нашому інтернаті такий спосіб купання. Отже, наших бур-

саків вирішили повести у міські лазні, що були того часу в Києві на Подолі. 

До цієї цілком виїмкової події бурсаки готувалися як до свята, втішаючись з 

майбутньої розваги. І ось, нарешті, однієї субота по обіді дістали учні по 

маленькому шматочку мила на кілька осіб, вишикувалися в ряди та від 

проводом своїх вихователів вирушили в «історичну» подорож. Шлях до лаз-

нів вів через Подільський базар, де перекупки продавали різні смачні речі, як 

от – смажені оладки, ковбасу, сир, городину та овочі. Бурсацьким начальни-

кам не спадало й на думку, що якась незвичайна подія може статися під час 

переходу бурси через торг, не зважаючи на залізну дисципліну, що панувала 

в інтернаті. Тому інспектором й призначено було небагато супроводжуючих 

осіб. Похід дисципліновано дійшов до торгу. Але можна собі уявити яке 

море пристрастей вкусового характеру відчула голодна бурса, коли вгледіла 

на лотках різні смачні речі. А тут ще й до того охорони жодної нема. Вмент 

голодний шлунок заговорив, бурсацькі очі розгорілися, як у диких звірків, 

що побачила перед собою здобич, – і раптом без жодної попередньої умови, 

спонукувана смаковим інстинктом, кинулася бурса, як саранча, на вистав-

лене добро, вмить розхапала все, що бачила перед собою в поспіху пере-

вертаючи лотки. Слабкіші дісталися й під лотки, збираючи те, що попадало 

туди. Счинилося щось страшне – крик, лайки, бійки, – а бурсацьке начальст-

во не могло відвернути цієї катастрофи, оберігаючи своє власне життя. І ці-

лий цей наскок відбувся так швидко, що поки прибігла поліція, на місці ні-

кого з бурсаків уже не було, тільки потерпілі перекупки лементували, розма-

хуючи ломаками та погрожуючи комусь у пусто-порожній світ своєю войов-

ничістю. Дехто з них голосив, тримаючись за голову, чи за обличчя, чи за 
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якусь іншу ушкоджену частину тіла та клянучи «в душу й тіло» вчених 

паничів. Дехто з вихователів стояв мов остовпілий на місці, все ще не розу-

міючи, що власне сталося, а дехто погнався за хлопчаком, одним з співчу-

ваючих, які, звичайно, в таких випадках відкілясь з’являються і відразу бе-

руть діяльну участь особливо в бійці, не розбираючись кого, куди й за що 

треба бити. Залишився лише факт, що протягом короткого часу бурсаки опи-

нилися в інтернаті, і важке було розпізнати на «героях» чи його обличчя 

спухло від влучного розмаху енергійної перекупки, чи від товариського не-

порозуміння між двома адептами майбутніх твердих дискусій, чи від якої 

іншої халепи. Звичайно, ні провинників, ні ініціаторів цієї події не знайшли, 

та й не могло їх бути, бо в даному випадку виступила колективно голодна та 

небоязка бурса. Ясно, що таке культурне починання, вжите в цілях гігієни 

тіла славної київської бурси 70-их років було першою і на довгі часи остан-

ньою спробою вивести у світ бурсацьку гвардію без належно вжитих охо-

ронних заходів. 

Ще багато інших різних здебільшого гумористичних але характе-

ристичних оповідань чули ми від нашого батька. Він, справді, вмів так яск-

раво змальовувати і артистично розповідати пригоди з свого життя, що ми 

при тім боки рвали від сміху і часто упрошували батька повторювати по де-

кілька разів одні й ті самі оповідання. Наш скромний батенько хмурився, 

відмовлявся та нарікав на нашу докучливість, але кінець кінцем коли до нас 

приєднувалася й мати, починав знов нам щось оповідати з своїх| спогадів 

знов же таки з тим своїм милим гумором і в досконалій формі вмілого розпо-

відача. Завдяки природному розумові, широкому розглядові, завдяки не аби-

якій на ті часи освіті (батько, наприклад, дужо добре знав латинську та гре-

цьку мови, що йому дуже помагало пояснювати дитині кожне незрозуміле 

чуже слово здебільшого на основі латинського або грецького кореня), завдя-

ки великій начитаності, мова в нього була гарна, випрацьована, а його 

природній талант доброго оповідача та при надзвичайній пам’яті робили 

дуже цікавими і приємними наші родинні вечори. Особливо це відчувалося 

зимою, коли за вікнами хуртовина завивала дикими голосами, а в нашій 

їдальні, освітленій гасовою (керосиновою) лампою, що звисала над столом, 

було тепленько, затишно, повно якоїсь мистичної тиші. На столі привітно 

співав самовар та були розставлені привабливі ласощі на закуску після 

вечері. Скільки в тому було тепла, ніжності, прихильності, чарівного спокою 

й безтурботності; Аж не віриться тепер, коли навколо кипить злоба, нена-

висть, коли потоптані, повалені в болото найвищі моральні ідеали, коли все 

кудись безтямно поспішає, відштовхуючи набік старих, слабких, немічних, 

безоглядно відбираючи одно від одного те, що людина з великим напружен-

ням і самозреченням зберігала, щоб на старості літ не бути нікому в тягість, 

коли людина не мав хвилини спокійної, коли навколо лунає сама брехня, під-
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лизництво і т. п. брутальні вияви спотвореного людського єства, – не 

віриться, кажу, що могли бути колись такі щасливі часи, які дозволяли лю-

дині занурюватися в глибину самого себе, плекаючи і розвиваючи в своїй ду-

ші розуміння чогось вищого, кращого, удосконалюючи в собі моральну сто-

рону свого існування і направляючи свої стремління на розшуки правда 

Божої і ідеалів вищої справедливості духовного характеру. Хіба нам спадало 

колись на думку збрехати батькам а, то й чужим, чи осмілитися зневажити 

старшого, не послухатися, висміяти старого або слабкого? Чи могло з’явити-

ся бажання свавільно взяти чуже і використати без жодного сумління це для 

себе і т. д. і т. п. А коли в суспільстві щось такого траплялося, з якою по-

гордою ставилися до таких вчинків, і як справедливість людська карала їх... 

Але все це минуло і настав інший світ. Куди він нас заведе? Я пригадую собі, 

що в моменти такої життєвої ідилії мене часто зворушували інстинктивні, 

тоді здавалось безпідставні думки: це ж все так швидко мине і настане щось 

іншого, страшного, страхітливого, чого но можна собі уявити. Може ці мір-

кування спадали мені на думку в зв’язку з порівняльно похилим віком моїх 

батьків, втрати яких я своїм дитячим розумом ніяк не могла собі збагнути. 

Дійсність є лише та, що докорінна ломка щасливого ідеального мого ди-

тинства не заставила себе довго чекати. Але вертаймось до нашого домаш-

нього вогнища. Здавалось би, наше безхмарне життя могло бути подібним до 

Гоголівських  «Старосвітських поміщиків» чи інших його побутових карти-

нок. Це було далеко не так: мої батьки весь час цікавилися суспільним жит-

тям, шукали зміст свого існування чи в поширенні своїх літературних відо-

мостей, в допомозі в приступній того часу мірі удосконалюванні селянських 

потреб і розвитку природніх здатностей селян і їх дітей, і в першу чергу в на-

ежному вихованні нас дітей, які створювали для них увесь зміст їхнього 

життя. Для того, щоб серед непривабливого сільського життя в закутку дале-

кому від яких-будь культурних здобутків, утворити для дітей обставини, що 

давали б їм можливість не відставати від подій світового розвитку культури, 

батьки в першу чергу подбали про спорудження домашньої бібліотеки, в якій 

не бракувало ні видатних творів своїх авторів, ні видатних праць іноземних 

письменників. Виписувався дуже розповсюджений того часу журнал – «Ні-

ва», – який був цінний своїми додатками красного письменства багатьох ви-

датних класиків вітчизняних і іноземних. «Ніва» був сиравді високо куль-

турно-якісним журналом, в якому співробітничали видатні особи різних га-

лузів. В самому журналі побіч поточних подій сучасного життя можна було 

прочитати чимало статей наукового, мистецького та загальносвітного харак-

теру. Але головною привабливою сторінкою цього журналу були літературні 

додатки, які щорічно постачали передплатникам 3–4 видання повних збірок 

творів різних визначних авторів. Оплата цього журналу разом з додатками 

завдяки величезному тиражу була цілком доступна середньому аматору літе-



 

60 

ратурного мистецтва. Видавцем цього журналу був, здаєтеся, Ситін, сприт-

ний московський підприємець. Завдяки цьому ми в ранньому дитинстві мали 

можливість поступово ознайомитися з цілим рядом письменників під догля-

дом і систематичним веденням нашого батька. Особливо захоплювалася чи-

танням книжок моя сестра, яка відрізнялась від мене особливо в дитинстві 

самозаглибленим, споглядальним, трохи навіть потайним характером, тоді як 

я була жвавою безпосередньою дитиною. Дякуючи майже безперервному чи-

танню та ще й при різному світловому освітленні в залежності від дозволе-

них на селі можливостей та природного чи штучного освітлення, сестра зма-

лечку терпіла на короткозорість, і батько часто примушений був нагадувати 

її, щоб вона «не водила носом по книжці». Окулярів же вона ні за що не хо-

тіла носити, і так ними не користалася аж до глибокої старості, коли майже 

за 2 роки до смерті вроджена пристрасть до читання примусила її зрештою 

придбати окуляри, тоді як я вже з 16 року свого життя без окулярів в не 

можу вийти на вулицю, хоч і в своєму похилому  віці читаю і пишу без них. 

В нашому родинному середовищі відчувалося не тільки тиха сімейна 

згода та ніжна тепла ласкавість, але й чарівний спокій та усталена рівновага. 

Ніколи не було чути в нашій хаті не тільки сварок, лайок, але навіть і легких 

суперечок. В особі своєї  дружини о. Іван знайшов вірну, добру, люб’ячу 

жінку, яка так тонко розуміла його чутливу душу і яка старалася перейняти 

на себе головні життєві турботи, оберігаючи його від дрібничкових хвилю-

вань. За ціле їхнє 35-літнє попружне життя не проскочило між ними жодне 

прикре образливе слово. Нам мати тримала в родині традиційний україн-

ський матріархат, зокрема що до матеріального боку життя. Не зважати на 

свою недосвідченість у господарстві, мати безпосередньо і самостійно розпо-

ряджалася всім, і батько був цьому дуже радий, сполягаючи цілком на свою 

дружину. Тай особливо не цікавив його матеріальний бік життя. Зосередив-

шись на релігійно-моральних питаннях і дбаючи про виховання в такому са-

мому дусі не тільки своїх дітей, але й ввіреної йому пастви, батько був за-

глиблений у самого себе. Він виписував журнали й книжки по агрономічним 

і економічним питанням, щоб теоретичними вказівками допомагати селянам, 

читав їм лекції в цій галузі і з церковної паперті навчав їх досконалішому 

життю. Вечерами, коли мати й діти полягають бувало спати, батько, бувало, 

ще годинами задумливо ходив з кутка в куток по кімнаті, іноді якийсь час 

писав «метричні відомості» – офіціальні записи прибутку та убутку насе-

лення, що на селі заміняли реєстраційні метричні документи – і тільки десь 

по 10-ій годині ставав о. Іван перед кутковим столиком, що звався «угольни-

ком», вибирав з-поміж церковних книжок, розложених на ньому, «правиль-

ник» і починав довго й зосереджено молитись, вичитуючи вечірні «правила»-

молитви. Цей «правильник» – старий священичий молитовник у шкіряній оп-

раві з акафистами, псальмами та іншими молитвами – супроводжував о. Іва-
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на протягом усього його життя. Він же служив і домашнім «літописом»: на 

деяких сторінках, внизу під друкованим текстом були, позначені рукою 

о. Івана записи дат особливо визначних родинних подій. Там же таки на 

одній з сторінок в підстрочнику записано: «1893 року, 7 квітня в 5 годин ран-

ку народилася дочка Платоніда». Так я побачила світ Божий в с. Воробієвці 

на Черкащині, колишньої Київської губернії, в священичому домі з велики-

ми, високими світлими кімнатами і з належною до нього садибою, що кін-

чалася стрімким урвищем. 

Я була останньою дитиною в нашій родині. Батькові було в році мого 

народження 45, матері 36 років. Мабуть, батьки мої не дуже тішилися з на-

родження такої пізньої дитини: як відомо, ті часи вік біля 50 років вважався 

вже досить поважним. Якщо ж взяти під увагу ще й те, що батько нетерпе-

ливо очікував народження сина, то можливо, що моя поява принесла й деяке 

розчарування. Ні лікарів, тим менше лікарень, ні акушерок на селі тоді не 

було, а до місті їхати далеко та й не по кишені було це сільському свяще-

нику. Приймала мене у мами баба Трепетка, яка пізніше була деякий час і 

моєю нянькою. Зрозуміло, що старенька, добра бабуся не мала й уяви про те, 

що могли статися які-набудь розриви у породіллі. Наслідком таких недогля-

дів під час ще попередніх пологів мати моя мучилася ціле життя. А що ж уже 

казати про наших селянок?.. Такі неприпустимі недогляди траплялися майже 

у кожної породіллі. Бабка Трепетка перша мене вчила й ходити.   

– Бувало обіпне дитину рушником попід пахви, – оповідала мати, – та 

так і тримає її, щоб не впала. А у дитини складається враження, що вона са-

мостійно рухається і не привчається триматися за якийсь твердій предмет. – 

Видно, не довго довелося бабці мене підтримувати, бо я швидко засвоїла со-

бі мудрість переставляти ноги і порівняно в короткому часі навчилася хо-

дити і навіть обходилася без більших синяків або розтовченого носа. Зате, 

кажуть, як стала доростати до висоти чотирикутного стола, що стояв у їдаль-

ні, то не бувало дня, щоб я не вдарилася кілька раз об ріг цього стола і якраз 

все тим самим місцем. Це і я собі пригадую, як вороже я поглядала особливо 

на один зловредний ріг і, здавалося, завше його обминала, а все ж таки 

мусила стусонутися об нього болючим місцем на голові. Навіть лисину собі 

витовкла з правого боку, що лишилася мені пам’яткою на все життя. 

За оповіданням матері до трьох років свого життя я не вилазила з 

дитячих хвороб. Найбільш допікала мені і моїй бідній мамі золотуха, що 

зпотворювала дитячу голівку великими болючими гноєточивими струпами. 

Крім того така сама неприємна рідина витікала з вух. Батьки втрачали надію, 

що дитина виживе, а якщо й так, то боялися, що і залишаться з лихими на-

слідками цієї хвороби або втратить слух. Одначе, бігом часу дитячий орга-

нізм вичистився, наростаючі клітини обновили його, і я стала поправлятися й 

рости. І все ж таки бідна моя мама не позбавилася клопоту зі мною: тільки я 
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стала на ноги, як треба було відбути обов’язкову дитячу хворобу – кір. 

Момент видужування я й тепер ще пам’ятаю. Ніби в півтемряві пригадується 

те радісне почуття, коли мати вперше винесла мене на руках з затемненої 

спальні (це було одним з засобів лікування цієї хвороби) у світлу їдальню і 

показувала, усміхаючись, батькові тоненькі схудлі ніжки дитини. Як у сні 

встають переді мною два контрастні почуття – радість з світла, сонця і 

жалісне здивовання і розгубленість при погляді на свої справді тонкі й такі 

довгі, довгі, як мені здавалося, ноги. Навіть бачу в своїй уяві ту велику з ви-

сокою стелею кімнату та звичайне залізне ліжко з твердим сінником, що 

стояв біля дверей з спальні, на яке мати сіла зі мною на руках. Це було бать-

кове просте, але улюблене ліжко, що чомусь-то завжди стояло якраз в їдаль-

ні, – видно по смерті Любочки його перенесли з кабінету, і з того часу батько 

спав саме в їдальні. 

Ще одне досить яскраве враження залишилося в пам’яті від моїх ди-

тячих хвороб. Мені вже було, мабуть, біля 4-ох років, коли мене схопив 

коклюш. Ця хвороба далася мені в знаки саме тим, що за кожним приступом 

я мусила блювати, а це знесилювало дитячий організм і наводила на мене та-

кий жах, що від тої пори до свого похилого віку процес випорожнення шлун-

ку дуже немило впливає на мою нервову систему і завжди здається мені важ-

кою хворобою. А в дитячих роках цей процес, за оповіданням батьків, супро-

воджувався несамовитим страхом і криком. Отже, під час мого хворіння кок-

люшем мати не знала, що вже й робити з дитиною. Возили мене й до лікаря в 

найближчий медичний осередок, запихали мене ліками, але хвороба не від-

ступала. Нарешті лікар порадив змінити клімат. Ясно, що про подорож на 

якийсь курорт не могло бути й мови. Отже, вирішили відправити мене з ма-

мою у віддалений сосновий ліс, яких лісів в центральній Україні дуже мало. 

Діло було наприкінці зими. Вдалося знайти й договоритися з лісничим якоїсь 

лісової ділянки (навіть не знаю, де саме(, який ласкаво відступив нам одну з 

своїх кімнат, і ми з мамою вирушили на «курорт». І ось виростають у моїй 

пам’яті незвичайні враження високих «аж до неба», як мені здавалося, дерев, 

що до них ми під’їзджали саньми на конях. Ці велетні уявлялися мені такими 

страшними! А ще сильніше враження було від того тихого, таємничого їх-

нього шуму-гоміну, з яким мені довелося вперше в житті ознайомитися. На 

щастя золотуха не тільки негативно не вплинула на мій слух, а навпаки, 

швидше його загострила, бо такий непомітний для дитячого вуха лісовий го-

мін зробив на мене дуже сильне враження. Трохи з здивованням, почасти з 

страхом, а найбільше з цікавістю шукала моя дитяча уява чинника, який той 

шум-гомін утворює. Я міцно трималася за мамину руку, доки ми не ввійшли 

до хати. Тут перш за все я розкашлялась, очевидно, більш від схвилювання, 

але без дальших неприємних наслідків, і це відразу гарно вплинуло перш за 

все на маму, а також на мою дитячу нервову вдачу. Я почала з більшим до-
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вір’ям, а може й з дитячою вдячністю дивитися на сосни-велетні, про які ще 

вдома, а більше в дорозі мама мені розказувала та про цілющу силу, що схо-

вана в них. І цей таємничий шепіт могутніх дерев став мені не тільки пам’ят-

ним, але й близьким знов же таки на ціле життя. Той раз сосни-велетні мене 

вилікували протягом порівнюючи короткого часу, і пізніше я до них пори-

валась, шукаючи порятунку в їхньому чудовому смолистому запаху, коли 

спіткав мене у Празі на еміграції туберкульоз. 

Під охороною дбайливої, доброї матінки та під пильним, глибоким оком 

батька спокійно росла й розвивалася я після ряда дитячих хвороб. З оповідань 

мами рано почала виявлятися у мене й любов до мистецтва. Я з приємністю 

вслухувалася в музику, коли мама грала на фортепіано. Цілими годинами я, 

загалом жвавенька дівчинка, могла тихо й спокійно сидіти на канапі неда-

леко від інструмента. Це спочатку матір тішило: ось, мовляв, дитина дасть 

спокій, але потім таке явище почало знепокоювати її, і вона стала випрово-

джувати мене з хати гратися на двір, коли сідала за фортепіано. Мене це сер-

дило, і я, викинута з хати, вперто не відходила від дому, притулялася до сті-

ни під вікном залі, щоб далі слухати музику. Одначе такі трохи скреслені 

звуки музики мене не задовольняли, і я придумала інший спосіб. Спостеріг-

ши, що мама здебільшого грає по обіді, я, наївшись і чемно подякувавши, 

замість того, щоб бігти на двір, нишком заходила до зали і умощувалася під 

фортепіано біля самої стіни, щоб мене не було видно, і терпеливо очікувала 

милого концерту. Спочатку мама цього не помічала, але одного разу, не чую-

чи виявів дитячих забав на дворі, була збентежена і пішла шукати мене. Си-

туація була несприятлива для мене: вилізти з-під фортепіано було не штука, 

але як перебігти через інші кімнати, щоб опинитися на дворі та ще й так, щоб 

батько не бачив. А він якраз сидів у сусідній кімнаті. Таким робом виявилися 

мої хитрощі, і, ясна річ, мама вже не сідала за фортепіано, не заглянувши 

наперед під нього. Та й справді, треба було відучити дитину від такого спо-

собу слухання музики, коли занадто сильний звук клавіра міг ушкодити ди-

тячому слуховому органу. Тому мені знов стали дозволяти явно слухати 

мамину гру, але кожного рану недовго. Мати потішала мене тим, що неза-

баром я почну вчитися гри на клавір, а тим часом я повинна бігати на сві-

жому повітрі, щоб бути здоровою. Тоді мені і в голову не приходило, скільки 

впертої, важкої праці треба проробити, щоб оволодіти технікою гри на 

інструменті зокрема на фортепіано. Через кілька років я це відчула на собі, і 

моє дитяче надхнення трохи розвіялося. Тоді дитину тягнуло просто до 

звуків без жодних амбіцій клавірного віртуоза. Вибравши момент, коли мати 

була занята господарськими справами, а батько проходжувався в садку або 

взагалі не був вдома, я вмить була вже біля фортепіано і, ледве дістаючи до 

клавіатури, одним пальцем торкала привабливі клавиші. Зрозуміло, мати це 

спостерегла і сама вже зацікавилася дитячими музичним спробами. Пізніше 
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вона мені оповідала, як я наполегливо підбирала мелодію народної пісні 

«Їхав козак за Дунай», яку часто грала мати, як зорова пам’ять мені допома-

гала знайти на клавіатурі «ля», що з нього я розпочинала улюблену мелодію, 

як я старанно її витюкувала одним пальцем, додержуючи ритму. Багато дало 

мені праці знайти gis (соль#) на чорних клавішах, при чім мати мені не по-

магала, даючи можливість дитині самостійно досягнути наміченого завдан-

ня. (Мимохіть спадає мені на думку згадка з оповідань нашого незабутнього 

композитора і колишнього мого колеги по спільній праці в Пед. інституті 

Нестора Нижанківського про те, як його батько, досвідчений вихователь, 

славний музика кінця ХІХ ст., патріот та громадський працівник, розвивав, 

виховував смак та правильне розуміння музичної творчості в своєму тала-

новитому сині. Нестор оповідав як часто він годинами грав якусь класичну 

річ, що технічно була вже ним здолана, і треба було надати її певне худож-

ньо-динамічне освітлення. Він при тім час від часу звертався до батька, що 

сидів в сусідній кімнаті з запитом, чи добре він інтерпретує дану річ. І бать-

ко, не будучи остаточно вдоволений з синівного виконання, відповідав йому: 

«Грай, сину, ще та добре подумай», але над чим, то про це не говорилося, так 

довго, поки трактування музичної речі не відповідало її змісту та інтенціям 

композитора. Але коли мною було досягнуто бажаного успіху, то я пере-

гравала пісню щодня по декілька разів. Потім, видно, одноманітність мені 

надокучила, і я почала шукати прикраси для своєї «продукції». Коли пощас-

тило мені знайти лагідну терцію, я була дуже рада і з того часу почала грати 

двоголосно. Дальшим удосконаленням була секста, яку треба було грати вже 

двома руками. Починаючи з досягнення гри в терцію, я примушена була при-

совувати до фортепіано стільця і грати сидячи. Коли мені вдалося знайти 

сексту, тут я не витримала, щоб не похвалитися мамі. Вона, бачучи втіху 

дитини з свого досягнення, додала ще й невеличкий акомпанемент, так що 

ми з мамою вперше заграли в чотири руки. Це мені так подобалося, що я 

незабаром почала шукати можливості удосконалити свою гру розширенням 

гармонії. Мої музичні розшуки вдало закінчилися сконструюванням октав-

ного акомпанементу. Великого напруження коштувало мені розтягнути пра-

ву руку аж на сексту з тим, щоб мати можливість лівою рукою грати ро-

кладну октаву, чергуючи нижній і верхній її тони. В той час мені було, ма-

буть, не більше 3½ – 4 років. 

Значно міцніше музичне враження у мене залишилося від іншої події. 

Я вже згадувала, що в долині під горою, на якій стояв церковний будинок, 

часто збиралися хлопці й дівчата, щоб по денній праці трохи відпочинути і 

розважитися. Там лежали колоди якогось дерева невідомо ким зрубленого, 

кому належного і чому само там залишеного. На них сідали імпровізовані хо-

ристи і починали співати. Видно, виходило це у них добре, коли батько од-

ного разу взяв мене за руку і повів до нашого урвища порослого дерезою, до 
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якого я сама не сміла й здалека підходити. А внизу співали хлопці й дівчата, і 

так хороше в них це звучало! Вже само те, що батько повів мене слухати пі-

сень (очевидячки, за нестачею інших культурно-музичних розваг, що могли 

б позитивно впливати на розвиток дитини) зробило на мене велике вра-

ження. А до того ще  й гарно злагоджений спів. Це все на мене так вплинуло, 

що я стояла як зачарована. Цей невибагливий спів сільської молоді, яка цьо-

му майстерству ніде не вчилася, а співала так, як заманеться, злагоджуючи 

безпретензійно гармонію за своїм природнім слухом і здатністю, створював, 

як батько мені пізніше пояснював, таку поліфонію, до якої наймудріші музи-

канти напевно не додумалися, підкоряючись всяким законам музичної науки. 

Ті рівнобіжні квінти й октави, що так суворо забороняються теорією музики, 

якраз були найбільш типовим явищем співу сільської молоді і аж ніяк не 

вражали слух мого музикально-освіченого татуся. Та й справді, чи може 

когось бентежити цілий ряд рівнобіжних квінт, яких ужив Пучіні і своїй 

«Богемі» з такою незвичайною майстерністю! Очевидно, справа не в заборо-

ні вживання певних ходів в музиці, а в умінні виявити красу і в цих заборо-

нених мелодійних елементах. А наш народ мав завжди викристалізовану без-

посередню чутливість до краси в музиці. Отож, у наших селянських співаків 

траплялися незчисленні гармонічні гріхи, але поліфонічна краса їхнього 

співу ще й досі служить часом зразком і для вивчених композиторів. Чи спа-

ло б коли тренованому музиканту утворити так зв. «підголосок», так харак-

терний для українського народного співу, якби на цю думку не навів його 

сам народ в своїй оригінальній простоті й безпосередності через своє народ-

не мистецтво.  

Було б не зле і для наших майстрів музичного мистецтва не тільки  

вслуховуватися в своєрідну гармонізацію пісень, що створює і співає наш 

народ, та записувати їх фонографом «на вічні часи», але й використовувати 

таке характерне народне мистецтво в своїх оригінальних творах та аранжи-

ровках, як це робили наші провідні майстри – Лисенко, Кошиць, Леонтович 

та ін. Мій батько при своїй чутливості глибоко відчував цю чарівну красу, як 

самої мелодії, так і своєрідної гармонії нашої пісні. Не було кому передати 

глибини захоплення тією природною красою звуків ніжної душі, що, по неві-

домим причинам, наклала на свої уста печать мовчання на все життя, і бать-

ко, тримаючи за руку свою малу дитину, в якій відчував відбиток свого єст-

ва, повів її слухати пісню, народну пісню, що його так хвилювала. Йому й на 

думку не могло спасти, що за яких 12–14 років ця сама його дитина перейме 

від нього на себе хрест мистецького страждання, радості й забуття. І справді, 

тодішні переживання мого батька, мабуть, були такі глибокі й сильні, що 

вони передалися й дитині. Важко повірити, але в моїй уяві й досі жива та 

пісня – «На вгороді верба рясна» – і в підсвідомості відгукується і ціле її ви-

конання і то таке «нездійснимо» яскраве, що я протягом своєї скромної 
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музичної праці й не поривалася взятися за перо і записати усе, боячись пору-

шити оте підсвідоме – «нездійсниме», остерігаючись придати до тієї краси 

щось з тих мудрощів, що мені довелося осягнути на кількох відділах двох 

консерваторій. Ця пісня тепер записана сучасними дослідниками народної 

творчості і навіть зроблені аранжировки, в яких подається вона різними 

хорами й диригентами, але як це все далеке від того варіанта і «народної» 

гармонізації, що живуть ще й досі в моїй уяві! Переробити й обробити, може 

навіть непогано, можна все, але захоронити те первісне тепер мало кого 

цікавить в порі творення нових ідей і начал. 

Виникає в моїй пам’яті ще один момент моїх ранніх дитячих вражень, 

а саме влаштування дитячої ялинки. Як відомого, на Україні не було звичаю 

на Різдво прикрашати ялинкове деревце навіть серед інтелігенції, а селяни 

про це й зовсім нічого не знали. Батько мій як людина дуже релігійна, вважав 

таке святкування Різдвяного свята поганським обрядом, тому в нашій родині 

його й не дотримували. Але моя сестра, що того часу вже вчилася у Києві, 

була ознайомлена з привабливими сторонами цього звичаю з усіма належни-

ми до нього додатками, як засвічування свічок на ялинці, роздаванням по-

дарунків тощо. Одного року вирішила вона влаштувати для мене таке ра-

дісне свято, і хоч батькові було це недовподоби, одначе, гаряча любов до нас 

дітей примирила його з таким порушенням християнських засад. Для мене це 

було не тільки надзвичайним видовищем, але й веселою забавою в оточенні 

дітей, з якими мені мало приходилося зустрічатися. Від смерті сестри Лю-

бочки батьки так боялися зарази, що мені цілком заборонялося гратися з 

сільськими дітьми, і товариства дітей, звичайно, мені в моєму віці дуже бра-

кувало. А тут якраз запросили стільки малої дітвори здебільшого з родин су-

сідів-інтелігентів, і сестра так уміло нас забавляла, що я була в надзвичай-

ному захоплені. Свічки, що враз засвітились на ялинці і неначе цілу її запа-

лили, мабуть, чи не більше вплинули на мою дитячу уяву, ніж всі подаровані 

іграшки та забави. В кожному разі я як тепер бачу перед собою велику кім-

нату, з одного боку її стоїть висока ялинка, що палає безліччю зірок-свіче-

чок, і вся вона така пишна, стільки на ній усього блещить та іскриться! Ха-

рактерно те, що поруч з цим зоровим уявленням в’яжеться і звукове: ось нас 

багато дітей побралося за руки і ходимо навколо ялинки та співаємо – «в хо-

роводі були ми», а з нами в колі теж сестра Ангеліна, яка тримає за руки 

двох дівчаток і веде перед у співі. Поруч, біля дверей, стоїть батько, неда-

леко від нього мама і дивляться на нас. Я в біленькому платтячку з гумкою 

замість поясочка, спідничка коротенька, зате горішня частина одягу значно 

довша, ніж належало їй бути до пояса (улюблений фасон дитячого платтячка, 

що його мені сама шила моя сестра. Цей фасон запам’ятався мені особливо, 

бо я тоді й пізніше під час дитячих уяв себе в довгій сукні, так, як у дорос-

лих, мала можливість продовжувати спідничку за своєю фантазією і бажан-
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ням). Взагалі треба сказати, що сестра в нас була майстром щодо шиття різ-

них одягів. Її смаку комусь чужому важко було догодити, так що коли, на-

приклад, одного разу для якогось парадного випадку замовили їй з Варшави 

модель бальної сукні, вона, по одержані, не давлячись на протести і чимале 

засмучення нашої мами, всю її розпорола і перешила по-своєму. Біля ялинки 

я, мабуть, виглядала як лялечка, і це може викликало заздрощі не тільки у 

моїх товаришок, але, правдоподібно, і у їхніх батьків. Одначе, я інших дорос-

лих людей, що була тоді в залі, не пригадую. Видно, вищепописані враження 

були для мене найсильнішими. Очевидно, була й молодь з родини священика 

Крамаренка, – їх було 18 душ дітей – 12 синів і 6 дочок. За таке солідне до-

сягнення о. Крамаренко дістав «від царя золоту медаль», як про це говори-

лося в нашій родині (може трохи й з гумором!). В кожному разі це була  ви-

няткова родина, яка своєю співдружністю могла бути прикладом декому. 

Батьки Крамаренки поставили собі як життєву мету дати вищу освіту синам 

(а це для сільського священика було неабияке завдання!) і щонайменше се-

редню – дочкам та ще й так, щоб кожний син мав свій відмінний від інших 

фах. І справді, мої батьки з подивом часто говорили про те, як вдалося Кра-

маренкам досягнути того вимріяного ідеалу. Яких тільки фахівців у тій роди-

ні не було: і різних інженерів, і лікарів, і з різного роду університетською 

освітою. Головне, всі були живі і в доброму здоров’ї. І коли якось останньо-

му хлопцеві після перенесеного плевриту загрожував туберкульоз, два стар-

ших брати – один з військово-медичної академії, а другий практикуючий лі-

кар відразу ж таки добилися позачергової відпустки у себе на службі, приїха-

ли додому, взяли хлопця з собою і поїхали в Крим, де своїм дбайливим до-

глядом швидко хлопця поставили на ноги і привезли додому здоровим. Це 

справді була напричуд дружна й щира один до одного родина. А скільки ж то 

було радощів та веселості, коли з’їздилися на літо всі до батьків – і з жінка-

ми, і з дітьми! Матушка Крамаренкова оповідала з гордістю моїй матері, що 

за стіл сідало на обід щонайменше 40 чоловік. І оця саме родина дуже прия-

телювала з нашою, а сестра моя була у них як своя. А я ж особисто пам’ятаю 

про Крамаренків тому, що в них була дочка ІІлатоніда, і це мені дуже імпо-

нувало. Треба сказати, що наші батьки не дуже вибирали імена своїм дітям і 

притримувались більше того, що давали ім’я за календарним днем народжен-

ня дитини, Тому ми й носили імена трохи незвичайні. Не знаю, чи це добре 

було, але мені з моїм оригінальним іменем часто праходилося зазнавати рів-

них труднощів. Протягом свого життя я зустріла всього-на-всього 6 Пла-

тонід, і то враховуючи сюди й Тургенівську героїню. 

Відвідували нас у Воробієвці і світські приятельські родини, між ни-

ми генерал Колкунов, що, будучи у відставці, жив у своєму маєтку недалеко 

нашого села. Він любив час від часу «заскочити» до нас, розпитатися про 

здоров’я моїх батьків та випити шклянку чаю з домашнім знаменитим мами-
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ним вишневим варенням. При цьому мене мама кликала привітатися з гене-

ралом. Той, бувало, погладить мене голівці і при тому неодмінно додасть: 

«Да, головка порядочная», цебто – так, голівка чимала. Це мене дуже обра-

жало, але генерал мав таки правду: протягом цілого свого життя я ніде, ні 

вдома, ні на чужині, в жодному магазині ніколи не могла знайти собі до міри 

капелюха, бо й справді, розмір моєї голови (61½ сант. в окружності) вихо-

дить за рамки нормальних розмірів жіночої голови. 

На просторах досить великої парафіяльної садиба бігала я від рання 

аж до вечера, але на жаль здебільшого самітня, наслідком чого я призвичаю-

валася подекуди цуратися дітей, заглиблюватися в світ своєї дитячої фантазії 

і жити своїм окремим життям, або прислухатися і придивлятися до старших. 

Сестра Ангеліна більшу частину в році перебувала поза родинним осередком 

у школі. Якщо ж і бувала вдома, то чим більше вона підростала, тим ставала 

все поважнішою, серйознішою, все далі заглиблюючись до книжок або деба-

туючи з батьком. Вона дуже мене любила, але в дитячих роках бавилася зі 

мною, як з забавкою. Зрештою, нема чому й дивуватись – вона була старша 

від мене на 13 років, тому рівнозначною товаришкою мені вона не могла в 

дитинства бути. Училась вона дуже добре, особливо вдавалися їй письмові 

праці, що відзначалися багатством слів і випрацьованістю стилю, в чому ви-

явився вплив її начитаності. Учителі словесності і літератури були нею дуже 

задоволені. Досить згадати факт, що коли Ангеліна вже була замужем і мала 

родину (треба сказати, що вона «не засиділась в дівках» і рівно з шкільної ла-

ви вийшла заміж теж за священика, закінчившого духовну академію), вона 

несподівано одного разу дістала повідомлення від якогось видавництва про 

видрукування її учнівського реферату, що його свого часу учитель остан-

нього класу середньої школи послав для опублікування в журналі. Послали її 

і гонорар разом з запрошенням співробітничати в журналі. На жаль часті діти 

та родинні турботи не дали їй змоги зайнятися літературною працею. 

В рр. 1897–98 пощастило батькові виміняти парафію, з Черкаського 

повіту в Уманський. Багато задоволення й надій було в нашій родині: с. По-

сухівка, куди призначення дістав батько, було велике село з населенням в 

3.000 душ, а уманська земля з давніх давен була відома як одна з найродю-

чишіх на Україні. До того ж і безмежна рівнина цього краю з його славно-

звісним історичним уманським чумацьким шляхом, де гуляв Гонта з Залізня-

ком, де земля була густо полита кров’ю кращих синів України, приваблю-

вала багатьох, а батькові з його не цілком здоровими легенями уманщина 

особливо була підходящим і бажаним краєм. Тому по одержані призначення 

родина Щуровських недовго й збиралася. Удосконалених засобів транспорту 

тоді ще не було. Прийшлося найняти кілька селянських підвод, речі всі на-

вантажити на них без особливого упакування, – тільки й того, що меблі були 

перекладені соломою, – і ватагою по-чумацьки всім вирушити в дохід. А від-
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даль між Черкащиною і Уманщиною була немала та ще й до того все це 

діялося пізньою осінню. Довго підводи з нашим майном були в дорозі і 

тільки десь незадовго перед Різдвом добралися на місце призначення. Багато 

дечого в дорозі розгубилося, а ще більше порозбивалося і понищилося. Ро-

дина наша приїхала раніше, вже не пам’ятаю яким способом. Сім’я небіж-

чика батькового попередника не збиралася тим часом звільняти парафіяльне 

приміщення. Нам дали одну невеличку кімнатку з окремим входом, де ми й 

примушені були розташуватися. Батько відразу приступив до виконання 

своїх священицьких обов’язків. Мати тулилася разом з дитиною на одному 

невеличкому позиченому ліжку і з милості попередніх хазяїнів сяк-так вари-

ла їжу разом а родиною небіжчика, що складалася з матушки-вдови та кіль-

кох дорослих синів. Сумне й неприємне було наше спільне з чужою родиною 

життя. Сини, позбавившись батьківського нагляду, поводилися далеко невід-

повідально для священичої родини: часто випивали та байдикували, вештаю-

чись по селі та, як це часто буває в таких випадках, з мимовольної заздрості 

зводили наклепи на нового священика. Матушка-вдова була заслабка, щоб 

мати відповідний вплив на синів. Батько довший час віддавав вдові частину 

скромних заробітків, щоб підтримати і без того розхилитаний фінансовий її 

стан, а сини не дуже збиралися зайнятися якоюсь працею. Довелося вступити 

в конфлікт, особливо, коли приїхали підводи з нашим майном. За допомогою 

моїх батьків, нарешті вдалося матушці-вдові випроводити кудись своїх си-

нів, а вона, бідолашна, ще довший час жила в нашій родині – завжди тиха, 

скромна і постійно сумна. 

Населення багатого на Уманщині села було цілком відмінне від се-

лянства черкаського повіту. Тут люди не потребували боротися з природни-

ми невигодами, земля ж і без особливого піклування родила значно краще, 

ніж піскувата черкаська. Щоправда, населення було значно густіше. Значна 

частина землі була в руках дідичів-поляків, так що на селянську родину при-

падало її мало, але й та невелика кількість вистарчала, щоб всім мати кусень 

хліба та ще й з маслом. Саме село лежало переважно на рівнині, тільки 

посередині був невеликий горб над ставком, що його спорудив для себе 

дідич Бржозовський. Селянські хати були плановито, ніби під шнурок розта-

шовані в своїй головній частині вздовж великої площі, якою йшов битий 

шлях, а поруч величезний вигін вкритий посохлою травою, калачиками, ло-

бодою та щиром. Саме з цього боку в’їздилося в село з широкої дороги, що 

межувала з великим уманським шляхом. Кожна хата була обгороджена 

дерев’яним кілковим плотом з кількома дошками вздовж набитими, з воріть-

ми та фірткою. Хати були збудовані з глиняних вальків (глина змішана з со-

ломою і добре згнічена) з солом’яною стріхою з житніх кулів (солома з жита 

була значно довша, тому більше надавалася для цієї цілі, ніж пшенична чи 

яка інша). Вікна в хатах були невеличкі, а з вуличного боку обов’язково рос-
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ли під вікнами якісь квіти, здебільшого високі, стеблисті різнобарвні мальви. 

З причілку під кожною хатою прироблялася невисока призьба, де господар в 

часі відпочинку сидів і приймав сусідів-гостей. В центрі села стояла неве-

личка дерев’яна досить бідні церква з просторим майданом навколо з усіх 

боків обгородженим. Дзвіниця з малими дзвонами була в передній вищій ба-

ні. Крім того на майдані була невеличка дзвіничка з одним більшим дзвоном, 

що служив для найрізноманітніших цілей: в часі пожежі били в нього на спо-

лох, коли вмирала бідна людина, в першу чергу сповіщали церковного сто-

рожа, щоб подзвонив «по душі». Багатіший покійник міг собі дозволити за 

більшу плату супроводити свою душеньку на той світ «подзвоном у всі 

дзвони»; в піст дзвонили під час великопостової відправи тільки «в один 

дзвін», при нормальній богослужбі цим самим дзвоне сповіщали, що в церкві 

вже співають «вірую», – це було свого роду сигналом для господинь, що вже 

швидко служба Божа скінчиться, і треба поспішати з обідом. Треба сказати, 

що за моїх дитячих літ у нас на селі рідко хто мав годинник. Селяни корис-

талися спостереженнями природних явищ для опреділення часу. Так, напр., 

вставалося звичайно, коли починало світати або коли півні проспівали, пів-

день характеризувався сонечком, що світило впрост над головою, сонце по-

чинало заходити, треба значить збиратися з поля додому, а коли стемніло 

(влітку – коли починало темніти) – треба лягати спати. Тому й сповіщення 

дзвоном «на вірую» було свого роду годинниковим знаком. Нарешті зимою, 

коли все навколо було вкрите снігом, а в ночі іноді розбурхувалася хурто-

вина, церковний сторож, що повинен був спати у притворі церкви і стерегти 

її від злодіїв, приходив до священика за дозволом подзвонити «в один дзвін», 

щоб помогти випадковому мандрівнику зорієтуватися в широкому сніговому 

просторі, коли його «мара водила», цебто коли такий бідолаха збився з 

дороги і блукав безмежними полями. А такий  випадок якось трапився і нам з 

мамою, і нам довелося пережити це страхіття, коли ми вертались пізно вночі 

з гостювання і були застигнуті в дорозі грізною заметіллю. Це був справді 

жахливий випадок: дорога сніговим наносом цілковито зрівняна з полем, так 

що й вибитої колії не знайти, сніг ліпить межиочі, вітер такий страшний, що 

не тільки людям, але й коням важко дихати, які тому весь час обертаються 

вбік, щоб бути «за вітром». Стужа така, що кучер може ледве віжки й батога 

втримати в руках, а ми з мамою хоч як тепло вдягнені і закутані бараницею 

(товстим вовняним покривом підшитим овчиною) побоювалися, що замерз-

немо. Мама весь час мене підштовхує, щоб я не заснула, говорити зовсім не 

можна, бо вітер забиває дух, і завивання таке сильне, що й слова не можна 

було б розібрати. Кучер згубив всяку орієнтацію, коні повертають то в один, 

то в другий бік, подгонюванні віжками. Навколо темно, хоч в око встрель, 

тільки навколо величезний безкраїй білий простір та раз-у- раз біла заслона 

снігу підхоплена вітром стає перед нашими саньми. Можна подумати, що ми 
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їдемо не українськими степами, а десь у Сибіру. Але, як видно, і на нашій со-

няшній Україні бувають такі метелиці! Зате як ущухне все та морозцем 

придавить, – просто радість одна. Сонечко гріє, вітру жодного, морозне по-

вітря так гарно вичищає та освіжує легені. Але не те думалося нам всім 

трьом в ту хуртовину, – здавалося, що ми таке не дочекаємося живими ранку, 

що нас засипле снігом, і знаку не залишиться. Але на щастя вітер здалека до-

ніс нам рідний, визвольний наш дзвін, і це допомогло кучерові зорієнту-

ватися. Вирішено було повернути коней на голос дзвону і дати їм волю: 

кажуть, тварини інстинктивно відчувають, з якого боку їхнє стійло, і самі до 

нього поспішають. Так і сталося, – через деякий час почулося завивання со-

бак, і ми напівзледенілі доїхали додому, дякуючи нашому дзвону. 

Цей дзвін був мені особливо милий. Коли, бувало, приїдеш на Ве-

ликодні свята з школи додому, на Страсному тижні він так сумовито й мило, 

спроквола дзвонив, приготовляючи людей до високоурочистого великого, 

радісного свята Воскресення. І цей його трохи похмурий звук наводив на 

людину зовсім не сум, а навпаки, скорше бадьорість, надійне поривання до 

спіткання з чимсь великим, радісним, звільняючим від великої трагедії, що 

ось-ось має прийти, зігріє людське ество, примусить всіх забути про лихо, 

недолю, нестатки, невдячність, злодіяння, про все, що пригнічує людську 

душу. Ох, якби можна було почути цей дзвін і тепер! 

Церковний майдан безпосередньо межував з парафіяльною садибою, 

що своєю розлогою в 3 десятини дорівнювала солідному двору багатого ді-

дича. Малий досвід в господарюванні та й нехіть до нього створили таке ста-

новище моїх батьків, що вони просто не знали, як використати таку кількість 

присадибної землі. На першому плані знаходився великий парафіяльний дім 

з 5 кімнат з кухнею, а поблизу були розташовані господарські приміщення 

для худоби, свиней, коней, птиці, амбари, клуня і т. ін. За будинком був ве-

личезний садок з квітниковим закутком перед самими вікнами. А з причіль-

ної сторони простягався великий, просторий двір у формі невикористаної 

площі, зарослої травою та бур’яном. На цьому дворі гарцювали коні, запря-

жені в бричку, коли, бувало, господарі забаряться з одяганням та приго-

товленням в дорогу. Тоді кучер об’їзджав подвір’я, щоб коні «не застою-

валися». Тут коням, справді, було де пробігтися. За подвір’ям знаходився 

шматок садиби на схилі, що кінчався лукою, де протікала невеличка річка. 

Протилежний берег її межував з садибою дідича поляка Терпіцького, старого 

нежонатого пана. Коротко кажучи, парафіальна садиба могла задовольнити 

кожного практичного господаря і принести йому пристійний прибуток, 

якби... Власне, оце «якби» було тим найголовнішим, що гальмувало мож-

ливість нашого заможнішого життя. Попередник батьків ні трохи не дбав про 

те, щоб тримати господарські приміщення в порядку, щоб дати лад землі, 

щоб садок привести до путя і т. д. Самий парафіальний будинок вимагав 
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ґрунтовного ремонту: треба було полатати стріху, прибудувати ганок до 

вхідних «парадних» дверей, щоб зимою вітер не задував через нещільні на-

двірні двері. Багато інших дефектів як у будинку, так і в господарських при-

міщеннях вимагали негайного полагодження. До цих всіх інвестицій треба 

було чималого капіталу, а де його було взяти священику, якому саме тепер 

довелося зробити великі витрати в зв’язку з переїздом, та й взагалі людині, 

яка ніколи на цікавилася матеріальною стороною життя і не змагалася до 

збагачення. Або й його дружині, що в господарстві теж нічогісенько не 

розуміла і ніяк не могла до нього призвичаїтися, не дивлячись на намагання. 

Не краще стояла справа і з присадибною землею. Палісадник з квітником був 

зроблений на самому осонні без жодних дерев, які давали б хоч якийсь 

затінок. Тому квітник вимагав частого поливання, а води у дворі не було, її 

привозили бочкою з села. Отже, треба було якнайшвидше спорудити ко-

лодязь у дворі, а це була не аби яка інвестиція! Садок, своїми розмірами по-

дібний до парку, був запущений і занедбаний. Видно було, що колишній 

його господар колись-то мав на увазі створити гарний, тінистий, затишний 

куток з доріжками для прогулянок, великими фруктовими деревами тощо. 

Садок був відгорожений від суміжного великого сільського майдану та про-

їздної дороги парканом, а подовж нього височіли величні старі липи, що 

утворювали на доріжці тінистість під ними і приємний холодок. Між цими 

деревами посаджений бузок без догляду так розрісся і обернувся в живопліт. 

Влітку, а саме в маю місяці весь бузок був обсипаний майками й хрущами, 

які занапащували смородом весь садок, протягом одного місяця знищували 

все бузкове листя. На це треба було перш за все звернути увагу. Через не-

дбальство батькового попередника, яке бачилося на кожному кроці і вияв-

лялося довший час, особливо в останні роки його життя, фруктові дерева 

здебільшого повсихали або були знищені гусінню. Доріжки, які довший час 

не чистилися, позаростали бур’яном. Залишилося тільки багато невибагли-

вих вишневих та черешневих дерев, які щороку давали великий врожай. 

Пізніше мати часто не могла придумати, яким способом можна було вико-

ристати силу-силенну вишень і їх якось спожити. Вишні у нас потім безнас-

танно сушилися на сонці і у висушеному вигляді цілими мішками підвішу-

валися на бантинах на горищі. З вишень варилося величезними казанами 

повидло та у мідному тазі значних розмірів варення різними способами – з 

кісточками, без кісточок, з хвостиками і без них і т. д. Вишні, нарешті, на-

кладалися в пляшки, засипалися цукром, закорковувалися спеціальною ма-

шинкою і вставлялися у гарячу піч, де вони розігрітим повітрям законсер-

вовувалися. Зимою вони були як свіжі, і мати часто варила з них улюблений 

батьків кисіль. Для використання порівнюючи з урожаєм невеликої кількості 

вишень купувався 5-типудовий мішок цукру (біля 83-кгр.), весь він викорис-

товувався на вишні. Одначе, багато їх ще залишалося на деревах і були 
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принадою і їжою для різних птахів. Коли наставала вже й пізня осінь, на 

вишневих деревах все ще залишалося чимало перезрілих і навіть не ушко-

джених вишень. Продавати ж їх або й просто роздавати не доводилося, бо 

майже кожний селянин мав біля своєї хати вишневий садок, як це правдиво 

спостеріг наш  великий геній – Шевченко. 

Щоб привести до ладу садок, треба було найняти кілька робітників і 

то на довший час, та й фахівець не бракував би при цьому: знов же таки тре-

ба було вкладати гроші, яких не було. Тому весною, як тільні трохи умос-

тилися в хаті, обмежилися тим, що були прочищені доріжки та посипані піс-

ком, щоб мені – дитині – «було де побігати», а на господарських будівлях бу-

ли полагоджені стріхи, і розпочалося спорудження колодязя, льодовні та са-

жу для вигодовування кабанів на сало. Поступово розширялося й тваринне 

господарство. Деяку худобу пригнали з Воробієвки (як це дивно тепер зда-

ється, коли уявити собі, що кілька корів треба було гнати пішки до самої 

Посухівки, і цей транспорт проволікся кілька місяців!), до пари коней, якими 

почасти перевозили майно, треба було докупити ще дві пари, щоб можна 

було відразу зайнятися хліборобськими роботами. До того ж конче потріб-

ний був і реманент. Щоб розпочати хліборобсько-господарські роботи, треба 

було найняти цілий штат челяді. Це все вимагало великих витрат, а грошо-

вих заощаджень не було жодних. Тому довелося відразу наробити великих 

боргів, від яких довший час батьки остаточно так і не могли звільнитись. По-

зики в банку вимагала складної процедури і матеріальної гарантії та й такі 

грошеві трансакції не були популярними. Тому здебільшого приходилося 

користатися послугами жидів-лихварів, що за грабіжницькі проценти «пома-

гали» бідним людям в нужді. Багато було на Україні таких випадків висмок-

тування жидами-лихварями нещасних жертв, що попадали до них в лабети. 

І не диво, що ця сумна залежність бідних людей від визискувачів-жидів, що 

знайдено свідоцтва і в українській літературі, створили на Україні той анта-

гонізм, що по суті не викорінився й дотепер. Отже, й моїм батькам прийшло-

ся попасти в лабети облесливого жида-гендляра Ицька, який, прикриваючись 

дрібною торгівлею, позичав людям гроші за неймовірні проценти. Наслідком 

того бувало, що коли мати приїздила до Тернівки (сусіднього містечка), щоб 

сплатити частину боргу, то виявлялося, що цією сплатою здебільшого пога-

шалися самі нараховані Ицком проценти. 

Потім почала наближатися старість з усіма її від’ємними сторонами – 

хворобами, убуванням енергії й сил та байдужістю. Повна непідготовленість до 

хазяйнування як у батька, так і у матері, нерозуміння практичного його ведення 

більше приводили до страт, ніж до добробуту з родючої уманської землі. 

Порівнюючи заможні уманські хлібороби не відзначалися особливою 

запопадливістю щодо праці, та й чи треба було намагатися? Кожний селянин 

здебільшого мав шматок орної землі, яка не потребувала особливого піклу-
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вання і обробітку. Досить було трохи розрити її хоч би й ралом (плуг з дере-

в’яним лемішем замість залізного), трохи розбити грудки бороною, потім 

щоб сіяч розкидав зерно вручну з торби повішеної через плече, ще раз заво-

лочити бороною та й покластися на волю Божу. Сіялося головним чином 

озиму пшеницю та зернову ярину – овес, ячмінь для худоби, просо, гречку 

(на крупи для їжї). Через те, що у кожного селянина був свій город біля хати, 

для картоплі та іншої городини не використовували землі на полі, бо все це 

селянська господиня мала під рукою біля своєї хати. Вздовш села протікала 

незначна річечка, її береги подекуди прилягали до селянських присадибних 

ділянок, утворюючи невеличкі левадки, де паслися кози на прив’язі. У воді 

бовталися качки, а курей тримали біля хати на спеціально відгороджених 

місцях, коли хто дбав про городину. А здебільшого ця свійська птиця вільно 

розгулювала й просто на вулиці, – добре ще, що влітку під час жнив на шля-

ху був малий рух, бо до возовиці майже всі були на полі, забезпечуючи зби-

рання врожаю. Саме в жнива, коли залишалися вдома діди та бабки з малими 

дітьми, які через слабкість зору й сил не могли глядіти цих птахів, – вони, 

зокрема кури, похаджали й  попасалися де хотіли, вертаючись тільки ввечері 

додому. І рідко яка господиня, повернувшись з поля, недораховувала своєї 

курки, а якщо й сталося щось таке,  то з цього приводу счинявся великий 

рейвах, і сусідки часто брали участь в розшуках злодія. 

Селяни обзаводилися головне коровами, вівцями та свиньми. Неда-

леко за селом було громадське пасовище, де паслася худоба під доглядом 

найнятого громадою пастуха, іноді й малого його помічника-підпасича. Ран-

ком, тільки розвидниться, ці доглядачі з собакою вже чекають, бувало, на ви-

гоні, поки поприганяють худобу, щоб всю докупи гнати на пасовище. Тільки 

надвечір, коли сонце схиляється на захід, череда поверталася в село. Овець 

виганяли пастись окремо від великої рогатої худоби. Я добре собі пригадую 

ті підвечори, коли ватага овець, а за нею й череда худоби вертались з пасо-

виська: курява здіймалась несамовита, і ще довго потім обгортала пилюка 

все село; бекання, мекання, мукання й ревіння розлягалися широко-далеко 

навколо. В цей мент рідко хто з сторонніх відважувався йти вулицею, тільки 

власники, що жили осторонь від дороги, виходили на зустріч своїм тваринам 

та господині чекали своїх корівок біля воріт. І ось, коли вже всю худобу 

розвели по дворах, село помалу затихало, тільки з хатніх коминів курився 

дим, коли жінки варили вечерю. Нарешті наставала така тиша, про яку сучас-

не покоління не може мати й уяви. Тільки в присмерках час від часу чути бу-

ло зітхаючу й відпочиваючу по хлівах худобу, покволе гавкання собак, та 

спізнена чи чимсь сполошена пташина вряди-годи перелетить над головою 

задуманої людини, якій ще не хочеться йти спати і яка мрійливо, опершись 

на пліт, розглядає, що твориться у небесному всесвіту: ось зайнялась зірка, за 

нею друга, третя та час від часу заблискотить зірниця. Все помалу засинає, і 
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настає той повний відпочинок, що потрібний не тільки для фізичних сил ро-

бочої людини, але й для утихомирення розбурханих працею та ясним, пеку-

чим українським сонечком нервів. То був спокій, який могла собі дозволити 

незалежна людина, що його утворювала для себе без стороннього підгону, 

без несамовитого поспіху й остраху перед кимсь, в чиїх руках знаходиться 

його шматок хліба, екзистенція його і його дітей, а часом і життя. Хіба праця 

за сприятлевих фізіологічних умов та повний тілесний і душевний спокій в 

належний час не могли створити здорову, міцну людину?.. 

Харчувалися селяни теж відмінно від інтелігенції. Загальний розподіл 

денної їжі був такий: ранком біля 8-ої години обідали. Давався, звичайно, 

незмінний борщ без м’яса, але в достатній мірі заправлений салом, а в піст – 

соняшниковою або ріпаковою олією, яку селянки збивали з свого зерна у 

містечкового жида, що мав олійницю (дехто з господарів мав і свою) або ку-

пували готову олію в містечку на базарі. Як друга страва давалася обов’яз-

ково каша – пшоняна, гречана або ячна. Саме відміною каші й відрізнявся 

один обід від одного. Каша, звичайно, була добре омащена салом або олією з 

пересмаженою цибулею. Обід запивався здебільшого звичайною водою. 

Жодних ранішніх чаїв, кофе чи яких інших гарячих напитків наші селяни не 

вживали. Якщо приходилося у жнива рано вставати і якщо господиня всти-

гала зварити в печі нашвидку суп (юшку) з бараболі й городини, – це було 

ранішнім сніданком. Здебільшого пилося просто молоко від корови з куснем 

хліба. Рідно хто пив гарячу воду з маленьким кусочком цукру. Але основна 

ранішня їжа був обід між 6–8 годинами, в залежності від того, коли саме 

вставалося. О 12-ій годині полуднали. Це була холодна їжа: хліб з соленим 

салом з часником чи цибулею, або рештки каші, якщо залишилася яка від 

учорашнього дня, з молоком тощо. О 4-ій годині підвечіркували: кисле моло-

ко, мочені сухарі з огірками чи якою іншою городиною. До того знову ж та-

ки шматочки соленого сала, або квашена капуста з дрібно накраяною цибу-

лею та добре омащена олією, іноді оселедець або суха таранька, з якої можна 

було здерти шкурку тільки порядно побивши цю рибу об підошву. При ко-

лективній праці більшої кількості робітників готувався на полудень або на 

підвечірок холодець з вимоченої соленої риби (судака або якої іншої), що 

продавалася у містечках в бочках засоленою несамовитою кількістю солі. 

Цю страву і я дуже любила в дитинстві, тільки мені не дозволялося її їсти, як 

«некорисну» їжу. Холодець подавався звичайно в одній великій мисці, з якої 

кожний набирав собі шматком хліба кусник риби з холодцем. Приборів – 

ножів і виделок – наші селяни для себе не вживали, – в родині кожний мав 

свою дерев’яну ложку. Як мені подобалося такою ложкою їсти, який мені 

був смачний «кухонний» борщ у загальному гурті, і як мене мати відганяла 

від такої страви, гніваючись, що я, мовляв, потім не буду чогось «порядного» 

їсти, що готувалося окремо для нашої родини! А який смачний житній хліб 
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уміли спекти наші селянки. Правда, уманські селяни більше вживали пше-

ничну, іноді питльовану муку, з якої пекли білі калачі, але з тим більшою 

старанністю і вмінням вони виробляли і випікали «чорний» хліб саме з жит-

ньої муки. Пам’ятаю, як я не любила і майже не їла масла, але охоче з’їдала 

шматок «чорного» хліба намащеного маслом і посипаного дрібно накраяною 

і посоленою цибулею. В нашій кухні такого хліба не пекли, а вживали той, 

що його приносили баби-повитухи в подяку батюшці за молитву при найме-

нуванні дитини, при цьому платилося 1–2, а то й 5 копійок, іноді й курку до 

того додавали, якщо породілля була заможнішою. Такий самий хліб, або 3 

калачі приносили куми, коли приходили хрестити дитину. Тут уже дода-

валася неодмінно курка або сороківка (1/40 відра горілки та 3–5 коп. грішми. 

Проти горілки батько дуже протестував, і нарешті скасував цей звичай, але 

батьків попередник охоче приймав такий подарунок. Ще й «крижмо» (хус-

тина або шматок купованого чи домотканого полотна) залишали батюшці за 

христини; це згодом батько теж вивів зі звичаю, знаючи, що такі речі діста-

валися селянкам з певними труднощами, бо їх вони повинні були купувати 

або самі виробляти. При похоронах причтові належала хустина для обгортан-

ня свічки в руках батюшки та покривало, що ним прикривалося віко труни. 

Всі ці речі мамі не подобалися, але мусила їх приймати, ховаючи заради гі-

гієни все ж в коморі в окремій скрині для місячного розділу між священиком, 

дяком і паламарем. Тут уже батько не міг протестувати, тому що «зарібок» 

належав не тільки йому самому. 

Вертаючись до щоденного харчування селян, треба зазначити, що 

крім обіда та іншої їжи була ще основною теж вечеря, що обов’язково повин-

на була бути гарячою вареною стравою. Хоч як була б втомлена жінка, особ-

ливо влітку, вертаючись з польових робіт, вона мусила затопити в печі і зва-

рити якусь рідку страву. Здебільшого це був куліш – картопляний, гречаний, 

пшоняний чи ячний. І цю страву наші селянка вміли дуже смачно припра-

вити: без м’яса але з городиною вони варили властиво юшку з самої кар-

топлі, додаючи до неї подостатком яких небудь крупів, для смаку – перцю й 

цибулі. До цього накінець додавали цибулю підсмажену на салі або олії. Ні-

коли мені не вдавалося пізніше зварити такий смачний куліш, як це робили 

наші українські жінки в своїх глиняних печах. Іноді, коли господині час та 

свіжість сил дозволяли, варилися традиційні галушки: це була та сама кар-

топляна юшка, але замість крупів додавалися галушки з тіста тонко розка-

ченого і рукою пошматованого. 

Влітку селянське меню було трохи відмінне тим, що не було часу 

ранком варити обід, але у кого залишалися вдома старенькі бабки, ті всеж та-

ки обід варили, а хтось з дітей виносив гарячу страву в полив’яних горщиках 

на поле. У кого цієї вигоди не було, обходилися без вареної їжі. 
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У неділю страва була трохи інша. Крім традиційного борщу на цей 

день з кусником м’яса, здебільшого солоної свинини або якщо кому вдалося 

побувати в містечку, то й волового, при достатках – курятини чи баранини, 

давалася варена картопля до м’яса або та сама каша часто, здебільшого вліті, 

з молоком або готувалася локшина на молоці та пеклися пироги з пшеничної 

разової муки. Характерною рисою цих останніх було те, що в них при на-

явності великої кількості тіста було дуже мало начінки – звичайно гороху, 

квасолі, сиру, картоплі, іноді й печінки. При цьому не бракувало й чарки 

горілки, якщо кошти дозволяли. Треба відмітити й те цікаве явище, що такі 

пироги подавалися на кінці обіда, ніби замість «солодкого», – і всі находили 

в собі спроможність їх споживати не дивлячись на ситність обіду. 

Не можу обійти мовчанням сумне явище, що пияцтво було досить по-

ширене, головно серед бідніших нехазяйновитих селян. Пили здебільшого 

під «монополькою» (державний магазин, де урядово продавалася горілка. 

Так ця установа й називалася – «Казенная винная лавка»). Царський уряд по-

турав цій препоганій схильності, бо виторг з продажу горілки становив один 

з найголовніших державних прибутків. Тому в кожному селі скорше не існу-

вало якої-набудь гуманітарної установи, але «винная лавка» завжди знаходи-

лася на чільному місці. Батько дуже боровся проти пияцтва, умовляв людей, 

читав лекції про шкідливість спиртних напитків, проповідував у церкві про 

це саме, і всеж таки сама Посухівка давала державі чистого прибутку від 

продажу горілки біля 40.000 рублів річно. Щоб уявити собі вартість цих гро-

шей, треба сказати, що фунт цукру ,напр., коштував у ті часи 11 коп., один 

фунт домашньої ковбаси – 10 коп., білі булочки – від 2 до 5 коп.; чоловічі 

чоботи – 5–6 карбованців, чоловічі черевики шеврові 10–12 карб., боксові – 

6–10 карб., матерії – ситцеві – 5–8–10–12 коп. за аршин, вовняні – 60–80 коп., 

ліпші – 1–2 карб. за аршин і т. д. А горілку ж продавали по 22 коп. за «око», 

цебто за пів відра, що дорівнювало приблизно 1 літрові. У неділю або під час 

ярмарків, що відбувалися в сусідній Тернівці, Подільської губ., яка межувала 

з київською округою, коли селянам вдавалося щось з хазяйства продати, то  

«запивали» продаж там же таки на місці, а вдома ще «допивали» до пізнього 

вечора під «монополькою», де й засипали попід стінами. Населення Посухів-

ки могло б жити заможніше, якби не горілка. Одначе й тай на селі майже не 

було жебраків чи дуже бідних родин. Якщо й траплявся якийсь жебрак, то це 

була здебільшого каліка нездатний до праці. І то, коли давали йому шматок 

хліба, він був незадоволений, навіть віддавав хліб собакам, а сам хотів грошей. 

А грошей у селян водилося небагато. Найпотрібніше для прожитку 

вони мали з поля та обійстя (хліб, городину, молоко, масло, сало й олію, 

яйця, почасти й м’ясо. Гроші ж зароблялися головним чином влітку на сіль-

ськогосподарських роботах у поміщиків. На гроші купувалося почасти одяг, 

взуття та незначні дрібниці – голки, нитки, гас, сіль, тараня, іноді для заохо-
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чування дітей цукерки (здебільшого без гігієничних обгорток і дуже пофар-

бовані в яскраві кольори). Щодо одягу або матерії, то багато які селяни ви-

робляли полотно самі з конопель, і старші чоловіки носили, особливо влітку, 

сорочки й штани з такого грубого полотна домашнього виробу. Пригадую 

собі, як жінки здебільшого старшого віку наприкінці літа та рано восени за-

ймалися виготовленням в конопель матеріалу на прядиво. Коноплі перш за 

все руками виривали з корінням з землі (це була найважча праця), в’язали у 

невеличкі сніпки і потім намочували у проточній річковій воді вздовж бере-

га. По 2–3-х тижнях такого вимочування, коноплі сушили на сонці у себе на 

подвір’ї. Все це робилося пізньої осени. Коли сніпки конопель були сухі (але 

непересушені, господині це вміли розпізнати), хазяйки приступали до «бит-

тя» конопель на т. зв. бательні. Це було знаряддя, що складалося з двох ви-

струганих дощок, набитих на сторчма перехрещених опірних кілках так, щоб 

між ними міг рухатися «бич» – довгий, вузький, у формі ножа шматок дерева 

з ручкою на кінці, прикріплений між двома дошками бательні на одному її 

кінці. Цим-то бичем били по коноплях, яких набиралося в ліву руку, а пра-

вою рукою рухали бич. Підчас цього костриця з конопель відпадала, і зали-

шалися ще не цілком обчищені волокна. Далі приступалося до «тертя» коно-

пель. Це робилося на «терлиці», приладі подібному до бательні, тільки між 

суміжними дошками була поперечка (для чого – не знаю!). Таким самим би-

чем притискалися волокна конопель між дошками і лівою рукою жмуток во-

локон витягався з під примітивного преса. Після кількаразового переведення 

такої маніпуляції волокна вже були більш-менш без костриці. Потім їх «ви-

трушували» і, нарешті, щіткою «чесали». Коли волокна були зовсім чисті, їх 

в’язали в мички для того, щоб взимку вечорами їх як кужіль на кужільці 

спрясти на веретено. Потім уже готові нитки намотувалися на мотовило, 

напиналися на ручний верстат і ткалося полотно, яке наступного літа довго 

вибілювалося на сонці. А які гарні сорочки і штани шили господині своїм 

чоловікам, що носили такий вигідний «домашній» одяг ціле літо при роботах 

на полі і вдома! Такий одяг був і гігієнічний і не прилягав щільно до тіла, 

даючи подостатку доступ повітря для охолодження тіла під час жари, і міг 

часто пратися та й був досить тривким. Якщо подивишся, було, на нашого 

селянина в такому легкому вбранні та візьмеш під увагу невибагливу, але 

здорову на вітаміни їжу (про які, до речі, того часу пересічне громадянство 

не мало й поняття), то ставало зрозумілим, чому наш селянин рідко коли хво-

рів на «панські» хвороби цивілізованого людства. 

Оселившись у Посухівці, наша родина вирішила це село зробити 

останнім етапом своїх досить частих мандрівок при розшуках ліпших умов 

існування. Та й роки обох моїх батьків схилялися до тієї границі, коли треба 

було думати про спокій та відпочинок. Одначе, я ще була мала, хоч сестра 

вже кінчала середню школу і приготовлялася до самостійного життя. Тому 
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батьки зосередили всю свою увагу на мені. Вони дуже оберігали моє здоро-

в’я і боялися наразити мене на небезпеку якоїсь зарази. Тому, як в попередні 

роки, мені далі не дозволяли гратися з селянськими дітьми. А т. зв. інтелі-

генції у нас на селі було дуже мало: диякон з родиною, де був молодий до-

рослий син, що годився більше до компанії сестри, волосний писар нежона-

тий, старий парубок, урядник (урядовець поліції) з дорослою донькою та 

учитель, який був так перетяжений своєю працею, що йому важко було й на 

обід до нас ходити, і мати мусила посилати йому їжу до школи, де він меш-

кав в невеликій кімнатці при шкільній будівлі, – ось і всі. Серед селян на 

початку нашого перебування в Посухівці не було ні одної родини, де діти 

вчилися б хоч би в середній школі. Пізніше під впливом батькових умовлянь 

дві заможніші родини віддали своїх синів в учительську семінарію, але хлоп-

ці, як перші піонери освіти, почували себе незручно, бо й від селянських то-

варишів відстали, й до «вищого» товариства не пристали. Тому вони не дуже 

й показувалися між людей. Таким чином для моєї розваги треба було б за-

прошувати дівчаток з села, а тут наставав страх перед заразою… Через те я 

призвичаювалася жити своїм окремим дитячим життям, повним мрій і фанта-

зій. Цікаво, що мене ніколи не бавили куповані іграшки, а я сама собі робила 

ляльки з клаптиків матерій – залишків від домашнього шиття. Мої ляльки не 

мали не рук, ні ніг, тільки голівки відокремлені від загального тулубу моту-

зочком, що міцним перехватом відділяв у ляльки голівку і робив шийку. 

Нестачі лялькових кінцівок ані трохи мені не вадили, зате помагали без особ-

ливих викройок та шиття вдягати мої ляльки тими самими клаптиками 

матерій і уможливлювали часто їх переодягати, комбінуючи різні барви та 

взірці матерій. Для своїх ляльок я будувала дво- і триповерхові будинки з 

різних коробок, які я розставляла під стіною і до яких не смів ніхто при-

торкнутися. В цих нетривких приміщеннях жили мої ляльки своїм казковим 

життям, з своїми життєвими пригодами й негодами. Тут творився світ інколи 

фантастичний, інколи цілком реальний, в якому я брала участь, висловлюю-

чи в голос думки й бажання моїх «героїв» у довгих розмовах. З цими ляль-

ками я могла бавитися годинами, а на другий день лялькове життя йшло далі, 

ніскільки мені не обридаючи. Часто мамі доводилося мене примушувати за-

лишити ці мої іграшки та йти побігати в садку, чи взагалі погратися на сві-

жому повітрі. Звичайно мій ляльковий світ набирав для мене особливого ін-

тересу зимою, коли на дворі не можна було довго залишатися, знов же таки, 

щоб «дитина не перестудилася». Жодних спортових вправ ніхто зі мною не 

робив і не показував, так що я й по сей день не маю найменшого поняття про 

втіху з їзди на ковзанах, а тим більше на лижах. Навіть санок дитячих у мене 

не було, та й як би я ними користалася? Навколо нашої садиби не було най-

меншого горбка, а возити мене на санках не було кому: батьки були вже в 

літах, і це втомлювало б їх, а з челяді кожний був зайнятий своїм ділом. Коли 
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вже дуже хотілось мені проїхатись, то запрягалися коні в «прорізні» сані, 

цебто такі, що мали на полозах залізні шини досить гострі, щоб сані не зато-

чувались набік та щоб, бува, не перекинулися. Ця небезпека перекинення так 

часто при мені обговорювалася, що мене справді обіймав жах при найменшо-

му відхиленні від рівного ковзання саней, і я тоді починала несамовито кри-

чати. Тому ні мене саму, ні батьків не дуже тішили такі прогулянки саньми 

на конях. 

Наслідком такого відокремленого життя навіть в ранніх дитячих ро-

ках, у мене розвивалася самозаглибленість, я жила в світі фантастичних мрій, 

віддаленому від реального житті, – і так складався мій характер схильний до 

самотності. Мене переставало навіть вабити товариство дітей і їх забав, про 

веселість і безпосередність яких я майже нічого не знала. З часом мати все ж 

таки бачила, що для дитини потрібно створити якесь оточення, що зближува-

ло б її життя з більш природним світом і розвивало б у неї товариськість, яка 

пізніше буде необхідною їй в житті. Тому мама вибрала для мене дівчинку 

Килинку, майже однолітку зі мною, що була б мені компаньйонкою і разом з 

тим помагала б і в хатньому господарстві. Для мене це спочатку було поде-

куди розвагою, але коли я відчула, що Килинчині поняття й думки дуже да-

лекі від моїх, вона почала мені перешкоджати, навіть часто викликала у мене 

роздратованість, яку я, може й трохи звисока, в своєму ставленні до неї, ви-

кликала у бідної дівчини нераз і сльози. Це знов же таки хвилювало мою 

досить чутливу дитячу душу, так що наші забави почали все частіше закінчу-

ватися обопільними сльозами й наріканнями. Тому швидко мої спільні з Ки-

линкою гри скінчилися, вона стала більше помагати куховарці на кухні, а я 

залишилася знов з своїми улюбленими ляльками сама в царині своїх фанта-

зій. Не без того, щоб під час моїх ігор не траплялися й дитячі проблеми, як, 

напр., в будуванні приміщень для моїх ляльок чи в комбінаціях одягу для 

них. Тут я зверталася до батьків, при чім в порадах батька я завжди знахо-

дила ясне й точне висвітлення, але, як завжди, поважне й повчальне, мати ж 

не любила дуже докладно займатися переглядом моїх думок і смаку, обмежу-

ючись конкретними вказівками, що гарно і що погано. І ця поважність тону 

при всій своїй теплоті не могла не відбиватися на витворенні зосередженості 

і серйозності мого характеру, тим більше, що мені дуже часто підкреслюва-

лося необхідність набуття розуму для кожної людини, що поверховне став-

лення до всього, що мене оточує, безпідставний сміх і некритичні жарти чи 

пуста балаканина свідчать тільки про глупоту людини, а такою я не смію бути. 

Таке передчасне визрівання немало спричинило мені прикрих хвилин, коли я 

ознайомилася з буденним життям і звичайними людьми з їх дріб’язковістю і 

частою байдужністю, хоч з другого боку саме таке виховання уможливило 

мені легкість сприймання науки й філософічних думок. А мій ляльковий світ 

чи не допоміг мені до глибшого занурювання в світ музики й звуків?.. 
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Невдовзі зголосилася до нашої родини споріднена з материного боку 

сім’я тітки Добровольської, вдови по директорові цукрового заводу, яка жи-

ла з своїми трьома синами в Києві. Це була родина своїм укладом життя да-

лека від нашого скромного, патріархального, почасти самітницького існуван-

ня. Тітка після досить широкого й багатого світського життя опинилась по 

смерті чоловіка в скрутних матеріальних умовах, які не дозволяли їй літніх 

поїздок по курортах та інших великосвітських розваг. Тому згадка про нашу 

родину була для неї до речі, а моїй матері теж було приємно пригадати собі 

колишнє міське життя, давно вже забуте і таке неподібне до сільського по-

буту. Отже, родина Добровольських почала нас навідувати в часі літніх ка-

нікул. З тітчиних синів найстарший був офіцером і вже досить високого ран-

гу, середній – Микола – вчився в університеті, але приготовлявся теж до вій-

ськової служби як фаху, а третій – Володя – був однолітком зі мною. Не мо-

жу не згадати одне гумористичне оповідання, яке вилинуло досить яскраво 

на мою дитячу уяву, а саме про некритичність людського масового інстинкту 

цікавості. Дієвими особами цього оповідання, про яке говорилося в нашій 

родині, були саме два старших брати Добровольських. Требі сказати, що 

Сергій і Микола жили своїм особистим життям особливо з того часу, коли 

втратили батька і тим певну фінансову залежність від родини. Сергій діста-

вав задовільну платню, але, перебуваючи у веселому одчайдушному офіцер-

ському товаристві, рідко коли мав, як то кажуть, «копійку за душею», одначе 

все ж таки іноді дзвеніло дещо в кишені на дрібні видатки. Студент же Ми-

кола сяк-так перебивався своїми нечисленними кондіціями, так що часто 

йому не вистачало на саме необхідне. І ось, одного такого критичного дня 

Микола звернувся до брата за черговими 20 копійками на цигарки. Сергій рі-

шуче відмовив братові. Тоді Микола запропонував закластися, що він протя-

гом короткого часу збере серед біла дня – великий натовп людей посеред го-

ловної київської вулиці – Хрещатика, якщо той заплатить йому за це 20 коп. 

Спочатку було багато сміху, і зрештою Сергій на пропозицію брата погодив-

ся. І ось, обидва брати вирушили з дому, а, дійшовши до Хрещатика, розійш-

лися на протилежні боки вулиці з тим, щоб не втрачати один одного з очей. 

Микола мав в руці палицю. Посеред вулиці він раптово зупинився і почав 

щось довбати палицею на тротуарі. За хвилинку хтось біля нього зупинився і 

став придивлятися до Миколиної дії. Ще за кілька хвилин зупинилися дальші 

пішоходи, втуплюючи очі в те місце, в якому Микола довбав палицею. Поча-

лися розпитування, що властиво сталося, але Микола мовчав. Нарешті протя-

гом яких 10 хвилин зібралося людей стільки, що це занепокоїло поліцію. 

Тоді Микола, бачучи виконання свого завдання і не бажаючи зустрічі з чле-

нами органу тієї неприємної установи, протиснувся серед натовпу і дременув 

у бічну вулицю. Сергій же, побачивши свою прогру, теж поспішав додому, 

щоб заплатити «чесно зароблені» гроші братові. Старші тітчині сини не дуже 
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цікавилися нашим сільським життям і рідко приїздили до нас, а коли й загля-

нули в Посухівку, то тільки на короткий час. Так що головними нашими гос-

тями була тітка та Володя. Цей останній, як «мізинчик», був розпещеним 

«маминим синком». Старші сини Добровольських виховувалися трохи бун-

дючно, в цьому ж дусі вони мали вилив і на свого меншого брата. Пригадую 

собі, коли вперше приїхала до нас тітка з Володею – а це сталося чи десь піз-

но вечором, чи може і вночі, – одним словом, коли я вже спала, – на другий 

день наші мами знайомили мене з моїм майбутнім товаришем у літніх грах. 

Володя був одягнений в шовкові штанці і оксамитну чорну курточку, а на но-

гах мав гарні міські черевички, а я, як звичайно, була боса і в свойому ди-

тячому улюбленому платтячку з коротенькою спідничкою на ризинці. Володя 

глянув на мене, насупився та й каже: «Я з такою мужичкою гратися не буду». 

Я соромливо потягнула вниз свою спідничку-платтячко, а потім похмуро 

глянула спідлоба на «паничика» і вирішила, що й я не буду з таким зарозу-

мілим хлопцем забавлятися. Ясно, шо тітка дала відповідне материнське по-

вчання силові, а моя мати була досить збентежена. Але вже на другий день, 

як це звичайно буває між дітьми, ми в Володею сприятелювалися. Може ця 

високомірна пиха Володіна, і його одяг, і те, що він приїхав саме з Києва, – 

все зробило на мене досить сильне враження і викликало певний респект до 

нього. Це пізніше виявилося в моїй повній слухняності й покірності Володі, 

коли він тренував мене в своїх хлоп’ячих забавах. Та й бив же він мене неми-

лосердно, коли я вагалася чи то лізти на самий верх дерева, чи сідати на 

коня! Мене, яку мої батьки рідко коли нашльопали та й то – батько ніколи, а 

коли конче треба було приборкати дитячу впертість чи непокірливість, ро-

била це мама. А тут Володі я в повною готовністю охоче слухалась і тільки 

дуже боялась своїм тихим плачем звернути уваг моїх батьків, щоб ще більше 

не дістати від Володі. Це було моє перше фактичне навчання товариської со-

лідарності. Та й тренінг цей мене дуже бавив: чогось такого ніколи не дово-

дилося мені не тільки робити, але й мріяти про це не можна було. А тут – 

рух, швидкість орієнтації, спритність, відвага, – коротко все те, що фактично 

потрібне було для дитини. Протягом літа ми а Володею так сприятелю-

валися, що при їхньому від’їзді немало слів пролилося в обох сторін. Ця 

приязнь залишилася між нами й до самого мого від’їзду за кордон, коли Во-

лодя, відбувши першу світову війну і будучи кілька разів раненим, прийшов 

одного разу до мене попрощатися, щоб іти боротися за справедливі речі на-

ступаючої нової ери. 

Згадуючи про відвідини тітки й Володі в нашому тихому кутку, не 

можу не зупинитися на аналізі виховничих впливів на мою дитячу душі того 

часу. Вроджена душевна чутливість, яка вела мене до музичного мистецтва, 

а разом з тим відокремленість від реального світу, яку нехотячи створювали 

для мене мої батьки, впливали на мій характер, накидаючи дитячій душі не-
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потрібну для неї самозаглибленість і передчасну зосередженість на речах, що 

повинні були б бути далекими дитячому світові. Цим утворювалися в моєму 

характері риси несвоєчасної поважності, що пізніше, хоч і сприяла моєму 

ширшому розумовому розвиткові, але разом з тим тримало мене осторонь 

дійсного життя з його радощами, розвагами й безжурністю, – коротко кажу-

чи, відбирало у мене молодість таку прекрасну в своїй свіжості й безпосе-

редності. Батьки мої, як я вже казала, дуже остерігалися молодечої поверхо-

вості, що досить часто заводить людину на ковзькі манівці безкритичних 

вчинків, за які потім треба розплачуватися гіркими хвилинами розчаровання 

і страждання. Разом з тим забувалося те, що молодість дається людині лише 

раз в житті й то порівняно на короткий час. Можливо, коли б доля судила ме-

ні доплисти до того музичного апогея, про який довелося мені тільки мріяти 

все життя, а саме до диригування симфонічним оркестром або оперним на 

більшій театральній сцені, такі старанно виплекані риси стали б мені не раз у 

великій пригоді. Замість молодечих радощів і всього того, що створює не-

відшкодний етап людського існування, я була огорнена безмежною любов’ю, 

піклуванням та дбанням про все, ще було потрібне і бажане для мого мате-

ріального існування. При тому мені прищеплювалися з великою наполегли-

вістю моральні засади: не бажай другому того, чого сам собі не бажаєш, не 

підвищуйся над іншою людиною такою самою, як і ти, і пам’ятай, що скром-

ність – це властивість розумної і гарної людини, будь завжди вдячний за доб-

ро, яке тобі зроблено, і старайся забути або бодай вибачити зло, тобі запо-

діяне і т. д., і т. п. Ці засади глибоко вкорінювалися в мою душу і ще й досі 

супроводжують мене в моєму житті, паралізуючи часто прояви певної твер-

дості й войовничості, так необхідні для сучасного життя. Поруч з такими ви-

сокими, хоч треба сказам досить непрактичними в сучасну пору моральними 

засадами, яким навчали мене мої батьки, поява Володі, меткого, спритного 

хлопця, який далеко не міг похвалитися покірливістю і слухняністю стар-

шим, зокрема своїй матері, і який в багатьох випадках керувався лише своїми 

власними дитячими поглядами, бажаннями і самостійною настирливістю, – 

ця поява була для мене цілковитою новиною: така сміливість, незалежність, 

небоязкість мені дуже імпонувала, і тому, підкоряючись волі Володі, я набу-

вала того, що по суті є підставою диригування: знахідливість, певність у со-

бі, швидкість орієнтації, мужність і т. ін., цебто підстави того фаху, яким по 

батькові доля мене наділила. Ясно, що всі такі Володіни починання діялися 

потай, щоб батьки, зокрема мої нічого не знали. Тому й вимагалося від мене 

мовчанки потайності, і це для мене було цілком зрозумілим. Володіни забави 

і його «школа» справили на мене таке враження, що й по від’їзді тітки я все 

гралася за його вказівками, само собою без можливості їздити на конях, бо 

цього наші слуги без імпонуючого «панича» мені не дозволяли. Але я при 

своєму нахилі до фантазування легко створювала собі такі уявлені прогулян-
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ки за допомогою якогось кия, а то й без нього, але конче з батіжком. З цими 

атрибутами хлоп’ячих ігор я могла годинами бігати в садку, підхльостуючи 

себе збоку або ляскаючи батіжком в повітрі. Таким робом я засвоювала собі 

скорше риси хлоп’чі, ніж тендітність дівочої вдачі. 

Не можу обминути одного випадку, який міг коштувати мені життя. Я 

вже згадувала, що в Посухівці поміщик спорудив для себе ставок з басейном 

для купання і плавання. На березі була невеличка будка для роздягання. Тіт-

ка під час прогулянок на це звернула увагу, і у неї відразу з’явилося бажання 

за кожну ціну використати таке «досягнення цивілізації» на селі. І хоч наша 

родина, будучи знайома з поміщиком, ніколи не старалась використати це 

знайомство для приємного літнього спорту-купання, але для київської тітки 

мати відважилася писемно потурбувати сусіда-поміщика і попросити у нього 

дозволу хоч раз на тиждень покупатися і поплавати в басейні. Поміщик не 

тільки вийшов на зустріч бажанням матері й тітки, але дав ще ключа від буд-

ки, де можна було б роздягнутись. Само собою, для нас з Володею було ве-

ликим святом похлюпостатися у воді на широкому просторі, а для Володі 

особливо, бо брати вже навчили його трохи й плавати. Я, звичайно, про пла-

вання не мала найменшого поняття. Отже, одного дня над вечір вирядилися 

обидві родини – тітка з сином і мати зі мною – на купання, діставши через 

післанця ключа від будки. Поки старші поволі роздягалися в будці, ми, діти, 

готові були вмент і почали з нетерплячки бігати в воді недалеко від берега. 

Як і належалося, Володя мене підганяв, і я, втікаючи від нього, відійшла тро-

хи далі вглиб ставка і там з необережності зачепилася за камінь під водою і 

впала. Не знаю, чи я може забилася при цьому, чи з якоїсь іншої причини, 

але я відразу не встала на ноги, і почала задихатися і топитися. Пам’ятаю як 

сьогодні цей коротенький момент, коли хотілося вдихнути повітря, а його не 

було. Володя ж тимчасом не бачучи мене, трохи видно злякався, і, знаючи, 

що за всякі шкідливі вчинки дістається в першу чергу йому, вибіг з води і на-

віть не покликав когось з старших на поміч. На щастя в цю саму хвилину ви-

йшла моя мати з будки (Володя з переляку сховався за будку) і, не бачучи ді-

тей, інстинктивно кинулася в воду і почала ногами шукати їх, счинивши ла-

мент. На це вибігла тітка і почала гукати Володю. Той на оклик матері ви-

йшов з-за будки і на запит – де я – тільки показав пальцем на воду. Тітка теж 

негайно кинулася в воду, але в цей час мати вже натрапила на мене і підняла 

з води. Все відбулося протягом дуже короткого часу, так що нічого трагіч-

ного не сталося, але все ж таки з мене треба було «виливати» воду, а вслід за 

цим почалося й блювання, що його я так інстинктивно боялася завжди. Од-

ним словом вся ця історія на мене справила таке враження, що я на все життя 

стала боятися води і ніколи з того часу ні сама, ні з кимсь іншим не стреміла 

викупатися в річці. Навіть коли я, одружившись, жила з чоловіком близько 

чеської річки Бероунки, і ми одного разу на його наполягання вирядилися 
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влітку на річку купатися з тим, що він почне вчити мене плавати, я під час 

цього навчання, знаходячись в безпеці на руках чоловіка, все ж таки почала 

так хвилюватися, що він враз залишив свій спортивний намір, і ми вилізли з 

води з тим, щоб мені ніколи більше до неї не вертатися. Навіть сам мій чоло-

вік рідко коли за мого відому ходив на річку купатися, щоб мене не хвилю-

вати, хоч він дуже любив водяні спорти, бо виріс на Десні в Чернігівській 

(бувшій) губернії. Можливо, що цей самий страх перед водою був одною з 

причин, якщо оминути на цей раз низку інших образливих непорозумінь, не-

заслужених зневаг та зневірря, що спонукало мене відмовитися виїхати ра-

зом з Українською Капелою за океан і тим примусило мене вчинити одну з 

найтрагічніших помилок усього мого життя. 

Одначе, наближався час, коли треба було взятися за підготовку мене 

до школи. За моїх часів навчання дітей на Україні відбувалося в різних ниж-

чих школах, з яких кожна мала свій більш-менш закінчений цикл навчання, 

та в середніх школах, куди дітей приймали після вступного іспиту, а підго-

товка до вступу в середню школу провадилася здебільшого вдома. Мене зби-

ралися віддати в єпархіальне училище, яке мало великий інтернат при школі, 

де дітям забезпечувалося повне утримання включно по уніформову одежу. 

Батьків моїх, само собою, найбільш приваблював саме цей інтернат, бо там 

за дітьми був виховний догляд, звідти їх самих не пускали до міста, так що 

дитина не наражалася на небезпеку якогось вуличного нещастя  (попасти під 

колеса візника – автомашини тоді ще не були так розповсюджені – чи під 

трамвай і т. ін.) та не піддавалась різним життєвим спокусам, а це було най-

більшою турботою моїх батьків. Така «закрита школа», як тоді називали 

школи з інтернатами, давала змогу їм без особливих побоювань розлучитися 

з їх донею на деякий час. Отже, вирішили розподілити педагогічні функції 

таким способом, що батько просвіщав мене в законі Божому та арифметиці, а 

мати вчила мене читати й писати. Учбові заняття з батьком були мені цілком 

до вподоби, бо ми при тому провадили цікаві розмови, тато давав мені багато 

наочних прикладів і взагалі умів мене зацікавити, тоді як мама була нервова, 

нетерпелива і постійно поспішала за своїми хазяйськими обов’язками. Скоро 

наші заняття в мамою припинились, і все перебрав на себе батько. Одначе 

мама почала мене вчити гри на фортепіано, а цього я давно вже нетерпеливо 

чекала. Мама сама непогано грала і перша дала мені початки музичної куль-

тури. Я швидко засвоїла початкову техніку гри, і мені здавалося, що після 

цього я відразу заграю так швидко перебираючи пальцями, як і мама. Але 

дарма, пальці були неслухняні, мене це сердило, і мама мусила мені пояс-

нювати, що так швидко все не робиться, що я мушу ще вправляти пальці, 

щоб вони були рухливіші. Спочатку я взялася пильно за працю, але мені, як і 

кожній дитині, швидко надокучило грати технічні вправи, мене почала зне-

охочувати моя гра на фортепіано. На жаль, тоді ще не було у нас ні грамо-
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фона, ні у мами змоги ознайомитися з методами, що допомогли б їй дитину 

більше зацікавити. Зрештою, мені й досі невідомі засоби подолання важких і 

нецікавих для дітей початків здобування техніки гри на будь-якому інстру-

менті. З одного боку необхідно виховувати у дитини напруження волі для 

подолання техничних труднощів, – з другого – усидлива, довготривала гра 

без відпочинку не може не впливати негативно на здоров’я дитини. Досить 

згадати славного Вольфганга Амадеа Моцарта, музичні здібності якого дуже 

рано виявилися, і батько його – сам добрий музикант – швидко спостерігши 

це, може трохи нерозважно умовляв дитину подовгу без перерви грати на 

інструменті, щоб розвинути пальцеву техніку хлопця, не зважаючи на його 

слабку тілесну конституцію. Хто знає, чи не була ця ретельність разом з то-

гочасними труднощами концертових подорожей та напруженням душевних 

сил на концертах причиною виникнення у славного музики страшної для то-

го часу легенної хвороби?... Взагалі початки гри на інструменті ще й досі є 

великою проблемою: з одного боку – треба з дитячих років починали роз-

вивати у дитини пальцеву техніку, доки ще зв’язки суглобів на руці достат-

ньо піддатливі, треба провадити вправи систематично і досить подовгу, щоб 

досягнути певного потрібного ефекту, з другого боку – дитині потрібен для 

здоров’я рух, а не усидливість; крім того – вперте наполягання на нецікаві 

вправи для пальців може викликати у дитини знеохочення до музики взага-

лі... Тільки діти від природи дуже обдаровані можуть подолати період дитя-

чих початків технічних труднощів без знеохочення завдяки їхнім незвичай-

ним пориванням до музичного мистецтва та певному волевому напруженню. 

Але тут допомагають їм саме ті незвичайні здібності (музична пам’ять, здат-

ність до читання нот «з листа», концентрація нервової системи, яка уможлив-

лює дитині гру без хиб і т. ін.). Треба великого уміння і досвіду педагога, 

щоб досягти завершення техничних вимог у дитини і при тому затримати ін-

терес до мистецьких продукцій особливо у дітей середніх здібностей. Часто 

приходять в цьому на допомогу гарні художньо-музичні зразки (слухання 

музикальних продукцій видатних музикантів особливо в безпосередньому 

виконанні на концерті, або в крайньому разі гарні репродукції на пластин-

ках), участь дитини в масовій продукції за ведення досвідченого педагога, 

змагання у можливо кращому виконанні даної п’єси і т. ін. У нас з мамою 

таких допомогових чинників не було. Виходило так, що мама мене просто 

примушувала бодай годину грати щодня вправи з Ганона та гами, і тільки 

моя підсвідома любов до музики уможливлювала мені подолати свою втому 

при тому та слухняно виконати вимоги матері. Коли діло дійшло до гри 

невеличких п’єс, тут постало нове утруднення: де дістати ноти, що відповід-

али б нашим з мамою бажанням і потребам? Щоправда, сестра могла їх при-

везти з Києва (що вона таке й робила), але куплені нею ноти не завжди від-

повідали рівню моєї техніки або були недовподоби ні мамі, ні мені. Засоби ж 
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нашої власної нотної бібліотеки зводились або до класичного репертуару, 

або до легкої опереткової, модної того часу, музики, – і це знов же так не 

підходило для дитини. Через те я стала часто сама надолужувати нестачу 

нотного матеріалу тим, що, послухавши гру мами або сестри, я перетво-

рювала цю музику в своїй слуховій уяві в якусь свого роду полегшену, спро-

щену «аранжировку», яку підбирала на фортепіано. В цьому мені дуже допо-

магали добрий музичний слух і пам’ять, які кінець кінцем пізніше привели 

мене в іншу сферу музичної творчості – диригування. 

В інших предметах я теж не натрапляла на великі труднощі. Так що, 

коли мені менуло 8½ років, я вже була готова до вступу в середню школу. 

 

Перша зустріч з іменем Олександра Антоновича Кошиця 

Весною 1901 року, моя сестра ще вчилась у Києві і жила на приват-

ному помешканні. Їй пощастило досягнути цього через її слабке здоров’я і 

значне недокрів’я, так що саме інтернатне начальство занепокоєне частими 

зомліваннями, порадило батькам примістити сестру на приватному помеш-

канні з поліпшеними харчами. Завдяки тому, що якийсь час можна було при-

міститись у київської тітки Добровольської, батьки відважилися забрати її з 

інтернату. Але пізніше наші родини з якогось приводу посварились. Сестрі 

залишався всього один рік до закінчення науки в єпархіальному училищі. То-

му батьки, хоч і з великою нехіттю дозволили їй жити на приватному помеш-

канні в незнайомої жінки на Подолі. Саме тому, що моя сестра ще жила в 

Києві, батьки рішили вже того року віддати мене до школи, до того ж таки 

інтернату, де сестра, щодня буваючи на уроках, хоч би на перших порах мене 

трохи розважала б і не давала б мені тужити за рідною хатою і батьками. 

Вирішили поїхати в Київ і за допомогою сестри випросити у дирекції школи 

дозволу проіспитуватися мені позачергово. І ось, одного гарного дня виїхали 

ми з мамою в Київ. Нема чого й казати, що це була для мене подія надзви-

чайної ваги. Їхати треба було пасажирським поїздом (того часу з наших око-

лиць кур’єрські поїзди ще не їздили), який виїздив з Умані о 3-ій годині дня і 

прибував у Київ на другий день о 6-ій год. ранку (віддаль 300 верст!), – час 

досить довгий для людини, як моя мати, що не часто вирушала кудись з до-

му. Ясно, що з незвички у матері розболілася голова. Якраз саме в цей період 

маму часто турбували приступи болю голови (мігрень), що примушувало її 

іноді цілими днями лежати в ліжку при заслонених вікнах. Я, як «мамина 

донька» була дуже чутливою до цих її страждань і по змозі не залишала її на 

самоті, хоч як вона, бувало, мене відганяла від себе, посилаючи гратись на 

дворі. Тільки під час гострих виявів цього захворіння, що супроводжувалися 

блюванням, корчами шлунку, я моментально вилітала з кімнати хворої і, за-

ткнувши вуха, опинялася на другому кінці будинку, а то й на подвір’ї. Але за 

якийсь час я знов приходила до мами, обережно прислухаючись, чи гострий 
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приступ хвороби вже минув. Я чомусь-то особливо любила лягти я в 

маминій постелі в її ногах і спостерігати, чи спить вона і чи не стало вже їй 

легше, безнастанно про це у її питаючись. Я дуже гостро переживала разом з 

мамою її фізичні страждання, і коли мої безнастанні запитання її обридали, 

тоді вона вже мені нічого не відповідала і тільки стогнала. Я це приймала за 

вияв великого погіршення стану її здоров’я і в жахом кидалась в кімнати 

хворої, поспішаючи до батькового кутка з іконами та «угольником». Там я 

ставала навколішки і, обливаючись гіркими слізьми, починала молитись і 

просити Бога не відбирати від мене моєї дорогої матусі, полегшити її 

страждання і послати їй одужання. Як ця молитва заспокоювала моє 

збентежене дитяче серце, з якою щирою надією і певністю я верталася до 

маминої кімнати і знов умощувалась у неї в ногах! Як часто і потім шукала я 

розради в тяжкі хвилини свого покаліченого життя в гарячих молитвах до 

Бога навіть в періодах сумнівів і вагань, що поставали наслідком вичитаних 

філософських думок і тверджень! Навіть і в ті часи душевних хитань і незрів-

новаженості я старалась відганяти від себе стан непевності, певно довіряючи 

переконанням і твердженням моїх глибоко релігійних батьків. А такий стан 

хисткості дуже часто отруює молоду душу, послаблює віру і тим позбавляє 

людину підтримки і душевної втіхи. Саме в такі моменти я з особливою 

силою намагалася повернутися до тих чудових почувань, що так зогрівали 

довірливу дитячу душу. Я безмежно вдячна своїм дорогим батькам, що з 

таким глибоким переконанням прищепили мені ті релігійні основи, що єдині 

в час нашого неспокійного, безладного життя і лютої боротьби життєвих ідей 

можуть хоч трохи іноді заспокоїти знесилену людську душу і подати надію в 

перемогу правди і справедливості. 

Отже, наслідком довгої і неспокійної нічної подорожі з Умані до Киє-

ва по безсонній ночі у мами під ранок несамовито розболілася голова. Знаю-

чи звичайний перебіг маминої хвороби, я побоювалась, чи пощастить мені з 

нею благополучно доїхати до сестри. Була неділя, 6 годин ранку. Можна бу-

ло бути певним, що сестра буде вдома, тільки б доїхати з хворою на візнику з 

вокзала на Поділ. Мама з великим самовладанням трималась, і, коли ми до-

їхали на місце призначення, поспішно й наполегливо почала дзвонити біля 

вхідних дверей, щоб якнайшвидше дістатися до кімнати сестри і лягти в ліж-

ко, боячись при цьому, що у святковий день сестра в такий ранній час ще мо-

же досипляти, нагороджуючи щоденне вставання раннім ранком. На наше 

здивування на тривожний мамин дзвінок сестра відразу вибігла, вже майже 

вдягнена. Після привітання мама відразу лягла і попросила покласти їй комп-

рес на голову. Сестра поспішно виконала це прохання і тут же додала: «Яка 

шкода, що ви захворіли і не можете зі мною йти до церкви в Братство. При-

йдеться Вас тут залишити саму, я візьму Нідусю, і ми підемо на обідню. 

Тільки треба якомога поспішати, щоб зайняти місце в соборі, бо по 9-ій годи-
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ні важко буде просунутися в середину церкви». – «А коли ж починається бо-

гослуження?» – запитала мати. «Та в 10 годин, але вже в 9 церква повна 

народу, і весь двір біля церкви буде заповнений людьми» – З дальшої роз-

мови виявилося, що в Братському соборі кожної неділі співає хор студентів 

Київської Духовної Академії, одного з найстарших вищих учбових закладів 

на Україні та й у цілій бувшій Росії1. Тут діставали вищу освіту найздібніші 

абсольвенти духовних семінарій не тільки з України, але й Росії, одержуючи 

стипендію. В ті часи вчився там і наш славний Олександер Антонович Ко-

шиць, якому було доручено диригування студентським хором і який його 

удосконалив і довів до такої високої довершеності, що київська публіка що-

неділі поспішала в собор, як на концерт, не залежно від ступеня своєї побож-

ності. І не дивлячись на величезні розміри Братського собору (тепер зруйно-

ваного на часів революції і розрухи), що міг вмістити в собі до кількасотень 

людей, вже біля 9-ї години він був так набитий народом, що не можна було 

протовпитися. Хто приходив пізніше, той залишався на дворі, користаючись 

хоч здалека долинаючими звуками співу прекрасного хору в незрівняному 

виконанні диригента Кошиця. Одною з надхнених поклонниць того чудового 

мистецтва була й моя сестра, яка щонеділі поспішала зайняти місце в соборі 

ще задовго до початку богослужби. Тому й тепер, не зважаючи на наш при-

їзд і мамине захворіння, вона не могла відмовити собі в такій приємності, 

тим більше, що тоді вже женихався до неї її майбутній чоловік, що був теж 

студентом Академії, товаришем по курсу Кошиця і навіть до деякої міри 

його співробітником як наглядач за хлопчаками-хористами. Тут я вперше по-

чула ім’я Кошиця і, судячи по оповіданням сестри, відразу уявила собі, що то 

мусить бути щось надзвичайне, а сам Кошиць – рішуче надлюдина. Тому, не 

дивлячись на мамину хворобу, яка, як звичайно, мене дуже турбувала, я все 

ж таки була щаслива, що сестра за згодою матері вирішила взяти мене з со-

бою на богослуження. Десь по 8-ій годині ми з сестрою, напившись нашвид-

ку чаю, вирушили до церкви. Там справді було вже багато народу. Що і як 

саме співали, не можу вже тепер пригадати. Пам’ятаю тільки, що на мене 

перш за все зробили враження величезні розміри собору, сила свічок, що 

сяяла з панікадила і біля ікон, а потім – чарівні звуки, що велично розлива-

лися по церкві. Мені, малій, майже нічого не було видно, але це мені не зава-

жало стояти як зачарованій і слухати спів, якого я до того часу не тільки не 

чула, але й уявити собі чогось подібного не могла. Незабаром однак, підійшов 

до нас високий гарний студент (це був саме Олександер Семенович Н-ій, на-

реченний пізніше сестри), який завжди під час читання апостола або єванге-

лія сходив з хор і відводив з наперед умовленого місця сестру на хори, щоб її 

                                                           
1
 Київо-Могилянська Академія була відкрита в 1631 р. В 17-18 ст. була найви-

датнішим осередком освіти. (примітка автора). 
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не заштовхали. В цей самий час сходив з хор і Кошиць (за оповіданням сест-

ри, що пізніше він сам мені це підтверджував), щоб те саме зробити з своєю 

нареченою – пишною красунею, що своєю вродливістю багатьом кидалася у 

вічі. Наскільки гарна була ця пишна краля, настільки жахливий характер во-

на мала; багато важких хвилин вона завдала Кошицеві, ставши потім пер-

шою його жінкою і ледве не привела його до гробу, як він пізніше сам мені 

оповідав. 

Стоячи ще внизу, мені здавалося, що на хорах співає величезна кіль-

кість хористів (завдяки гарній акустиці Братського собору), а тим часом, ко-

ли ми вийшли на хори, там їх була невеличка група. Тут мені впало в очі, що 

поперед дорослих стоять хлопчики, що співають і сопранами, і альтами. І які 

ж то були чудові голоси! Видно, спів той на мене зробив велике враження, бо 

я, за сестреним оповіданням мамі, стояла цілу богослужбу з широко відчине-

ними очима і не виявляла найменшої втоми. 

На другий день жених сестри, запросивши нас з сестрою ще напере-

додні на відвідини, привітав нас в будинку Академії і показав нам гуртожи-

ток для хлопчаків, що жили там на повному утриманні. До них був приді-

лений студент-надглядач – саме О. С. Н-ій, який слідкував за ними і помагав 

їм вивчати уроки. Поруч з гуртожитком була й невеличка кімната для їх-

нього вихователя Н-ого. В такий гуртожиток попадали хлопці, що мали гар-

ний голос. Цей інтернат заснував, здається, єпископ Димитрій, великий по-

кровитель Кошиця, який йшов на зустріч всім бажанням свого талановитого 

диригента. Незвичайна прихильність єп. Димитрія до Кошиця дозволяли 

Олекс. Антон. ставити іноді трохи примхливі вимоги, які не завжди погоджу-

валися з правилами режиму Братського монастиря, настоятелем (ігуменом) 

якого був саме єпископ, а також з його фінансами. Тоді невдоволений Олекс. 

Антон., як сам мені свого часу оповідав з легкою усмішкою, співав замість 

«запричасного» концерт Веделя – «Боже, законопреступницы восташа на 

мя», але все ж таки з своєму чудовому виконанні. 

В інтернаті хлопців з распорядження єпископа одягали, годували, від-

давали в духовну школу (бурсу), утримували окремого надглядача для них, 

взагалі дбали як за їхнє навчання, так і за майбутню їхню долю, – все це за 

рахунок монастиря. Це були досить принадні обставини і можливості особ-

ливо для сиріт, що облегчувало розшуки здібних дітей-співаків. Сам Олекс. 

Ант. мені оповідав, як він з невеличкою групою своїх товаришів «полював» 

за гарними хлоп’ячими голосами, переманюючи їх від інших диригентів і 

навіть іноді «викрадаючи» знічев’я гарних співаків уночі, щоб потім перевес-

ти їх під охорону і піклування єпископа. А що це були здебільшого діти з 

бідних родин київських міщан, то батьки не дуже й протестували, не зважаю-

чи на втрату невеличких зарібків своїх здібних дітей і на обурення поперед-

ніх диригентів-роботодавців малих співаків. Батьків приваблювало в даному 
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разі ім’я єпископа, під опіку якого діти попадали, і ті перспективи в майбут-

ньому – здобуття дітьми середньої освіти, сану священика – і взагалі мож-

ливості «вивести в люди» своїх дітей без особливих старань і труднощів. Але 

при розшуках хлопців-співаків для хору Братського собору майже не при-

ходилося вдаватися до таких небезпечних нічних починань (хіба тільки зара-

ди молодечого пустування), які між іншими диригентами іноді кінчалися й 

бійкою десь в темній вулиці; на заклик батьки часто з охотою самі приво-

дили дітей до братського інтернату. Церковні диригенти взагалі цінили особ-

ливо хлоп’ячі голоси, що визначалися незвичайною металічністю, дзвінкіс-

тю, вирівняністю регістрів і силою. Красота такого хлоп’ячого співу була не-

порівняльна. Тріо – «іспола еті деспота», – що співали хлопці самі серед 

церкви, зворушувало не тільки міських слухачів, але можна знайти й істо-

ричні вказівки на незвичайне захоплення іноземців, яким пощастило почути 

хорове виконання молитов при богослужбі, зокрема спів наших малих «ар-

тистів». Мені не довелось ніколи і ніде за кордоном почути хоч один такий 

знаменитий дзвінкий хлоп’ячий дискант або м’який оксамитний альт, як у 

наших дітей. І коли потрапляли такі здібні діти під керівництво людяного 

досвідченого диригента, який умів обходитися з дитячим голосом і берегти 

його, припиняючи вчасно спів під час мутації, то потім з’являлися ті знаме-

ниті баси й тенори, що або прямували безпосередньо з провінціальних ук-

раїнських театрів на російську імператорську сцену, або викликали прямо 

екстаз у іноземних слухачів як барвою свого голосу, так силою і широчінню 

діапазону. Чимало було таких видатних співаків і серед моїх особистих знайо-

мих артистів-співаків і мені відомих артистів-киян, що прикрашали російсь-

кий оперний театр за давніх часів та ще й тепер, починаючи з Гулака-Арти-

мовського і кінчаючи рядом інших в сучасності (І. Козловським). Більшість 

із них пройшла через школу церковного співу. Одною з характерних рис 

саме цих церковних співаків була їхня нотна грамотність, бо церковні дири-

генти (як їх колись називали – регенти) не мали часу возитися з дітьми, щоб з 

ними розучувати речі «по слуху», з огляду на малу кількість співок і на їхню 

короткотривалість, тоді як майже щотижня треба було поширювати репер-

туар «партесного» співу2 для кожного наступного богослуження. Тому дітям 

нашвидку давалися початки нотної грамоти, яка пізніше удосконалювалася 

допомогою старших хористів чи товаришів, а завершувалася довгочасним 

досвідом. Коротко кажучи, співаки церковних хорів або з підготовкою в 

єпархіальних школах визначалися добрим читанням нот не тільки в життєвій 

практиці, але і в консерваторіях. Досить згадати славного російського Шаля-

піна, що хоровою практикою здобув собі фактичний початок розвитку тієї 

особливої природної музикальності, якою цей славний артист відзначався. 

                                                           
2
 Партесний спів – багатоголосий, поліфонно-гармонічний стиль хорового співу. 

Найбільша форма парт. сп. – духовний концерт (примітка автора). 



 

92 

Диригування хором студентів духовної Академії було фактичним по-

чатком кар’єри і слави нашого геніального Кошиця. В своїх продукціях цей 

великий знавець як церковної, так і української народної музики вперше у 

всій славі показав київському громадянству твори одного з перших само-

бутніх українських композиторів – А. Л. Веделя, зокрема його концертів. 

Уже й до Кошиця майже у всіх православних церквах співали композиції 

цього автора в найрізноманітніших «переробках, обробках, аранжировках», 

здебільшого невдалих і з зміненим характером. Його дуже розповсюджене 

«Покаянія отверзі мі» та «На ріках Вавилонських» співали великі й малі 

хори, і були завжди очікувані православною публікою з цікавістю, але дале-

ко не всім вдавалося справитися з складним опрацюванням особливо остан-

нього твору: висока тесситура та техничні труднощі розробки головних його 

тем в стилі пануючої в ХVІІ–ХVІІІ ст. італійської музики не могли бути по-

долані без відповідного пристосування до даних хорових можливостей. Тому 

часто диригенти-дилетанти самі робили це, часом майже спотворюючи тала-

новитий твір своєю малограмотною «аранжировкою». Тільки відомий київ-

ський церковний диригент Я. Калішевський в Софійському та не менш здіб-

ний керівник хору Володимирського собору – Надєжденський могли собі до-

зволити виконувати ці твори без особливих змін при наявності, хоч і не дуже 

великого по кількості хору, зате з добре вишколеними та гарними хоровими 

голосами. Та й натовпу слухачів було там в цих храмах під час великопос-

тового виконання Веделівських творів! Одначе, Веделівські концерти рідко 

можна було де почути, бо ні самі диригенти, ні кращі хори часто не наважу-

валися взятися за виконання їх, тим більше, що тенорова партія (болюче міс-

це всі хорів) могла вдатися, головним чином, добре вишколеним голосам з 

належною постановкою верхніх тонів. Як відомо, сам Ведель мав знамени-

тий добре опрацьований високий тенор, – і це, за свідоцтвом Аскоченського, 

разом з його солідною теоретичною підготовкою сприяло тому, що його 

послали як знавця церковного співу в Москву. Там він і вчився за непевними 

даними в італійських майстрів (Сарті) теорії композиції. Тому й не диво, що 

в кожному творі нашого першого славного композитора так яскраво відбився 

вплив цієї школи. При компонуванні тенорової партії Ведель, без сумніву, 

часто спирався на власних голосових можливостях. Не даром же ще й досі 

існує твердження, що «Ведель тенорову партію писав сам для себе». Чи це 

так було, чи ні, за давністю важко сказати. Історично відомо тільки, що Ве-

дель любив співати сам посеред церкви (великопостова молитва «Да испра-

виться молитва моя»), про що свідчить його учень – пізніше відомий церков-

ний композитор Турчанінов. Цей спів був такий зворушливий і так глибоко 

проймав слухачів, що викликав сльози у слухачів, та й сам Ведель, співаючи, 

обливався слізьми розчуленості. Далеко не кожний виконавець тенорової 

партії у Веделівських творах, навіть і вишколений співак-соліст може спра-
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витися з технічними її труднощами, особливо з високою тессітурою. Тому, 

пригадую собі, що в вищезгаданих хорах Калішевського та Надєждінського 

були тенори-солісти, яким платилося багато більше, ніж іншим солістам саме 

заради виняткового високого голосу. І ми, аматори гарного художнього 

співу, часто намагалися «заскочити» в міру своїх можливостей, подібно до 

оперних італійських слухачів, послухати у Надєждінського Влодикове (пріз-

вище) високе «а» («ля») на словах «дщи вавилоня окаянная»… Але для Ко-

шиця не існували спокуси зовнішньої ефектовності. Це був диригент глибо-

кої емоції, високої інтелектуальності і музичної правди. Він розглядав му-

зичний твір перш за все в його програмовій суті, в тісному сполученні звука 

зі словом, в освітленні твору в цілому. Тому й публіка ходила слухати не со-

лістів хору Кошиця, а художні твори у виконанні великого майстра. За весь 

досить довгий час моєї співпраці з Кошицем мені не доводилося чути від 

слухачів про виконання соліста хору без того, щоб характеристика такого 

іноді дійсно заслуговуючого признання співу соліста вибочувала за межі за-

гального трактування і художнього виконання даного твору. Кошиць, маючи 

можливість вибрати найкращі чоловічі голоси серед числених студентів Ака-

демії, співаків тренованих уже в духовних семінаріях та хлоп’ячі за належ-

ною підтримкою єпископа, міг собі дозволити взятися за будь-який Веде-

лівський концерт. Якщо мати на увазі його пошану до автентичності творів 

та виняткову можливість користатися партитурою, яку написав сам Ведель 

владною рукою і яка зберігалася в незвичайно цінному історичному архиві 

при Київській духовній Академії  (доля його по зруйнуванні Братського мо-

настиря мені невідома і її (партитури) при сучасних можливостях не вдається 

мені встановити) та додати до того надзвичайний диригентський хист нашо-

го славного майстра хорового співу, то можна собі уявити, що виступи того-

часного хору Академії приваблювали до себе не тільки побожних відвіду-

вачів служб Божих, але й широку публіку, що безплатно могла почути пре-

красний спів у незвичайному виконанні. Виникає питання: чи мають рацію 

вимоги сучасної московської патріархії, щоб у церквах співали всі присутні 

молящі більшість церковних богослужбових молитв? Здається, в московській 

патріархії є тенденція постепенно усовувати партесний спів, нагороджуючи 

його унісонним, наближаючись, мовляв, до співів перших християн, бо – «за-

гальний характер церковних мелодій, їхня надзвичайна поважність, сердечна 

щирість, скромність і простота ще більше підкреслюються унісонним вико-

нанням цих мелодій. А що ж коли багато молящихся не мають музичного 

слуху або не знають на пам’ять тексту молитов? Що робити з тими, що в 

церкві шукають внутрішнього зосередження і молитви «без слів»? Чи не ств-

орює якраз партесний спів той настрій, що приводить до роздумів про Бога, 

зворушує і облагороджує душу, примушує людину забути про все мирське, 

про все, що тяжить душу, і зануритися в той молитовний настрій, що ство-
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рили звуки? Художній музичний твір іноді може більше розчулити людську 

душу, ніж багатослівність добрих промовців. Хіба ми не виходимо з піднесе-

ною душею і освіженими силами свого внутрішнього «я» з концерту, де нам 

довелось вислухати художній твір у прекрасному виконанні? І чи не зали-

шаємося ми під цим враженням ще довший час після концерту? І чи не було 

якраз це головною причиною таких багатолюдних відвідин богослужб, де 

співав хор під керуванням великого митця-диригента? По-моєму, питання 

про скасування партесного співу в церкві вимагало б більш дискусійного 

аналізу. Щоправда, побожний настрій часто залежить від рівня відвідувачів 

богослужб та від ступеня культури їх і способу сприймання музичного твору, 

не тільки від виконання його. Приходиться іноді бути свідком такого трак-

тування художнього твору, яке не тільки змінює, а іноді прямо й спотворює 

його. Спів у такому виконанні не може належно впливати навіть на мало куль-

турного слухача. Не розуміння темпів з боку диригента, невідповідність їх 

текстові церковних молитв, підкреслювання в значній мірі технічної сторони 

церковних творів часто приводило й приводить до зневажання зокрема тво-

рів наших класиків – Веделя, Бортнянського, Березовського та ін. – викликає 

неправдиве освітлення їх, тим більше, що початки нашої партесної церковної 

музики базувалися на вигадливій італійській школі. В даному разі Кошиць 

показав, як треба розуміти та достойно виконувати композиції, щоб виклика-

ти належний молитовний настрій у слухача. А щодо різних складних рит-

мічно-інтонаційних та фіоритурних труднощів у творах Веделя, що так 

яскраво підкреслює їх залежність від улюбленої в ті часи італійської школи, 

то треба завжди мати на увазі, що ці світські прикраси, напр., у Веделя ні-

коли не затемнюють головної мелодії, а у виконанні Кошиця вони виходили 

самі по собі, спеціально не підкреслені. Тим самим релігійний настрій Веде-

лівських композицій нічогісенько не втрачав з своєї побожності. Справляє ж 

на нас велике враження народна пісня усіяна численними фіоритурами у ви-

конанні народних співаків. Та й які складні ці прикраси бувають, що не кож-

ному записувачеві пощастить їх відразу позначити нотами на папері. А при 

тім технічні труднощі виконання в цих піснях ніскільки не затемнюють го-

ловної мелодії, – навпаки – ніби ще більше підкреслюють її мелодійний 

вираз і текст. 

Після початкових вражень від мого ознайомлення з Києвом настав 

час дитячого хвилювання на позачергових екзаменах в єпархіальній школі, 

куди нас з мамою повела сестра. Хоч, мабуть, наперед було відомо, що не-

сповнення потрійного віку для вступу в середню школу перешкоджатиме ще 

моєму вступу до школи, одначе мене все ж таки проекзаменували з усіх 

предметів і сконстатували добру належну підготовку. Пам’ятаю, як мені мо-

торошно було, коли прийшлось вперше залишитись віч-на-віч з чужою лю-

диною – одним з екзаменаторів, з яких кожний здавався мені якоюсь незви-
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чайною людиною. Мамі потім розповідали ці «незвичайні» люди, що, не зва-

жаючи на велике хвилювання, я в усіх предметах показала знання на найви-

щу відмітку. Висновок, одначе, був той, що мене не можуть серед року при-

йняти до школи через несповнення належного віку – 9 років. Але разом з тим 

було пообіцяно, що наступного шкільного року мене зарахують ученицею 

школи без повторних іспитів. Мабуть, це рішення було висловлено ще про-

тягом іспитів, і це, само собою, не могло мене не потішити і не заспокоїти, 

коли я знала, що знов поїду додому і не муситиму залишатися відразу між 

тими чужими людьми. В кожному разі, коли мені прийшлось на останньому 

іспиті показати свої знання з російської мови (навчання того часу провадило-

ся у всій Російській імперії виключно по-російськи), я, очевидно, цілком за-

спокоїлась і, вільно спершись на першу лавку в класі за моєю спиною, спо-

кійно і, як казали, з настрієм, продекламувала вірша, здається Плещеева, ав-

тора, не пам’ятаю – «Ласточки». З того часу ще й досі останні рядки цього 

вірша відгукуються в моїй пам’яті: 

«И вот их гнездо одиноко, 

Они уж в иной стороне – 

Далеко, далеко, далеко… 

О, если бы крылья и мне!» 

Опинившись у похилому віці в абсолютній самоті, часто згадую своїх 

добрих друзів і близьких мені людей. І в ці хвилини так яскраво вигулькує 

останній рядок цього вірша... 

Не можу не згадати дитячого враження з відвідин будинку Київської 

духовної Академії, куди мене сестра перед нашим від’їздом ще раз повела. 

Товсті капітальні стіни з великих кам’яних бриль, невеличкі вікна з кватир-

ками, трохи похмурі досить темні коридори були так відмінні від будинків 

нашого села. І все це таке старовинне й масивне. Недаремно ж оповідалося, 

що при руйнуванні цього великого пам’ятника нашої давнини багато було 

покладено старань і напруження, щоб динамітом розвалити таку міцну будо-

ву, що витримала багато лихоліть минувшини. Там ми, пам’ятаю, найдовше 

затрималися в порівняно невеличкій приймальні в розмовах з нареченим 

сестри. Мене він знайомив з своїми товаришами, що снували весь час входя-

чи й виходячи з помешкання, і при тому розповідав їм про мої успіхи на іс-

питах. Я дуже соромилась, але з зацікавленням розглядала з-під лоба тих ви-

соких, ставних студентів, що ласкаво розмовляли зі мною. Один з них особ-

ливо привернув до себе мою увагу: це був дуже невеликого росту, досить 

кремезний студент в чорних окулярах. Хто міг би подумати, що то був май-

бутній професор універсітету, видатний історик О. Біднов, з яким доля звела 

мене вже тут, на чужині?... 

Після цієї невдалої спроби улаштувати мене в школі ще під час вчен-

ня моєї сестри, через невідповідний мій роковий час, прийшлося нам з ма-
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мою повернутися додому з немалим розчарування для мами і на дитячу ра-

дість мені. Ціле літо було ще передо мною, поки треба буде їхати до школи, 

до чужих людей далеко від рідного огнища. 

Протягом літа приготовлялася моя екіпіровка за інтернатськими при-

писами: певна кількість білизни, кілька суконь, верхня одежа тощо. А я все 

ще по-дитячому гралася, набиралася здоров’я і була звільнена від учбових 

занять, тільки на клавірі грала. Цікаво, що з часом постійні вправи пальців не 

так вже обридали і втомлювали, і помітний успіх в техніці мене тішив, тим 

більше, що це значно полегшувало мені виявлення моїх самостійних музич-

них вигадок і комбинацій. Мелодії, що западали в мою голову при слуханні 

музики чи співу, а також і ті, що утворювалися в моїй уяві як оригінальні ди-

тячі витвори, легше стало мені репродукувати на клавірі. Час від часу з’явля-

лися мої дитячі спроби – якісь марші або танці, на які вдома, як мені здава-

лось, ніхто не звертав уваги, але при репродукції пісень, почутих від дівчат і 

хлопців, що співали йдучи з роботи, батько іноді стиха підспівував під мій 

акомпанемент. Такі моменти мене дуже тішили, але вони відбувались з боку 

батька без жодних коментарів. Він, очевидно, помічав у своєї дитини музич-

ні здібності, але не хотів потурати їх розвитку, боячись негативних наслідків 

захоплення мистецтвом, яких сам на собі зазнав. 

І ось настав час мого від’їзду до школи. Патріархальний уклад нашого 

життя був цією подією порушений: дитина їде до школи за 300 верст, хто 

знає, чим будуть її годувати і чи буде то їй на користі для здоров’я. Тому на-

пеклося багато печива, запакувалося чимало варення та повидла, – одним 

словом набрався цілий кошик харчів. Ще один чемодан з одягом і білизною, 

ще якийсь пакунок з моїми «особистими речами», з якими мені було важко 

розлучитися і т. ін. Утворився чималий багаж, який треба було довезти до 

школи. При такому навантажені потрібно було виїхати з дому заздалегідь до 

від’їзду поїзда, щоб по приїзді на станцію без метушні й поспіху виконати в 

спокійному стані все, що належало до від’їзду. Ще б пак! 25 верст їзди кінь-

ми, хто знає, чи не трапиться щось неприємного в дорозі з кіньми або й з на-

ми пасажирами. Може прийдеться в дорозі коней погодувати та дати їм спо-

чити, може дитина зголодніє, треба буде попоїсти – т. ін., – такі думки турбу-

вали моїх дорогих батьків, трохи вибитих з колеї, коли вони вперше від-

правляли мене в школу. І такі приготовлення відбувалися при моєму від’їзді 

до школи протягом цілого курсу мого навчання. Все показувало, що багато 

різних передбачень приходило їм в голову. Батьки ж не любили ні поспіху, 

ні метушні, треба було все робити своєчасно і спокійно. Можна собі уявити, 

як вони страждали б при сучасному темпі нашого життя! 

По приїзді на станцію, коли був вивантажений багаж та куплені до-

рожні білети, ми з мамою, що мене супроводжувала, примістились у поче-

карні. До від’їзду поїзда часу було досить. Перекусилося, а кучер тим часом 
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годував коней. Коли він нарешті лаштувався повертатися додому, мене впер-

ше огорнув сум, що я вже зараз не вернуся до рідної хати, до свого тихого 

куточка, до безтурботного щасливого життя. Незабаром я повинна опини-

тись в чужому оточенні без дбайливої опіки батьків. І вже тут таки на станції 

я почала проливати гіркі сльози, які супроводили все моє раннє шкільне ди-

тинство. Кучер від’їхав. За допомогою носіїв ми ввійшли у вагон і розташу-

валися, зайнявши своїм багажем майже всі багажні полиці в купе. Ранком 

другого дня ми прибули в Київ. Звичайно, мати по приїзді заїздила зо мною 

до гостиниці  (найчастіше до гостиниці Михайлівського монастиря, що зна-

ходився поблизу єпархіального училища) і тільки на другий або й третій 

день, відповідно до степені мого зажуру та кількості пролитих сліз, відводи-

ла мене в інтернат. Саме цієї гостиниці я ніколи не забуду. Поруч з вели-

чезним будинком для приїжджих знаходився Михайлівський собор. Його 

разом з Десятиною церквою (пам’ятник з Х століття), що знаходилася неда-

леко з другого боку Трехсвятительської вулиці немилосердно знищено під 

час революції. В будинку монастирської гостиниці знаходилася домова церк-

ва, де монахи відправляли дуже ранні богослужби. Спів їх розлягався по всіх 

кімнатах і будив мешканців-гостей, закликаючи їх до ранніх молитов. Прига-

дую собі той спів монахів прекрасними голосами і з повною суголосністю. 

Ми з мамою, звичайно, не вставали так рано, але мене цей спів заспокоював і 

примиряв з необхідністю розлуки з дорогими мені батьками та наказував по-

кірність долі, що вела мене до освіти. Треба сказати, що спів по монастирях 

на Україні був справді таки прекрасним і своєрідним, стільки в ньому збе-

рігалося стародавніх напівів і оригінальності в хорових аранжировках. Свого 

часу мені прийшлося писати статтю, в якій я торкалася цього питання, зупи-

няючись на співі з так зв. «кононархом». Це був хлопець-альт, що на одному 

тоні помалу читав рядок за рядком молитви й самим монахам не цілком ві-

домі, чоловічий триголосний хор повторював кожний рядок за кононархом, 

який при тому теж співав оберненою квінтою до першого тенора. Поставало 

при тому щось таке оригінальне й чарівне, що можна було наслухатися. Ми 

не раз з Кошицем і Тучапським під час нашої подорожі за кордоном у потязі 

з нудьги виспівували – «Аллилуйя», – що виконувалося з кононархом саме в 

Михайлівському монастирі, при чім мені дуже вдавалося імітувати горловий 

спів комонарха, так що у Ол. Ант. з розчулення аж сльози наверталися на очі. 

Якраз заборонені теорією рівнобіжні квінти надавали цьому співу такий 

своєрідний і ні з чим незрівняний характер, що важко словами й передати. 

Оселившись в інтернаті єпархіальної школи, я відразу почала стра-

шенно сумувати: навколо повно дітей, що до їх товариства я не була призви-

чаєна, чужі мені люди – вихователі й учителі, неможливість сховатися десь, 

щоб бути тільки з самим собою, – все це дуже мене пригноблювало. Ще й 

поплакати на людях приходилось соромитися, щоб над твоїми переживання-
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ми не поглузували подруги, а виховательки своїм досить холодним тоном не 

почали повчати зворушену дитячу душу. Варто зазначити, що в багатьох ін-

тернатах саме виховательський персонал, дбаючи за сувору дисциплину, не 

відзначався сердечністю в ставлені до дітей. Тому дітваки й не шукали 

потіхи у них, намагаючись ділитися своїми стражданнями й переживанням 

швидше один з одним. Через те, що я в оточенні своїх товаришок по навчан-

ню почувала себе далекою їхнім інтересам і забавам, я трималася осторонь 

від усіх, напружуючи всі свої сили, щоб тільки прилюдно не плакати.  

Зате коли наставала ніч і все засинало в інтернаті, я давала повну во-

лю своїм сльозам і при тому гаряче молилася до Бога, щоб він мені дав ви-

тримати до чергових святкових канікул, коли можна буде їхати додому, та 

щоб я справдила надії покладені на мене батьками і могла похвалитися гар-

ними відмітками. В цьому останньому мені щастило: наука давалась мені 

легко, а книжки для читання, що їх можна було брати з великої, добре піді-

браної бібліотеки, давали мені змогу трохи забувати свою фактичну саміт-

ність. Я читала багато, спершу того, що мені давали вихователі, пізніше, по-

знайомившись докладніше з бібліотекаркою, я заходила часто сама до неї і 

вибирала книжки за своїм бажанням. З часом я помалу освоювалась з дитя-

чим товариством, та й подруги, бачучи, що я роблю успіхи в науці і не від-

мовляюсь слабшим з них, в разі потреби, помагати, стали теж сердечніше 

ставитись до мене. Тут прийшла на допомогу нашому взаємному зближенню 

й моя музика: часто в години відпочинку і приписаних шкільним режимом 

проходжувань в рекреаційній залі по обіді особливо зимою, коли погода не 

дозволяла ученицям гулянок на шкільному дворі, товаришки мене садовили 

за фортепіано, і я починала грати або щось для слухання, або легкі танці 

(вальс, польку), і всі починали танцювати. В шкільній учбовій програмі зна-

чилась як дисципліна – гімнастика. На цих уроках, за зразком інших учбових 

закладів, нас учила балетмейсерша найпопулярніших танців замість будь-

яких інших фізкультурних вправ. Коли приходилось грати до танців, я іноді 

дозволяла собі імпровізувати в певному ритмі й темпі, щоб мені самій не на-

бридало грати все те саме, як тапер. Дівчата були мені вдячні, і я сама знахо-

дила задоволення в своїх імпровізаціях. Часто мене просили і з інших класів 

акомпаніювати гурткам дівчат, що збиралися біля фортепіано і співали зде-

більшого українських пісень або знароднілих мелодій на тексти відомих пое-

тів, як ось: «Среді доліни ровния», «По сінім волнам океана» і т. п. А що в 

нашій школі провадилася солідна підготовка з теорії музики і почасті з гар-

монії та відбувалися товариські хорові змагання поміж окремим класами, то 

імпровізований спів під акомпанемент інструмента був не поганий, і його 

іноді сходилися слухати не тільки учениці, але й виховательки з начальни-

цею. Так поступово зростала моя скромна популярність як серед товаришок, 

так і серед загальної шкільної молоді і виховательського персоналу. При ін-
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тернаті були окремі учительки музики. При вступі до школи мама мене від-

разу записала до класу гри на клавір, так що мої успіхи в цій галузі посу-

валися вперед, хоч і не таким темпом і не в такій формі, як того можна було 

б собі бажати. Пам’ятаю, як недільними вечорами або в святкові дні наша 

добра начальниця Анна Іванівна Воскресенська, яка дуже любила дітей, 

скликала нас дітей до малого рекреаційного залу на першім поверсі і тут са-

ма затівала з нами різні гри зі співами, а мене садовила за клавір акомпанію-

вати. Це була чи не єдина з усього виховательського персоналу людина, яка 

дійсно по-материнському ставилася до дітей і помагала нам в чім тільки 

могла і скільки її дозволяв час і начальницький авторитет. Ця добра душа 

особливо сердечно ставилась і любила мене, дбаючи при тім, щоб не дуже 

наочно виявлялись деякі мої привілеї. Так, напр., вона залишала в своїй кла-

довці численні пакунки з харчами та ласощами, безнастанно посилані мені з 

дому. Це вона робила для того, щоб інші діти незаможних батьків мені не за-

здрили, і щоб я могла коли-будь поласувати домашніми смачними речами. 

Добра, мила душа! Як часто я з вдячністю згадую її начальницьке ласкаве 

ставлення до дітей мого типу, які потребували теплого слова, ласкавого по-

гладення до голівці, коли юна душа була пригнічена тугою або терпіла при-

хований біль! Це був тип начальниці, що вміла утримувати в пошані свій 

престиж і разом з тим заміняла дитині найдорожчу істоту – матір. Треба бути 

добрим психологом і разом чутливою людиною, щоб об’єднати в собі ці дві 

властивості. Пригадую, як наша добра Анна Ів. пізніми вечорами добровіль-

но виконувала обов’язки медичної сестри, помагаючи різними лікувальними 

процедурами одній моїй нащасній подрузі, що хорувала тяжкою хронічною 

носовою хворобою. Треба сказати, що в інтернатській лікарні ми мали дуже 

досвідчену медичну сестру – «стару діву», – але з незвичайно гострим, спе-

речливим і чавіть сварливим характером, так що діти боялися її, як вогню, і, 

випадково перебігаючи по сходах повз лікарню, що була подекуди ізольова-

на від загального інтернату, хрестили завжди її двері. Така хронічна занед-

бана хвороба бідної дитини-сироти могла її дратувати і вона в своїй нестри-

маності наговорила б їй багато неприємних, образливих речей, так що Тося 

(як ввали мою подругу) краще готова була зовсім не лікуватися, ніж вислуху-

вати докори медичної сестри. І ось, Анна Ів., беручи все це на увагу, заклика-

ла Тосю вечором після вечірньої молитви до себе на помешкання і сама свої-

ми руками обережно проводила лікарські маніпуляції, щоб дитину сяк-так 

підліковувати. А таких була не одна Тося, а ціла черга малят збиралася уве-

чері в помешканні нашої доброї начальниці. Ця сама добра людина, бачучи 

нудьгування дітей, подібних до мене, влаштовувала масові гри, і тут вона не 

могла утриматися, щоб по скінчені забав не тільки мене похвалити за імпро-

візований акомпанемент, але й непомітно для інших взяти мою руку, погла-

дити її, а одного разу тихенько й поцілувати, як це роблять у малих дітей. 
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Хіба можна таку людину забути? Сама вона була музикальна людина. Син її, 

що служив в якійсь високій петроградській установі, скінчив консерваторію, 

як вона про це мені потім розповідала. Вона навіть ладила його мені за чоло-

віка, але великий віковий розділ розвіяв мрії Анни Ів. Коли вона померла, їй 

була виявлена така пошана, що похоронна відправа відбувалася в шкільній 

домовій церкві, не зважаючи на протести декого з педагогічного та вихова-

тельського персоналу. Я вже в той час була диригенткою (регенткою) шкіль-

ного церковного хору. Пригадую, як діти гірко плакали, розлучаючись на-

завжди з своєю другою матір’ю, а мої хористки намагалися через силу утри-

муватися від сліз. Та й мені самій коштувало немало зусиль володіти не тіль-

ки собою, а й належно впливати на своїх виконавців. 

Завдяки опіці Анни Ів., я поступово настільки освоїлась з своїм 

шкільним життям, що вже в третім класі не була такою плаксійкою, як спо-

чатку. Все більше мене підтримувала музика в хвилинах і важких, і радісних 

переживань, а найбільше вона сприяла моєму самозаглибленню й вдумливос-

ті близьких мені з дитинства. Незабаром настала пора моєї активної участі в 

хорі – спершу нашого класу, а потім і в більш досконалому – великому 

шкільному хорі. За часів мого навчання довелось мені набувати теоретичних 

основ в музиці і хоровій практиці у двох учителів: в перших класах у о. Анто-

нія Базилевича, а в старших – у Олександра Антоновича Кошиця. Перший – 

був духовною особою, добре ознайомленою з церковним співом і видатним 

педагогом. Своєю оригінальною конструкцією плану теоретичних основ цер-

ковних знаменних напівів 8-ми голосів дуже полегшував ученицям засвою-

вання і правильний розподіл нот над текстами молитов, що співаються на 

всіношній богослужбі. Тим він давав змогу уникнути механічного зазубрю-

вання за даними зразками цих досить складних напівів, встановлених право-

славною церквою. Завдяки цьому своєму вчителеві я й по сей день маю міц-

ну основу для орієнтації в цих молитовних напівах. В перших 4-х класах 

єпархіального училища провадилися ознайомлення з напівами 8-ми голосів 

на «Господи, воззвах», «Бог Господь» і канону. Тільки з 5-го класу почина-

лося скорочене навчання теорії музики і першої гармонії. Дякуючи швид-

кому і докладному засвоєнню церковного і богослужбового обряду і восьми-

голосових напівів, мене вже в 3-му класі призначено «уставницею» при чи-

танні молитов під час богослужбових відправ, і це позбавляло мене неприєм-

ного механічного вистоювання в церкві, досить втомного для дітей. Разом з 

тим це дало мені солідну підготовку до наступної регентської праці в нашо-

му училищі.  

Закінченням дитячого періоду мого шкільного навчання треба раху-

вати 3-ій клас, який припадав саме на 1905-ий рік, знаменний в політичному 

житті старої російської імперії. Хоч я в той час була особливо далека від ро-
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зуміння незрілого політичного перевороту, одначе деякі моменти цієї пори 

глибоко відбилися як на моєму здоров’ї, так і на моєму світогляді. 

Наша школа знаходилася на Трехсвятительській вулиці недалеко від 

Андріївської церкви на правому гористому березі Дніпра над Подолом. Рево-

люційний рух, що постав в Росії, захопив і Україну. До наших шкільних ке-

рівників доходили чутки про страйки робітників на заводах, розлад в заліз-

ничному русі і навіть стрілянину в головних місцах, і все це не могло не тур-

бувати наше начальство. І справді, під його опікою було біля 500 дітей, від-

далених від батьків і за яких воно було відповідальне. Наші «класні дами» 

(класні надглядачки) на чолі в дбайливою Анною Ів. ходили похмурі, стурбо-

вані й дратівливі, а це передавалося і нам, дітям, хоч ми нічого не розуміли, 

що діялося навколо нас, і про що ніхто нам нічого не розповідав. Чим далі, 

все більший неспокій охоплював весь Київ. Це ми бачили з того, що поча-

лась частіша відсутність наших учителів і товаришок, що жили на приватних 

помешканнях, і які примушені були через неспокій на вулицях, заради влас-

ної безпеки залишатися вдома. І хоч наша вулиця була тиха і досить віддале-

на від центра, одначе події, що почали розбурхуватися на Подолі, супрово-

джувалися все частіше стріляниною, і долягали до нашого будинку. Це на 

мене сильно впливало, і моє не зовсім дуже серце почало вже тоді мене тур-

бувати. Я вже й раніш помічала, що воно у мене не таке здорове, як у моїх 

подруг. Бувало, почнемо змагатися, хто довше витримає безхибних стрибків 

через мотузку, яку крутили двоє дівчат, а інші стрибали через неї, і я на жаль 

часто мусила вибігати з ряду, бо вже не мала сил. Інші дівчата все ще стриба-

ли. Не можу сказати, що то була вроджена сердечна недуга, цю думку відки-

нула й наша досвідчена Марія Антонівна (медична сестра з нашої лікарні, 

прізвища якої ніхто в школі не знав, і якої ми всі так страшенно боялися), ко-

ли шкільний лікар став вдаватися до досить сильних ліків, лікуючи мене. 

Стан здоров’я мій так був погіршав, що мене примушені були дати до шкіль-

ної лікарні. Тут якраз виявилася практична обізнаність М. Ан., яка не зва-

жаючи на невдоволення лікаря, не згоджувалася напихати дитину сильними 

медикаментами. Вона своїм медичним чуттям сконстатувала, що моє незду-

жання спричинене чутливою нервовою системою та надмірною сприйнятли-

вістю. Тому, хоч як не любила вона таких заходів, стала настоювати, щоб ме-

не серед року послали до батьків на відпочинок і для заспокоєння. Для мене, 

як для видатної учениці зробили виняток, і, як тільки трохи втихомирилися 

заворушення на вулицях Києва і на залізничному транспорті, дали знати 

батькам, і збентежена мати приїхала і забрала мене додому на деякий час. 

Нема чого й казати, що це був для мене найкращий лік, хоч, виряджаючи ме-

не в дорогу, надавали мені справжніх ліків з наполегливими приписами, що 

відразу вдома відкинули. (Цікавими способами лікувалися тоді сердечні хво-

роби. Один з таких відносився тоді й до мене. Пригадую, що наш лікар радив 
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поставити мені на серце «шпанську мушку». Що це було таке, я не знаю, але 

А. Ант. не взяла під увагу цієї ради лікаря і жодної процедури зі мною не 

робила). Але й вдома не минули мене хвилювання чи не більшого масштабу, 

ніж київські, так уміло приховувані від нас дітей. 

Загальний революційний рух, як я вже сказала, не міг не зачепити й 

Україну. Агітатори, головним чином соціал-революціонери, потай проника-

ли між селянство і підбурювали його до чинів далеко не завжди продуманих 

і відповідних для окремих країв держави. Йшлося тут головним чином про 

те, щоб розбурхати інертну масу людей, неприготовлених до критичного 

ставлення до революційного чину. Гарячі голови агітаторів не враховували 

масового інстинкту, що далеко не завжди веде до революційності дії. Тому 

на селах відбувалися заворушення селян, які в конечному підсумку шкодили 

їм самим незалежно від того, чи досягали вони наміченої мети. Терном в оці 

с.-революціонерів були перш за все поміщики та т. зв. сільська інтелігенція, 

якої, як я вже зазначала, було «як кіт наплакав». І ось, як опір проти капіталу, 

запалювалися скирти поміщицької соломи, а іноді невимолоченого хліба. 

Поміщику мало цим шкодилося, бо він мав все застраховане, – навпаки, він 

позбувався лишніх турбот зі збіжжям, а безпосередньо діставав гроші та 

вкладав їх здебільшого до іноземних банків або купував певні акції чи місце-

вих, чи іноземних підприємств. А селяне позбавлялися заробітку особливо 

літнього більшого й забезпечальнішого. Крім того такі пожари нерідко були 

небезпечними для селянських хат і садиб, і часто траплялося, що поруч з 

застрахованим майном поміщика вигорало пів села хат і господарських бу-

дівель ні в чому неповинних селян. А якого страху зазнавало все населення 

під час пожару! Напроти нас жив один з посухівських поміщиків, якому за-

палили будинок, і вигоріла ціла його садиба. А наслідок? – Поміщик, одер-

жавши гроші від страхувальної контори, зник на деякий час з села, а пізніше, 

коли все втихомирилось, побудував собі ще кращий новітній будинок з усіма 

належними господарськими будівлями. А тим часом ціле село довший час 

жило у великому страху під загрозою можливих карних репресій. Це трапи-

лося якраз за мого невчасного перебування вдома. Ясна річ, що така подія 

навела жах і на нашу родину через близькість небезпечного вогню. Одначе, 

скоро ще більшого страхіття прийшлося мені зазнати, яке торкалось безпо-

середньо нашої родини. Як я же сказала, революціонери підбурювали селян 

проти інтелігенції, а в Посухівці вслід за поміщиком йшов священик та учи-

тель, тому увага агітаторів спрямовувались проти батька і взагалі проти ре-

лігії. Учитель багато лиха від того не зазнав, бо хто знає, чи він і сам не був 

одним з агітаторів, як це часто траплялося. Але наша родина пережила кілька 

жахливих днів, коли роздратована, сліпа, безкритична маса вирішила замкну-

ти церкву і не допустити священика до відправ. І ось одного дня насунув роз-

бурханий натовп чоловіка з 800 у двір нашої садиби з криком і гвалтом, 
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з якого важко було розібрати, о що власне йшлося. Вожаки здебільшого були 

п’яні. Розлютована маса вимагала, щоб до них вийшов батько на переговори. 

Бачучи цю страшну, прямо звірячу масу, мама наглухо позапирала всі мож-

ливі входи до будинку і нізащо не пускала батька вийти на ганок. Я була так 

перелякана, що мама не знала, що зі мною робити. Тимчасом галас, п’яні 

лайки, вимахування кулаками й киями ставали все загрозливішими. Можна 

було дочекати, що або запалять нашу хату, або несамовита маса увірветься в 

будинок і повбиває вас всіх. Бачучи це жахливе становище, батько помолив-

ся, надів рясу й хреста на шию і, не зважаючи на мамини сльози і мій неса-

мовитий крик, відважно вийшов на ганок і зупинився. Побачивши спокійну, 

безстрашну, майже величну постать священика, товпа враз стихла, але об-

личчя були жахливі, як у кровожерливих звірів, як здавалося нам з мамою, 

коли ми стояли біля вікон і дивились, що буде далі. Деякий час стояла тиша, 

ніби перед боєм двох суперників. Нараз хтось з натовпу гукнув, і вмент зчи-

нився знов несамовитий крик. Стоячи біля мами, я помітила, що вона помалу 

схиляється, от-от упаде. Я підсунула їй стільця, а сама впала до її ніг. Раптом 

знов все стихло. Чути було голос батька, який пропонував їм вислати делега-

цію для вияснення їхніх вимог, з тим, що ці переговори будуть провадитися 

у батька в хаті. Після цього він так само спокійно повернувся і ввійшов до ха-

ти. Мати сиділа на стільці майже непритомна, я ридала біля її ніг. Батько урів-

новажено підійшов до нас і наказав, щоб ми вийшли у другу кімнату, бо тут 

він буде розмовляти з далегатами. Мама, щаслива, що бачить батька ще жи-

вим, навіть не суперечалася, схопила мене за руку і потягла у сусідню кімнату. 

На дворі гамір трохи набрав якоїсь форми: хтось один викрикував, мабуть, 

пропонуючи кандидатів у делегати. Це напруження тривало хвилин з 10. 

Батько стояв спокійно біля дверей, все ще в рясі і з хрестом і чекав, щоб від-

чинити двері делегації. Нарешті кілька людей увійшло до вітальні. Ми з ма-

мою завмерли, стоячи біля дверей. Мати готова була щохвилини вбігти на за-

хист батька до вітальні. Через двері чути було спокійний голос батька, який 

питав про вимоги й побажання делегатів. Ці щось таке верзли, чого, мабуть, і 

самі добре не розуміли. Ми тільки почули, що вони не бажають, щоб служи-

лися служби Божі (чому саме, ніхто з них не міг як слід пояснити), що жод-

ного церковного причту вони не потребують і т. ін. нісенітниці. Батько уваж-

но їх вислухав, і коли скінчилося це белькотання розумово обмежених про-

водирів під’юженої маси, не захотів вступати з ними в суперечки і тільки їм 

сказав, що це не залежить ні від них, ні від нього, а від вищого начальства, до 

якого вони можуть звернутися. І тут же подав їм адресу, до кого саме. Тоді 

трохи посмілішалі делегати заявили, що вони замкнуть церкву. Батько не ра-

див цього робити, щоб, бува, не накликали вони собі якоїсь халепи. 

Тоді делегати, вже досить грубо, відповіли батькові, що це їх діло, і 

що вони своє зроблять. Батько на це їм сказав: «Тоді робіть, як хочете, тільки 
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пам’ятайте, що я вас попереджав». Після цього делегати повернулись і вийш-

ли з хати. Що вони там говорили далі, нам не було відомо, бо мама швидко 

заперла двері, схопила мене і батька за руки і подалась з нами на другий кі-

нець будинку. Скоро натовп з рокотом почав відходити з нашого двору, а 

батько все ще сидів в рясі і з хрестом на шиї. Пам’ятаю, я дивилась на нього, 

як на найвищу істоту і готова була впасти до його ніг і молитися, дивлячись 

на це надхненне обличчя і спокійну постать, як у першого християнина. Ко-

ли про це потім оповідалося сестрі, яка вже давно була замужем і приїздила 

до нас тільки на короткі відвідини під час літніх вакацій, вона з сльозами на 

очах дивилася на скромно схилену голову нашого мужнього батька, який 

тільки сумно при цьому похитував головою. Тим часом розбурханий натовп 

вирішив додержати свого рішення і прямо з двора священика пішли всі, як 

стадо баранів, до церкви і повісила колодку на вхідні до церкви двері, і мен-

ші – на бічні двері, словом, розвісили замки скрізь, де тільки бачили якісь 

двері. Після цього все заспокоїлось. Пройшло кілька днів. Батько все чекав, 

що селяни прийдуть до розуму і відчинять церкву, але в суботу замки на две-

рях висіли далі, і ввійти до церкви було неможливо. Тоді батько за своїм офі-

ціальним обов’язком, мусив сповістити благочинного (безпосереднє на-

чальство священиків) про події, що сталися в нашому селі, і просив при тому 

не вживати гострих репресій супроти селян. Це все діялося, коли революцію 

вже потрохи придушувалося досить гострими репресіями. Одначе, енергій-

ний благочинний не витримав, щоб не дати знати світському начальству. 

І ось одного дня пішли чутки, що на Посухівку іде екзекуція: 25 кінних коза-

ків їдуть з тим, щоб покарати призвідників бунту нагайками, а на село буде 

накладена контрибуція. Бідний батько був дуже збентежений. Його добре 

серце не могло припустити такої суворої кари для своїх зведених, нерозум-

них прихожан. І коли дійсно загін козаків в’їхав в село, батько запросив 

офіцера-командира до себе і почав його умовляти не вживати гострих захо-

дів проти бунтівників. Тим часом козаки свавільно розташувались по хатах і 

без жодних церемоній робили, що хотіли. Перелякані селянки старались за-

довольнити всі бажання нечеканих гостей. Між тим батько далі умовляв ко-

мандира загону, який твердо стояв на даному йому наказі – покарати провин-

ників «в примєр прочиим». Багато зусиль треба було вжити батькові, щоб 

умовити гострого командира. Довелось йому, бідному, взяти на себе всю від-

повідальність за невиконання в приписаній мірі екзекуції, хоч він сам далеко 

не був певний, що роз’юджений натовп втихомириться і перестане так без-

глуздо бешкетувати. Після полагодження таким способом справи замки на 

дверях церкви були зламані і вхід до неї став вільний. А козаки добро погу-

ляли в селі, трохи таки пошарпали селянські кишені та й офіційно через во-

лость та старшину села тряхнули громадськими грішми і від’їхали. Все стих-

ло. Селяни мовчали, а батько сумував. Часто в тісному оточенні рідних бать-
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ко, бувало, ні з того, ні з сього сумно подивиться в простір і промовить, ніби 

сам до себе: «За віщо?»… Його чиста душа примирилася з минулим, але та 

сердечність, якою завжди було сповнене його ставлення до своїх «пасомих» 

ніколи вже не могло в повній мірі повернутися. А щодо мене, то я важко по-

правлялася після пережитого страхіття, і мої рідні примушені були ще на де-

який час затримати мене вдома. Багато зусиль докладав наш мужній батько, 

щоб заспокоїти дитячу душу, збентежену несправедливістю і лютістю темної 

маси. Одначе, так йому й не пощастило привернути мою душу до нашого в 

той час ще так мало культурного селянства. Я не злюбила село, відштовхну-

ло мене і наше селянство. І з тої пори розвинулось у мене безнастанне пори-

вання до життя в місті, в культурних умовинах, серед цивілізованих людей. 

Ще й досі не можу я позбутися цієї неприязні. Не зменшили її і зустрічі ос-

таннім часом з нашими давно вже зміненими людьми, яких я не впізнала по 

42 річній віддалі часу. І в цих нових, на жаль таких нещирих людях не по-

щастило мені виявити ті гарні риси, які хотілось би було знайти при такому 

докорінному перевихованню на протязі майже пів століття. 

Про наше село довелось мені дочути від одного земляка, що опинився 

мимохіть за кордоном; дещо і про долю, яка спіткала нашу колись багату По-

сухівку: під час голоду на Україні з численного населення цього села зали-

шилось дуже мало, – більшість вимерла з голоду. Та ще сестра незадовго до 

своєї смерті, коли мені, нарешті, пощастило побачитися з нею вже тут за кор-

доном, розповіла мені ось таке: приблизно по 8-ми роках після смерті батька 

вона мала змогу відвідати могилу, де спочиває прах його, в тій самій Посу-

хівці, що завдала йому такого гіркого розчарування. Сестра була дуже здиво-

вана і приємно вражена, що могила дорогої нам людини утримується в зраз-

ковому порядку, майже по-міському. Могила мала гарно і рівно обрізані 

грані, її вкривала свіжа трава, а навколо за залізною огорожею біля великого 

кам’яного пам’ятника посипано гарним жовтим піском. Сестра хотіла знайти 

того доброго чоловіка, що так доглядав могилу нашого батька, і з цього при-

воду зайшла до першого-ліпшого селянина і запитала його про це. Він відпо-

вів: «Та ж ми всі дбаємо про цю дорогу могилу, і коли нам буває важко, ми 

йдемо до нашого батюшки поскаржитись і облегшити серце»... Яка шкода, 

що наш батько не може це почути! 

По повороті до школи я знов поринула в одноманітне інтернатське 

життя. Не можу не згадати гарних шкільних музично-літературних вечорів, 

що бували завжди солідно підготовленими і на яких виступали найздібніші 

учениці з декламацією віршів і з соло-співами. Найбільшим успіхом завжди 

користалися хорові виступи. Того часу вже в старших класах учив теорії му-

зики й гармонії О. А. Кошиць, який і керував вибраним, т. зв. «великим» хо-

ром з старших учениць. На одному з таких вечорів виступили й ми – третьо-

класниці поруч з великим хором. Підготовив і диригував нашим гуртом 
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о. Ан. Базилевич. Треба сказати, що не зважаючи на певну упередженість 

щодо всього українського, наші учителі співу відважувались виступати з 

українською програмою. І ось в той пам’ятний мені вечер заспівали ми 

попурі з українських пісень, а Кошиць з великим хором виконував Аренсь-

кого «Три ключа» та дещо з Лисенкових творів, не пригадую, що саме (до 

кожних дальших виступів Ол. Ант. завжди додавав щось з творів Лисенка, 

починаючи народними піснями і кінчаючи великими уривками з його опор – 

«Утоплена», «Різдвяна ніч» тощо). Ми були горді, що нам дозволили висту-

пити з нашими скромними силами поруч з великим хором, що співав такі по-

важні речі, тим більше, що на вечорі була присутня ще й якась висока особа. 

Ми пильно готувались і вже знали все напам’ять. Хоч я і в ті часи була проти 

таких компілятивних праць, як попурі, одначе, той твір залишився докладно 

мені в пам’яті, завдяки тому всьому, що супроводжувало тоді наше виконання. 

Починалися попурі піснею – «Ой, не ходи, Грицю» і початок її співала партія 

ІІ альтів сама (ми ж бо вже дозволяли собі співати чотириголосно). Через те, 

що низьких голосів в дитячих та ще й дівочих хорах буває небагато, о. Анто-

ній перевів мене з партії других сопран в другі альти, щоб додати певності 

моїм товаришкам. Треба зазначити, що і в дальшій моїй хоровій практиці ме-

не часто переводили з партії в партію, де тільки відчувалася непевність. Цим 

мій маленький сопрановий голос все більше нищився, хоч це і не відповідало 

несміливим бажанням батька, який не любив жодних розмов про музично-

театральне мистецтво, але йому подобалося, коли, бувало, він своїм старечим 

фальцетом щось наспівує, ходячи по кімнаті, а я йому вторю своїм дитячим 

голосом. Тому він і намагався зберегти мій голос і ніколи не дозволяв мені ні 

напружено співати, ні голосно кричати, навіть під час дитячих ігор. Здебіль-

шого бракувало повної основи в нижчих голосах – ІІ-ий альт – і мене туди 

приділяли. Тут для того, щоб, як кажуть «вести партію», мені доводилось ду-

же напружувати свій голос і штучним горловим звуком вести перед в цілій 

призначеній мені партії. Таким чином поступово зникав у мене мій природ-

ний голос і розвивався, як кажуть, «диригентський», цебто такий, яким в 

який-будь мент можна підтримати партію, яка слабне. Це з часом відбилося 

дуже негативно і на моїх голосових зв’язках і спричинило частково атрофію 

їх. (Добре, що людина має в запасі ще й т. зв. неправдиві голосові зв’язки, а 

то, мабуть, все життя не могла б говорити!). Отже, того вечора я вела партію 

ІІ альтів, і ми певно почали свій соловий спів. Вслід за цією піснею йшла 

друга – весела – «Щось у лісі зашуміло», яку заводила солістка-сопраністка, 

моя товаришка Ася Іваницька. Але тут саме трапилось нещастя: Ася щойно 

заспівавши початок – «Щось у лісі, за…» з переляку обірвала спів і зупини-

лася. На це о. Антоній, «нічтоже сумняшеся» спокійно на повний голос каже: 

«Нічого, нічого» і далі доспівує своїм старечим, «диригентським», розбитим 

голосом – «шу-у-мі-ло»... сповільнюючи темп відповідно до свого голосу і 
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темпераменту. Не знаю, яке враження зробив цей «дует» на публіку, тільки 

ми, врятовуючи становище, швиденько хором підхопили дальше про-

довження. Бідна Ася, вся в сльозах, вибігла з рядів хору і помчала геть з залі. 

Головне, що ми наш виступ сяк-так закінчили, і навіть нам аплодували – не 

знаю, чи за загальну вправність хору, чи за гумористичний соло-спів. 

Починаючи з 4-го класу я вже була самостійною «уставницею» в 

церкві. Саме в цьому класі проходили ми догматики старого київського зна-

менного розспіву по обіходу з записом мелодії за старою квадратною нотною 

системою, а до того ще й в голосових ключах. Цю науку проходили ми вже з 

Кошицем. Пам’ятаю, з яким нетерпінням я чекала початків навчання з моїм з 

дитинства вимріяним великим майстром! Але ті початки були нелегкі. Нова 

нотна система, відсутність тактового розподілу, текст підписаний церковно-

слов’янськими буквами, новий сопрановий ключ «С» (до), – все це вимагало 

вже підготовки. Ясно, що більшість моїх товаришок такої премудрості не 

могла втнути. І сам Ол. Ант. бачив, що такі труднощі не під силу дівчатам та 

й чи були вони їм потрібні... Щоправда, виконувалися догматики старовин-

них розспівів десь в Київо-Печерській Лаврі, але нас туди не водили, а якщо 

й доводилося відвідати цю скарбницю дорогоцінних історичних пам’яток, 

яку в більшій часті було знищено спочатку в часи революції, а потім і за ні-

мецької окупації, якщо, кажу, й доводилось кому побувати там, то більше з 

міркувань побожних і для відвідин стародавніх печер. (Водили нас одного 

разу на богослужбу-похорони митрополита Флавіана, відправа на яких про-

довжувалася від 9 годин рано до 4-х – відполудня). Ол. Ант. все це врахову-

вав і тому не надавав великої ваги нашим заняттям за приписаною учбовою 

програмою. Здебільшого уроки наші відбувалися таким способом, що учи-

тель викликав ученицю перед клас з обіходом в руці і пропонував їй співати 

завданий на урок догматик, при чім вона сама й мусила тактувати. Тим часом 

Ол. Ант. заглиблювався в щось, що він перед тим виймав з портфеля, – а це 

були, як він сам мені пізніше оповідав, композиційні завдання і вправи (того 

часу він якраз вчився в Лисенковій музичній школі по класу композиції у 

проф. Любомирського), а учениця співала. Спостерігши, що мені вдавалося 

читання нот та правильна і точна інтонація, Ол. Ант. час від часу звертався 

до викликаної учениці: «Что ви там поете? Щ-ская, поправьте ее», бо хоч він 

і не дуже слідкував по нотах за співом, одначе, незвичайно добрий слух та 

знання дозволяли йому напівсвідомо помічати помилки. Тут вперше 

познайомилися ми й з виїмковою дотепністю свого учителя, – часом легко-

гумористичною, а іноді й дошкульно кусливою. Всі учениці його дуже 

любили, але й боялися його дотепів, за якими він ніколи «в кишеню не ла-

зив». До того ж це був один з молодих наших учителів, який вмів вчасно по-

карати і пожартувати і який ніколи не носив маски поважного ментора. Його 

ніхто серед нас учениць не вважав за особу близьку до духовенства, та й ціла 
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наша школа носила скорше світський характер, хоч і утримувалося «Єпар-

хіальним відомством».  

5-ий клас приніс дещо нового в мій музичний світ, а саме: починаючи 

з 5-го класа ми наближувалися до поважного ставлення до серйознішої науки 

в музиці і співі. Цілий 5-ий клас самостійно співав в церкві на лівому кліросі, 

і ним керувала одна з учениць цього класу. Ця роль припала мені, а читання 

молитов я вже передала моїм наступницям. Це фактично були перші незнач-

ні початки моєї диригентської кар’єри. Але це не тривало довго. Ол. Ант., 

якому було доручено керувати великим шкільним хором в церкві, скоро за-

брав мене до великого хору, що, звичайно, при моїх більш як скромних голо-

сових засобах, було великою честю. Декому з моїх колег, а особливо стар-

шим ученицям-співачкам було таке покликання майже безголосої дівчини до 

хору, до якого так важко було дістатися (вибиралися тільки виїмково добрі 

голоси) здавалося дивним, але як далі буде видно, Ол. Ант. мав плани на 

майбутнє. Протягом мого навчання я співала у великому хорі другим со-

прано. Нема чого й казати, що справа була поставлена таким знавцем, як Ко-

шиць, на дуже високий щабель. Ми співали великі концерти і дрібніші твори 

українських класиків – Веделя, Бортнянського і навіть Березовського, і часто 

аранжировки для нашого хору робив сам Ол. Ант. Разом з тим в 5-му класі 

починалась теорія музики, яку викладав, як і в дальших класах, Кошиць. Хоч 

учителювання він і не дуже любив, але хист до того у нього був великий: 

ніхто і ніколи протягом дальших моїх студій, навіть у двох консерваторіях – 

Київській і Празькій – не вмів так просто, приступно і ясно подати часто нуд-

ні теоретичні основи музики, як Кошиць. Основами його пояснень, особливо 

побудови гам, я все своє життя користалась, не зважаючи на численні методи 

в цій галузі, з якими мені довелось познайомитися в зв’язку з моєю музично-

педагогічною діяльністю. 

 

Початки самостійного диригування. 

6-й клас був офіційним закінченням середньошкільної освіти. Далі 

йшов 7-ий – педагогічний і щойно заснований 8-ий класи. Кожний з цих до-

даткових класів мав своє спеціальне призначення і доповнював права ви-

пускниць. 6-й кл. давав право на звання учительки в нижчих школах, і дехто 

з моїх подруг цією освітою задовольнявся. Протягом року кожний вчитель 

старався всебічно закінчити приписаний курс свого предмету, і тому навчан-

ня провадилось в напруженому темпі. Ми, шестикласниці вважалися вже 

майже за дорослих і самостійних майбутніх працівниць, і ставилися до нас як 

до таких вимоги не тільки учбового порядку, але й дисциплінарного. Ми вже 

починали самостійно вчити дітей в т. зв. зразковій школі, що існувала при 

нашому училищі, писали педагогічні реферати, планували свої учбові за-

няття в школі і критикували один одного в рецензіях на уроки своїх товари-
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шок. У співі нам належало ознайомитися з курсом першої гармонії до моду-

ляції і початкові її основи. Кошиць далі викладав нам цю науку, а сам він 

тим часом наближався до закінчення курсу в Лисенковій музичній школі. 

При своїй диригентській праці в студентському хорі, а пізніше і в театрі 

М. К. Садовського він мав дуже багато роботи, так що диригування ще й на-

шим хором його, очевидно, вже втомлювало. І ось тут і настав час мого «хре-

щення» в майже самостійні диригенти. Сталося це для мене цілком несподі-

вано, а саме так: одної вечірньої служби в церкві на утрені, коли диригував 

Ол. Ант., перед співом великого славословія, перед яким співається ще єкте-

нія, Кошиць раптово викликає мене з рядів хористок і каже: «Дасте тон на 

єктенію і проспіваєте її з хором, а я тим часом піду покурить». І не затри-

муючись всунув мені свого великого, масивного камертона в руки, який по-

тім став моєю власністю аж до мого від’їзду за кордон, а сам швиденько пі-

шов геть з церкви. Наші бундючні 7-ми і 8-микласниці зі зневагою і недові-

р’ям подивились на якусь незначну 6-тикласницю, але, підкоряючись строгій 

Кошицевій дисципліні, не дозволили собі найменшого непослуху. Можна 

уявити собі мій страх і хвилювання, коли я вперше стала обличчям до мало 

знайомих мені дівчат, з яких кожна, володіючи гарним голосом, рахувала 

себе щонайменше артисткою оперного театру. Погірдливий погляд співачок 

мені виразно впав в очі. Одначе, вроджений диригентський інстинкт, очевид-

но, дозволив мені опанувати ситуацією, і я спокійно дала тон і почала дири-

гувати. Проспівали єктенію, а Ол. Ант. все не приходить. Прочитали щось 

належне перед славословієм, а Кошиця все нема та й нема. В мене й душа в 

п’яти сховалася. Хористки збентежено почали оглядатися на двері в надії 

вгледіти постать зниклого диригента. А його й сліду нема. Нарешті священик 

подає поклик, треба починати співати славословіє. А молитва довга, основа-

на головне на речетативі, яким найважче керувати. Я тоді набираюся хороб-

рості, задаю тон, і хор починає співати. Пригадую, що в той час пройшов мій 

страх, виринула владна воля, співачки вже без зневажливих поглядів спо-

кійно піддались диригентському велінню. Ми ясно, чітко і без помилок про-

співали увесь кінець богослужби. А Ол. Ант. так і не повернувся до самого 

кінця. Яке ж моє було здивовання, коли я, по виході з церкви, зустрінула Ко-

шиця, що весь час стояв ззаду за спиною сторонньої публіки і спостерігав, 

що робиться в хорі, і як я справляюсь з своїм завданням. Побачивши мене 

трохи в розпачливому стані, Кошиць підійшов, стиснув мені руку та й каже: 

«Молодець, добре справилися. Від сьогодні будете мене заміняти, коли я не 

зможу прийти диригувати». Це побачили й почули дехто з учениць-хорис-

ток, і мій авторитет підвищився. Так я без жодної попередньої підготовки 

розпочала свій довгий, тернистий диригентський шлях. З того часу Ол. Ант. 

почав все рідше і рідше з’являтися на богослужби і скоро передав мені і спі-

ваки та підготовку до виїмкових служб, оголосивши в старших класах, щоб 
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мене слухалися, як його заступниці. Тільки особливо урочисті богослужби 

він залишив на собою. Одною з таких було богослуження на храмовий день, 

коли служив єпископ з протодияконом Софійського собору та багатьома ін-

шими священиками. Тоді бувало особливо багато сторонньої публіки, і в цей 

день співав мішаний хор. Складався він з наших учениць та запрошених спі-

ваків з Академії та семинарії. Тут мені довелось познайомитися з співом тако-

го колективу, з яким до цього часу не приходилося мати до діла. Головний 

кадр чоловічих голосів запрошувався Кошицем з духовної Академії. В програ-

му цих співів, крім інших творів різних церковних композиторів, Кошиць 

вводив один з концертів Веделя, в даному разі концерт «Боже, законопрес-

тупницы воссташаша на мя». Вивчення і художня обробка цього концерту 

вимагала багато праці і напруження. Підготовку сопран і альтів Кошиць по-

клав на мене. Для наших хористок це було незвичайне явище не тільки з бо-

ку музичного, але й чисто суб’єктивного: в стінах нашого закритого учбово-

го закладу рідко кого можна було побачити з сторонніх людей, особливо чо-

ловіків поза мурами цих стін. А тут такий випадок, – приходять молоді люди, 

з якими доводиться не тільки обмінюватися поглядами, але можна й погово-

рити і закокетувати. Тому, щоб не осоромитися, самі хористки намагалися 

солідно підготовитися і цього разу навіть просили мене зробити з ними поза-

чергову співку. А мені на долю випала поважна праця з точним вивченням 

численних фіритурних труднощів Веделівського твору, компонованого на 

основі колишньої модної італійської школи. При цій нагоді мені пощастило 

користатися справжнім оригіналом партитури, написаним нашим славним 

композитором-піонером власною рукою ще кінцем ХVІІ століття. Цей доро-

гоцінний історичний документ Кошиць позичив з бібліотеки Київської Ду-

ховної Академії і з довір’ям передав в мої руки. Можна собі уявити, з яким 

пієтетом ставилась я до такої історичної цінності. З нею я не розлучалася до 

ночі, коли «класна дама» на моє прохання, замикала її до своєї шафи в класі. 

Після того, як учениці докладно вивчили свої партії, я передала партитуру 

студентам для їхньої підготовки. Але яка важка і неприємна несподіванка 

трапилася одного разу з цією партитурою! Студенти, розучуючи свої партії, 

брали її з собою і кожного разу приносили на співку. Коли чорнова праця 

була зроблена, Кошиць знов залишив партитуру в моїх руках. І ось одного 

разу, коли Кошиць опрацьовував інші церковні твори, в кінці співки захо-

тілось йому знов повернутись до концерту. Були роздані ноти, і я пішла в 

клас, щоб принести партитуру. Який був мій жах, коли я її не знайшла у себе. 

Перерили ми з класною дамою все і скрізь, а партитури ніде не було. Я, пев-

на того, що її взяли студенти з собою, докладаю про це диригентові. На моє 

здивовання ніхто про це нічого не знав з співаків. Тоді розсерджений і збен-

тежений Кошиць звертається до мене і кричить: «Вродіть мені партитуру, 

але щоб вона зараз була за місці». Загальний регіт розлігся по залі, а я з 
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сорому, збентежена й ображена, ще й до того перелякана втратою такої доро-

гоцінності вибігла вся в сльозах з залі і сховалася. Коли чую за деякий час 

хор почав співати концерт. – «Ну, – думаю собі. – Кошиць диригує напа-

м’ять». Незабаром співка скінчилася, товаришки почали мене шукати. Ви-

явилося, що коли відбувався прикрий для мене інциндент, студент, якому до-

вірялась партитура, в кінці попередньої співки побачив її на пюпітрі клавіру, 

і, не попередивши мене, взяв партитуру з собою. Я на це не звернула уваги і 

була певна, що вона в Академії. На цю ж поточну співанку студент дуже 

спізнився і вже після інцинденту прийшов в залу і приніс партитуру з собою, 

коли мене вже там не було. Мене знайшли і з розпорядження Кошиця при-

вели в зал, де він перед цілим хором передо мною вибачився ще й студента, 

винуватця неприємності, закликав те ж саме зробити. Цей інциндент харак-

теристичний для Кошиця, як людини нервової і досить дратливої. Але коли 

він пізнавав свою неправоту, знаходив в собі мужність прилюдно в цьому 

признатися. Подібні інцинденти траплялися й пізніше за нашої спільної з 

ним праці в Укр. Респ. Капелі, – треба було тільки Кошиця знати! і його 

розуміти. 

По скінчені 6-го класу мав би відбутися урочистий акт, але через те, 

що більшість учениць далі вчилася в 7-му класі, не робилося жодного свят-

кування, тільки в присутності свого начальства роздавалися атестати, щоб 

показати їх батькам, а потім ті, хто продовжував науку, повертали їх на по-

чатку шкільного року знов в канцелярію. 

7-ий і 8-ий клас були спрямовані головним чином на педагогічні сту-

дії. Я далі продовжувала заміняти Кошиця в хорі. На цьому місці я хочу за-

уважити, що Кошиць тоді вмів цінити працю своїх помічників (в єпархіаль-

ній школі і духовній семинарії) і завжди старався і серед несприятливих ін-

тернатських умов зробити приємність і дати змогу почути його концерти з 

хором студентів університету. На ці концерти дуже важко було дістати квит-

ки, але Кошицеві спеціально залишали їх для його помічників. Так і мені 

щастило багато разів слухати відомі Київським слухачам Кошицеві концерти 

іноді з програмою пісень всіх слов’янських народів. Кошиць давав ці кон-

церти саме в такому вигляді, щоб мати можливість присвятити більшість 

програми українським пісням і не потрапити при тому на індекс «неблаго-

надежних», цебто підозрілих з національно-політичного боку осіб. Чула я й 

популярну «Тучу»: це була екзаменаційна праця Кошиця при скінчені Ли-

сенкової музичної школи. Цю композицію виконав Кошиць з хором студен-

тів університету на святочному акті в міській залі Купецького Зібрання за 

виїмково урочистих обставин в присутності цілої корпорації музичної школи 

і численної сторонньої публіки. Після прекрасного виконання цієї композиції 

М. В. Лисенко за гучних оплесків всіх присутніх підійшов до Кошиця і стис-

нув йому руку. З того часу «Туча» виконувалася безліч разів на концертах 
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хору студентів університету протягом кількох років і завжди мала вели-

чезний успіх у публіки. Я особливо була захоплена цією композицією і потім 

часто грала її на фортепіано своїм товаришкам. Іноді щастило Кошицеві від-

воювати у публіки більшу кількість квитків, і він тоді давав їх своїм учени-

цям-хористкам єпархіальної школи, які під доглядом своїх класних дам хо-

дили на концерт. Це було велике свято для дівчат, і вони потім ще довго жи-

ли під враженням концерту. Моя імпровізована репродукція «Тучі» за осо-

бистими слуховими враженнями користалася великою увагою серед уче-

ниць, і вони мене майже щодня просили її грати. Яка шкода, що ця компо-

зиція, здається, була втрачена і не могла бути перевидана за кордоном! Я все 

ще не втрачаю надії колись відважитися й записати ті слухові враження, що 

ще й досі живуть в моїй пам’яті від тієї гарної річі. 

Після моїх початкових спроб в диригуванні я відчула, що в мені є 

щось такого, що може впливати на інших людей, примушує їх слухатися не 

тільки керівного жесту диригента, але підкорятися велінню його внутріш-

нього чуття. Часто я над цією внутрішньою силою задумувалась і старалась 

уловити її основу, але до вирішення цієї проблеми не могла дійти. Я почала 

спостерігати, що коли мені приходилось стати обличчям до виконавців, всі 

теоретичні міркування і спостереження відпадали, з’являлася певність в собі 

і в тих істотах, що стояли передо мною. Відчувалося, що цей живий інстру-

мент більш чутливий, ніж фортепіано, і що мені легко ним володіти, бо є 

якісь нитки, які сполучують мій внутрішній світ з цим живим чутливим інст-

рументом. Я з нетерпінням чекала Різдвяних свят, щоб на цю тему погово-

рити з батьком, до якого я зверталася для з’ясування всього, що хвилювало 

мою молоду душу. І коли настав час нашої зустрічі вдома на Різдві, я з захоп-

ленням почала хвалитися йому своїми диригентськими успіхами. На моє зди-

вовання я побачила до деякої міри збентеження на обличчі батька, і він, див-

лячись задумливо вдалечінь, сумно проговорив ніби сам до себе: «Я її весь 

час оберігаю від цього лиха, а воно так просто і легко само виявиться в ній. 

Ну, коли так, – продовжив батько, – сідай і будем про це розмовляти». З того 

часу ми часто розбирали підстави диригентства і потрібні до цього пе-

редумови. Батько іноді, ніби ненароком, починав пригадувати окремі випад-

ки з своєї хорової практики, все більше гумористичного характеру. Багато я 

довідалась від нього відомостей, якими часто керувалася в своїй педагогічній 

практиці. Одного вечора батько, розмовляючи зі мною про своє бурсацьке 

життя, зупинився на своїх музичних здібностях. – «Як часто треба мати доб-

рий педагогічний хист і і нюх, – почав він, – щоб розпізнати в дитині її нахи-

ли і здібності. При всій суворості тодішнього шкільного режиму і невеликих 

педагогічних даних учителів бурси, знаходилися педагоги, які шукали при-

ховані в дитині здібності, що вимагали розвитку і піклування ними. У мене 

був учитель співу, що вчив нас під скрипку співати. Я, ще дитиною, ніколи 
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не вмів щось правильно заспівати, хоч відчував, де саме фальшивлю. В таких 

випадках тоді, та й тепер таке діється, що учня виключали з загальної спі-

вацької групи і позбавляли його участі в хорових і групових співах. А я лю-

бив співати і завжди тулився до тих, хто співав. Це помітив мій учитель і 

почав зі мною окремі вправи під звуки скрипки. Я довго не міг потрапляти за 

звуками інструменту, а тим більше за голосом мого вчителя. Але він не ки-

дав надії і терпеливо працював зі мною далі. Це була добра і чутлива люди-

на. Щоб не виставляти мене на посміховисько перед товаришами, він займав-

ся зі мною в позачергові години. Велика радість була моя і задоволення мого 

вчителя, коли я відчув музичний звук і почав точно наслідувати тони скрип-

ки, а ще більше, коли ми з ним почали співати вдвох в терцію. Так той мій 

досвідчений педагог відкрив в мені почуття ритму і музикальний слух. Піз-

ніше в моїй практиці ці основи музичних здібностей солідно зміцнішали й 

поширилися», – цебто, кажучи сучасною музичною мовою, той учитель роз-

винув у свого учня музичний слух і дав напрямні для дальшого удоскона-

лення його музичних здібностей та розвитку абсолютного слуху. Цікаво, що 

крім розмов про церковну хорову практику, батько не торкався інших галу-

зей в сфері звукового мистецтва. А я відчувала, що було щось і іншого в 

діяльності батька. Я частіше почала навертати розмову на світську музику, 

до якої, мушу признатися, у мене було значно більше поривання, ніж до цер-

ковної. Я з особливим зосередженням і інтересом спрямовувала свою увагу 

на оркестр і на працю його диригента. Опера в цілому мене незвичайно за-

хоплювала, але мимоволі найбільше подавляла я диригента оркестру, силу 

його волі і знання інструментовки. Це були початки того мого прагнення до 

інструментальної музики вищого порядку, до чого стреміло все життя ціле 

моє єство і до обітуваних берегів якого так і не пощастило мені доплисти. 

Одного разу, помітивши добрий настрій у батька, я ніби нехотячи за-

питала батька: «Та хіба ж вам не доводилося диригувати світським хором?» – 

Батько, не спохватившись, і каже: «Доводилось мені мати діло і з оркестром, 

та це було давно, і нема чого про це згадувати». Але я, спіймавши напрямку 

нитку розмови, так легко не здалась і примусила батька хоч трохи відхилити 

темну завісу, яку він сам накинув на своє минуле. – «Коли ж ви диригували 

оркестром?» – питаю я. – «А це було ще на початках існування оперного 

театру в Києві. Я був запрошений за «смотрителя наружной часті» в оркестрі 

оперного театру. (Це дорівнює сучасному інспекторові оркестру). Диригував 

тоді Альтані, ще молодий італієць і моя праця зводилася до того, щоб пе-

ревірити настройку інструментів, слідкувати за нотною бібліотекою, за під-

готовкою оркестрантів тощо. І ось трапилось одного разу таке: тоді в опері в 

антрактах грали інтермедії – вкладки з легших речей для забави публіки. 

Альтані якось підкликав мене та й каже: «Продиригуйте, будь ласка, тими й 

тими творами, а я піду покурити і відпочинути». Так я йому й помагав не раз. 
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З цього короткого оповідання я зрозуміла, що батько був помічником Аль-

тані, а може й другим диригентом в опері, але це було і все, що пощастило 

мені довідатися від батька про його минуле. В кожному разі, коли розмова 

хоч здалека заходила про театр, батько хмурився і кавав: «Це такий бруд». – і 

тим все кінчалося. Можна передбачити, що батькова диригентська практика 

була без сумніву значно ширша, ніж він спромігся щось сказати мені про це. 

Так, під час концертової подорожі Укр. Респ. Капели в Берліні, на одному з 

концертів зайшов до артистичної кімнати якись німець похилого віку з гар-

ним білим волоссям на голові і бажав зі мною зустрінутися й поговорити. 

Треба сказати, що на афішах, зголошуючих наші концерти, друкувалося й моє 

прізвище, як помічниці диригента, а іноді й як другого диригента. Це прочитав 

той німець і підійшов до мене з таким запитом: – «Чи ваш батько називався 

Іван?» – «Кажу, так» –  «Так я його знав. Це був добрий диригент». – Дальша 

розмова була перервана початком наступної частини концерту, та й мені 

було ніяково перед чужинцем признатися, що я про диригентську діяльність 

батька майже нічого не знаю. 

Театр, між тим, ставав для мене все більше привабливою мрією. Па-

м’ятаю, коли нас, ще учениць, повели вперше в оперу. Треба ж було трапи-

тися нагоді, що замість зголошеного «утренника» – «Жизнь за царя» (тепер 

перейменовано на «Іван Сусанин») Глінки з якоїсь причини ставили «Травіа-

ту» Верді. На цю оперу нас, само собою, ніколи не повели б. Але квитки 

були куплені на кілька лож і їх не можна було повернути в касу. Доступність 

музики, Вердієвська мелодійність мотивів, не вибаглива гармонія зробили те, 

що я потім ще довго залишалася під враженням як заворожена, і часто грала 

по слуху уривки, якими розважала своїх товаришок. Всі ми, молоді дівчата, 

дивились тоді на артистів як на богів з Олімпу, і ці уявлення залишалися у 

мене ще довший час і потім, доки доля не привела мене до ближчого 

знайомства з артистичним світом. Тоді ж таки для розваги своїх подруг я до-

сить вдало, як кажуть, наподобляла своїм, тоді вже «диригентським» голо-

сом різні партії дієвих осіб. Я сама ж при тому глибоко переживала захоп-

лення, відтворюючи собі знову враження від прослуханої опери. Водили нас 

іноді й в драматичний театр, головно на класичні речі («Ревізор» Гоголя. 

«Горе з розуму» Грибоєдова, п’єси Островського тощо). Це були виїмкові 

свята для нас пансіонерок, яким цілком не доводилося стикатися з зовнішнім 

світом. Хіба що вряди-годи нагороджували нас за добрі відмітки, за письмові 

праці, або за добру поведінку тим, що водили нас «в город». Тоді нас ви-

шиковували попарно, класна дама контролювала наш зовнішній вигляд і ра-

зом з своєю помічницею – пепіньєркою водили нас по найближчих околиш-

них вулицях. Це було для нас великим святом, бо ми мали нагоду побачити 

вулишний рух, нових людей і хоч оком зиркнути на виставлені речі у віт-

ринах магазинів. Після відвідин театру ми часто групово читали п’єси, які 
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пощастило нам побачити на виставі, наподоблювали гру артистів, їхню інто-

націю тощо. Це, звичайно, поширювало наш літературний кругозір. На жаль 

наше начальство не вбачало такої користі у відвідинах театру і рідко коли 

нас туди водило. 

8-ий клас був незадовго до мого вступу до нього щойно заснований. 

І хоч на Україні було кілька єпархіальних училищ, але всі вони здебільшого 

були шости-або семикласні, так що по скінчені курсу в таких школах ліпші 

учениці поступали в наш 8-ий клас. Тому, коли мені довелось вчитися у 8-му 

класі, зібралося нас з різних училищ четверо перших учениць, що покінчили 

в своїх школах семикласний курс з відзначенням. Таким робом постало поміж 

нас напружене змагання. Знаючи, що за новими шкільними правилами 8-ий 

клас давав нам права восьмикласних гимназій і з приписаними нагородами 

учениць, першої  – золотою, другої – срібною медаллю, кожна з нас – Оде-

ситка, Тульчинянка, Полтавка і я повинні були досить намагатися, щоб під-

тримати престиж своїх учбових закладів. Та правду сказати, й саме навчання 

не зовсім було встановлене ні щодо загальної програми, ні щодо окремих 

предметів і вимагало солідної підготовки, щоб все з честю подолати. Багато 

було письмових праць, в рефератах, що були заведені ще в 7-му класі і 

торкалися там тільки педагогічних питань, в 8-му класі вимагалося науково-

го обґрунтування, солідних літературних основ. Ці реферати були до деякої 

міри прообразом дисертаційних праць і захищалися прилюдно перед профе-

сорами-опонентами і учиницями 6, 7 і 8 класів, з яких дві учитель даного 

предмету і призначав офіційними опонентками; вони повинні були протягом 

певного часу докладно ознайомитися в темою реферату і скласти собі план 

основних пунктів, якими вони збиралися оперувати, виступаючи як опонен-

ти. Ці полемічні дискусії тривали іноді по кілька годин, зараховуючи в це й 

читання самого реферату референткою. Ясно, що професори старались більш 

розвинутим референткам давати серйозніших опоненток. Тому коли справа 

торкалась нас чотирьох, змагалися ми не будь-як. 8-ий клас поділявся на два 

відділи: історико-філологічний і фізико-математичний, але були предмети, 

що викладалися на обох відділах. Реферати давались з спеціальних, вибраних 

самою ученицею, предметів. Перша учениця – одеситка була на іст.-філоло-

гічному відділі, а я й дві інших – на фізико-математичному. Ясно, що на на-

шому відділі були напружені змагання, Одеситка, до речі, дуже розумна дів-

чина, – не боялася опонування своїх товаришок. Але, щоб «збити пиху» з неї, 

ми всі три позачергово готувалися до теми її реферату і постійно виступали 

проти її тверджень. Взагалі, треба сказати, що як ці реферати, так і все вчен-

ня розвивали у нас логічне мислення, бистрість думки і вміння знаходити ос-

нови для своїх переконань. Наш учитель словесності і літератури проф. Куд-

рявцев ще в 7-му класі постійно нам повторював: «Нічого не тверди і нічого 

не відкидай без належних підстав». Взагалі наша професура старалася трену-



 

116 

вати нас, зокрема мене особливо посилено, маючи на увазі, що в змаганнях 

між конкурентками – першими ученицями від моєї перемоги залежить прес-

тиж нашої школи, яка вважалася передовою з-поміж інших. З другого боку 

ніхто не відважувався б робити мені протекцію, бо це не додавало б гідності 

школі. Взагалі, можна сказати, що 8-ий клас завдав мені багато праці і 

сприяв розвитку моїх духовних сил. 

Випускні іспити пройшли у великому напруженні. Всі вставали зпоза-

ранку і працювали до пізнього вечера, залишаючи на сон найбільше 5–6 го-

дин. І коли серед року порушення шкільного порядку каралося б, в період 

іспитів все було дозволено для порядної підготовки. В будові була тиша, всі 

учениці молодших класів пороз’їжджалися, відбувши перевідні екзамени (за 

моїх часів досить довго практикувалися такі іспити з усіх предметів, поки во-

ни не стали замінюватися т. зв. репетиціями – повторенням пройденого мате-

ріалу). Серед цієї тиші можна було спокійно займатися без жодних пере-

шкод. І ось настав «урочистий акт», на якому мали бути оголошені вислідні 

іспитів і роздані нагороди. Ніхто не знав ні відміток, ні тим більше постанов 

педагогічної ради. Можна було передбачати, що дві мої конкурентки – Туль-

чинська і Полтавська – відпадуть через не зовсім задовільні відповіді на іспи-

тах. Залишалися ми двоє з одеситкою. Хто з нас отримає золоту, а хто срібну 

медаль? – питання, яке цікавило вже й моїх товаришок. Я могла здогадувати-

ся, що все гаразд, через те, що мене питали про точну адресу моїх батьків, – 

мабуть, мали їх запросити на урочисте шкільне свято, думалось мені. Коли 

це в день акту викликають мене до приймальні, і я там зустрічаю мого бать-

ка, який ні разу за все моє навчання по мене не приїздив і взагалі мене в шко-

лі не відвідував. Цим завжди клопоталася мама. Тому поява батька мене тро-

хи й злякала. Батько, по привітанні мені й каже: «Дістали ми з мамою від Ва-

шого шкільного начальства приїхати на урочистий акт. Мама наполягла на 

тому, щоб на цей раз поїхав я. От я й приїхав». Велика радість моя була при 

несподіваній моїй зустрічі з батьком в такий визначний для мене день. 

На акт зійшлося чимало людей: дехто з батьків, дехто з добрих знайо-

мих, а більшість запросило саме шкільне начальство. Це було перше урочис-

те свято для випускників від часу заснування 8-го класа. На чільнім місці 

сидів єпископ з цілим своїм почтом, з лівого боку від публіки вишикували 

всіх нас, абсольвенток, посередині стіл накритий зеленим сукном, а з правого 

боку стіл для секретаря педагогічної рада. Ми всі стояли як зачаровані. Цей 

урочистий момент більше врізався мені в пам’ять, ніж всі дальші за часів 

моїх студій у вищих учбових закладах. Перед початком цілої цієї урочистості 

я з татом не бачилася, – ним зайнялася наша добра начальниця і привела 

його з собою в зал. Я тільки запримітила, що його хотіли посадовити біля 

єпископа, але тато, по своїй скромності, відмовився від такої честі і сів десь 

скраю в першому ряді. Після того, як гості розмістилися, секретар підійшов 
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до свого столу і почав читати постанову педагогічної ради. А за зеленим сто-

лом розмістився весь учительський персонал. Перед ними лежало кілька кар-

тонових трубочок і купка приготовлених свідоцтв. Довго читав секретар офі-

ційну формулу, поки дійшов до того, скільки нас всього скінчило курс, скіль-

ки удостоїлося нагород і які надаються нам права – учити всім предметам у 

нижчих школах, предметам нашої соціалізації у 8-му класі – в перших класах 

середніх шкіл та фахових шкіл. І нарешті секретар виголошує: «Перша наго-

рода – золота медаль – надається абсольвентці 8-го класу, такої-то школи... 

П. І. Щ-ській за цілокурсові визначні успіхи в усіх предметах». В цей мент 

залунали аплодисменти; коли я підійшла до «зеленого» столу і мені вручили 

картонову трубку, а всі учителі й професори по черзі стиснули мені руку. 

Другу нагороду – срібну медаль – дістала Одеситка, а решта відзначень, у 

формі книжок, дістали дальші дві наші конкурентки і ще дехто з моїх київсь-

ких подруг. Після закінчення роздачі свідоцтв єпископ поблагословив всіх 

присутніх під наш спів – «Іспола еті деспота», а хтось з начальства виголосив 

многоліття учительському та виховательському персоналу, на це у відповідь 

ми заспівали під моїм керуванням «Многая літа», коли було виголошено 

многая літа всім нам випускницям, Кошиць до нас підійшов і сам продиригу-

вав многоліття. Так вперше і востаннє побачив тато мене в ролі диригента, – 

і хто знає, які думки і почуття промайнули в його голові і грудях. – він мені 

про це ніколи нічого не сказав. По скінчені урочистості єпископ підійшов до 

батька і про щось досить довго з ним розмовляв, після чого почали вітати мо-

го старенького й члени учительського персоналу. Тато дуже ніяковів і по-

малу посувався до виходу. Коли я підбігла до нього і поцілувала йому руку, 

то зауважила сльози у нього в очах... 

Після офіційного акту був ще в школі бал, але ми з татом швидко за-

лишили школу, розпрощались з ким належало і пішли в гостиницю. Пам’я-

таю, що при прощанні тато особливо дякував Анні Ів., а та довго тиснула 

йому руку і говорила багато приємного про мене. На другий день ми поїхали 

з батьком до Чернігова помолитися біля ракви св. Феодосія черніговського, 

якого батько особливо шанував. Пам’ятаю і цю подорож по Дніпру – вперше 

в моєму житті водою і пароплавом. З татом пройшов і мій інстинктивний 

страх перед водою, хоч ми все ж таки сиділи більше в каюті, ніж на палубі. 

Цікавий збіг обставин: в Чернігівськім соборі в той час служив протодияко-

ном о. Олександер Россіневич, батько мого майбутнього чоловіка: моєму бать-

кові дуже подобався його голос, коли ми були на обідні, і він його хвалив (а 

він на цьому добре розумівся!). Але ми тоді не були знайомі ні з о. про-

тодияконом, ні з його родиною. Можливо, що в церкві був тоді й Микола, а ми 

нічого один про одного не знали, і зійшлися тільки в Празі по 12 роках. Хто 

знає, як склалася б наша доля за інших обставин... 
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ІІ. 

Перші кроки самостійного життя 

 

По скінченні освіти в середній школі опинилась я на порозі само-

стійного життя. Здавалося воно мені таким привабливим, вільним, повним 

краси. Дев’ять (з підготовчим класом) років навчання в «закритому учбовому 

закладі», як називали тоді школу з пансіоном під доглядом виховавчого пер-

соналу, де все було розмірене, розраховане, ніби у військовій школі, відок-

ремлювали пансіонерок від дійсного життя з його незбагненними позитив-

ними і негативними сторонами. В родині були батько і мати – обоє похилого 

віку – поважно хворі. Кожного дня міг настати фатальний кінець дотеперіш-

нього щасливого родинного життя. Батьки, відчуваючи наближення цього 

сумного факту невмолимої дійсності, старалися якнайшвидше «пристроїти» 

дитину, що могла залишитися сиротою, непристосованою до самостійного 

життя і фінансово незабезпеченою. Це дуже їх турбувало і гнітило. Їм здава-

лось, що найкращий засіб дальшого забезпечення їхньої дитини – це віддати 

її заміж. Одначе, такого жениха, якого вони бажали б для своєї дитини не 

було на прикметі. А знова ж таки тримати дитину біля себе в глухому селі 

теж не хотілося. Батьки не мали нічого проти того, щоб я вчилася далі, але 

страх перед спокусами самостійного життя на приватному помешканні не 

дозволяв їм відважитися на влаштування її на такому помешканні. На допо-

могу до розв’язання цього проблему прийшли слідуючі обставини. Мене, як 

визначну ученицю, яка до того була ще й серйозної, зосередженої вдачі, да-

лекої від молодечої отчайдушності, школа залишила в ролі т. зв. «пепіньєр-

ки», полишаючи мені догляд над приготовленням завдань у грі на клавір 

пансіонерок. Праця була неважка. Моїм обов’язком було розподілити поміж 

ученицями години підготовчої праці на кількох фортепіано, що були в школі 

до розпорядимості дітей, слідкувати, щоб цих годин учениці дотримувались, 

приготовляючись до наступних годин, та доглядати, щоб інструменти збері-

галися в доброму стані. Це була праця кількох годин на день – а саме – між 

4 і 8 годинами вечора. Решту вільного часу я могла використати за своїм ба-

жанням, включно по студії на вищій школі. За цю працю забезпечувалося 

мені помешкання, харчі і 8 рублів 33 к. місячної платні, яких мені вистарчало 

б на мої невибагливі потреби відвідин концертів, театру та ін. Така служба 

моїм батькам була до вподоби, бо вона все ж таки обмежувала до певної міри 

мою «свободу», і я знову ж таки до деякої міри була під доглядом «начальст-

ва». А мені це теж подобалося, бо я була непереобтяжена працею і майже ці-

лий день і вечір була вільною. А головне та чарівна свобода! У свій вільний 

час можеш іти куди хочеш, чи то до бібліотеки, чи на прогулянку, чи просто 

швендяти по вулицях Києва, які для мене були так само невідомі і цікаві, як 

для кожної новоприбулої людини, хоч я й жила в цьому місті вже 9 років. 
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Отже, я залишася пепіньєркою і таким робом стала вперше лицем в лице з 

справжнім життям, в якому повинна була сама розібратися, сама з ним оз-

найомитися, сама збагнути злигодні життя, до якого я була практично так 

мало приготована. 

На перших кроках свого самостійного життя я стала роздивлятися на-

вколо очима несвідомої дитини. Перш за все мене цікавив зовнішній вид 

Києва. Я годинами ходила вулицями великого міста, де кожна дрібниця зда-

валася мені такою цікавою. Я могла подовгу простоювати біля вітрин мага-

зинів і подавляти гарні речі, виставлені в них. Вуличний рух мене лякав: я 

іноді з страхом простоювала деякий час на краю тротуару, боячись перейти 

на другий бік вулиці. В неменшій мірі привертали до себе мою увагу вуличні 

стовпи з афішами, біля яких я теж з охотою могла простоювати довший час, 

студіюючи оголошення про концерти, театральні вистави, знайомлячись з 

іменами виконавців і т. ін. При цьому я часто ловила себе на захоплюючих 

почуттях свободи, волі, що хвилювали молоду душу. Часто приходило на 

думку порівняння самої себе з пташкою, щойно випущеною з клітки. Тоді 

вперше я гостро відчула роскіш необмеженої свободи бодай в годинах 

нев’язаних з службою. Яке це прекрасне почуття! 

Які чудові переживання супроводжували мене, коли охота завела на 

прогулянках на Володимирську гірку або до парку Купецького чи Царсь-

кого! Чарівний вигляд на Дніпро, на його лівобережні простори, що губилися 

в блакитній далечині, покриті безкраїм зеленим килимом. Старші люди часто 

годинами простоювали, спостерігаючи величавий спокій повільної течії во-

ди, на якій час від часу з’являлися маленькі пароплавчики-«копеєчки» – як їх 

тоді звали, що перевозили людей на протилежній беріг, т. зв. Труханів ост-

рів. Там містилося невелике селище з оригінальними хатками на палях. Тре-

ба сказати, що того часу пологі береги Дніпра біля Києва зовсім не були 

штучно підвищені й зміцнені, так що весною при розливі ріки вода вільно 

виступала з берегів і розливалася широко-далеко, особливо на лівобережжі, 

утворюючи величезне море навкруги і затоплюючи далекі простори. Одначе, 

людське прагнення жити поблизу великого міста не спиняється ані перед 

природними стихіями, тільки змушує людей забезпечувати свої хати вимис-

лами розуму. Труханівські мешканці придумали захорону від розливу ріки – 

спорудження хатів на палях. Але іноді розлив Дніпра був остільки повновод-

ним, що вода досягала людських мешкань, не зважаючи ні на що. Правому 

берегу, досить крутому і подекуди зміцненому упорядкуванням узбережжя, 

розлив не загрожував в такій мірі. Але яке величне було видовище пробу-

дженої від зимового спанку і скованої перед тим товстим шаром льоду вели-

чавої ріки! Здебільшого чомусь-то льодохід починався вночі. Як тільки льод 

починав тріскатися, весь Київ наповнювався оглушливим гуркотом, який 

можна було б порівняти з гарматними вибухами. Такої ночі мало хто спав у 
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Києві, а зацікавленці, які по певним прикметам уже передбачали близький 

льодохід, днями й ночами простоювали на Володимирській гірці і взагалі на 

всіх приступних місцях крутого правого берега Дніпра, щоб насолодитися 

грізною, але такою величною картиною. А як льод пішов, – справді, не мож-

на було очей відірвати від того, ще недавно такого поважного, спокійного 

дідуся-Дніпра, що мчав тепер, як знавіснілий, в далечінь свої каламутні, 

бурхливі води. Принагідні глядачі довгими годинами стояли на підвищених 

місціх крутого берега, здебільшого мовчки, заглиблені до споглядального 

роздуму. Велична картина могутнього розлитого Дніпра, справді, кожного 

примушувала замислитися над людською нікчемністю перед лицем незбаг-

нених сил природних стихій. А що ж говорити про наївну мрійливу велику 

дитину, якою я тоді була? Якраз саме через свою непристосованість до бо-

ротьби з життям, кожне могутнє чи то явище природи, чи виявлення людсь-

кого талану, чи сили розуму кидали мене в безодню різних думок, між якими 

мало було таких, що надавали мені сили і самовпевненості. Сила цих думок, 

що плетеницею обтяжувала мій мозок, викликала в мені тільки самобичу-

вання і примушувала сторонитися людей, залишаючи мені тільки поле спо-

стережень. Вроджене прагнення до краси і інстинктивне її розуміння приму-

шувало мене до розшуків цієї краси і сліпого підкорення їй. Я часто спостері-

гала, що між людьми велику роль відогравала зовнішня привабливість. Знаю-

чи, що доля не збагатила мене цим даром, і бачучи, як мої товаришки вико-

ристовують цей дар у суспільному житті, я і не намагалася штучно себе при-

крашати, що, звичайно, далеко не сприяло моєму зовнішньому успіху серед 

товариства сильнішої статі. А тому різні забави, зокрема танцювальні вечір-

ки, різного роду товариські прогулянки та розваги були для мене повиті 

таємничою пеленою, за яку мені, мовляв, не проникнути. Мої ровесниці-то-

варишки бавилися, гуляли, закохувалися, покоряли серця молодих людей, – 

але я стояла збоку, хоч як часто хотілося й мені пожити таким самим життям 

і поринути в молодечий вир веселості і безжурності. Коротко, – я не мала ус-

піху серед молоді, тим більше, що з дитинства мені прищеплювали серйоз-

ність, вдумливість і рівноважність, а цього молодь сторонилася. Тимто я зде-

більшого зосереджувалася на своїх внутрішніх переживаннях, аналізувала 

своє «я»і часто заходила в безвихідь, шукаючи можливості приєднатися до 

життя молоді. Мені ж не менше, ніж іншим молодим людям подобались той 

самий рух, і танець, і легкий флірт, і взагалі інші молодечі забави. Пізніше 

мої спостереження над течією людського життя й його прагнень навчили ме-

не вбачати в існуванні живих істот не тільки ідеали, але й природні інстинк-

ти. Я побачила, що не лише краса зовнішності приносить, хоч би й поверхо-

вий, успіх в суспільстві, але й уміння пристосуватися до середовища, в якому 

обертаєшся. Треба лише навчитися своєчасно й відповідно наличити маску 

на себе, бо людям в ширшому розумінні цього слова нема діла до того, чим 
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ти живеш і як задивляєшся на світ. Я довго і вперто випрацьовувала в собі це 

свого роду акторство, зате потім великими ковтками пила з келиха своїх пси-

хологічних досягнень, хоч як іноді бувало від того на душі бридко. А що до 

чоловічої статі, то тут можна було іноді заграти й на інстинктах, і це часом 

робило більше враження, ніж холодна зовнішня краса. Цю всю «життьову 

науку» я досконало зрозуміла і простудіювала значно пізніше, коли доля ме-

не покликала до ближчого стосунку з чоловіками на полі мистецтва. Шкода 

тільки було багатьох втрачених молодих літ, гірких розчаровань та забруд-

нення краси й піднесеності, що як святиня зберігалися в чистій молодій душі. 

На підставі такого висновку нерідко виникали у мене озлоблено-сатиричні 

відношення до слабодухих чоловіків, яких можна було без особливого ста-

рання підкорити своїй волі й жіночим примхам. А таких було більшість на 

моєму життєвому шляху. 

А тим часом в нашому родинному житті все йшло до невблаганного 

кінця. Мати хворіла все більше й більше, у батька стався вибух крові, який 

мало не стоїв йому життя. Цікаво, як іноді підсвідомий інстинкт може помог-

ти захоронити людське життя. Мати моя ціле життя терпіла від наслідків 

своєчасно не зробленої операції пупкової грижі. Вона бідна, весь час приму-

шена була носити примітивний бандаж, яким вдавлювала свою грижу. Цим 

поясом-бандажем вона вирила собі глибоку, майже в два пальці виїмку в 

поясі. Це була дуже болюча річ, особливо, коли приходилося міцніше затяг-

нути поворозки бандажу. Щоб збутися ціні неприємної частини одягу і вза-

галі уникнути небезпеки ускладнень в животі без ношення бандажу, треба 

було зробити операцію, яка навіть на ті часи не була особливою проблемою. 

Одначе, мати так панічно боялася операції, що ніякі вмовлення на неї не впли-

вали. 25 років вона мучилася з тією хворобою, щоб нарешті піддатися їй. 

В кожному випадку протягом цих довгих років вона не могла зробити кроку 

без свого нещасного бандажу. Тим часом батько внаслідок перенесеного за-

молоду плевриту мав зміни в плеврі і частково на легенях. Крім того в стар-

шому віці приєднався до всього артеріосклероз та енфізем легенів. Тільки за-

вдяки помірно спокійному житті, яким мати старалася його оточити, віддаля-

лася катастрофа. Але одного разу, а саме в лютому місяці, коли батько особ-

ливо підлягав приступам задушливого кашлю, сталася тяжка пригода. Батько 

спав у їдальні, щоб більше було для нього повітря, а мати – в спальні. Батьки 

рано лягали спати, особливо мати. І ось, коли мати вже роздяглася і лягла в 

ліжко, а батько помалу роздягався, зненацька мати почула, ніби в їдальні 

хлюпотить вода, виливаючись на підлогу (спальня була поруч з їдальнею). 

Мати окликнула батька, але не одержала жодної відповіді. Передчуваючи 

щось недобре, мати схопилася з ліжка і кинулася до їдальні. Картина, яку во-

на побачила, була жахлива. На ліжку сидів батько вже в одній сорочці і ски-

нутому одному чоботі, а з горла йому текла кров шаленим струмком та так, 
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що ані краплі не було на сорочці. Він задихався. Порятунку, здавалось, не 

було жодного. Мати, хоч і не знала нічого з медицини, ненароком глянула на 

стіл, на якому від вечері стояла сільничка, інстинктивно схопила сільничку, 

поспішно висипала сіль у жменю, підбігла до батька і всунула йому сіль у 

рот. Ясно, що батько так само інстинктивно ковтнув сіль і тим набув можли-

вості передихнути. Ситуація була врятована: сіль бодай трохи зв’язала кров, і 

батько поволі почав дихати. Само собою, обоє вже догадались покласти хо-

лодний компрес на груди, який сприяв припиненню кровотечі. 

Як я вже раніш говорила, того часу села на Україні та і в Росії не мог-

ли похвалитися присутністю медичного персоналу, і у випадках необхідної 

медичної допомоги треба було посилати за фельдшером до сусіднього міс-

течка, що було в п’яти верстах від нашого села, або по лікаря аж до Умані за 

25  верст.  

Можна було сподіватися допомоги десь аж рано вранці. Одначе, за-

вдяки безперестанній зміні холодних компресів і цілковитому спокою вдало-

ся дочекатися лікаря, який медичними засобами вгамував остаточно кро-

вотечу. Сестра тоді жила вже поблизу в Умані, де чоловік її був настоятелем 

собору. Мати телеграфічно дала їй знати про нещастя, яке сталося. І мене не-

гайно викликали з Києва. Коли я приїхала додому, картина була жалюгідна: 

батько лежав на ліжку дуже блідий, але все ж з проблисками життя, що по-

малу верталося. Але з матірью було зле. З огляду на те, що вона під час ка-

тастрофи з батьком цілковито забула про себе і довший час рухалася без охо-

ронного бандажу, почалося защемлення грижі. Перше пройшло благополуч-

но і навіть без лікарського втручання. Але на тім справа не скінчилася. Як 

тільки батькові трохи покращало, і минула безпосередня небезпека, я мусила 

повернутися до Києва. А тим часом стан здоров’я матері все згіршувався, за-

щемлення почали повторюватися. Треба тільки дивуватися міцному матери-

ному організмові, а також почасти завдяки цілому рядові щасливих випадків, 

що тоді не дійшло до трагічного кінця. 

Батько все ще був дуже слабкий, і коли я приїхала на Великодні свята 

додому, стан батьків викликав велике занепокоєння. Батько, не дивлячись на 

все ще велику слабкість, вернувся до виконування своїх обов’язків свяще-

ника. Важко було на нього дивитись, але запросити когось до себе на поміч 

батько ніяк не хотів. Декілька разів відправляв Службу Божу сестрин чоло-

вік, але батько не міг примиритись з своїм «байдикуванням», як він казав. 

Старенький до самого кінця свого життя не хотів залишатися без праці, і 

навіть незадовго до своєї смерті все ще відправляв богослужбу, хоч це йому 

коштувало великих зусиль. Але того страшного року 1912 йшлося про мате-

рине життя, і батько це бачив, розумів і дуже важко переживав. Видно було, 

як він молився не тільки в церкві, але й вдома, просив у Бога чуда, якого важ-

ко було сподіватися. Після жахливого випадку одного з перших защемлень, 
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що стався ще за часів мого навчання в 6-му класі, ніяк не можна вже було 

привести до порядку мамини кишки. При цій нагоді я хочу вернутися трохи 

назад, щоб розповісти про випадок важкого захворіння мами і досить незви-

чайний спосіб його лікування. 

Невдовзі по Різдві 1909 р. несподівано одержала я телеграму, в якій 

сповіщалося, що моя мати при смерті, і я повинна негайно приїхати додому. 

Така звістка мене, звичайно, перелякала, і я за дозволом начальства тієї ж та-

ки ночі виїхала в Умань. Нема чого й казати, що ця ніч була для мене 

справжнім пеклом, і що я всю ніч ока не заплющила. В роспаленій голові ли-

ше лунало: чи застану матір ще живою. В Умані на станції чекав мене з під-

водою пан кучер, який не був поінформований про перебіг маминої хвороби 

і на моє поспішне й стурбоване запитання – чи матушка ще жива – відповів: 

«Живі, вже їм ліпше». Мені відлягло від серця. Виявилося, що мама знахо-

диться тут таки в лічниці д-ра П-го. Дорога до лічниці здалася мені вічністю. 

Там мене зустрінув батько трохи змарнілий після кількох безсонних ночей, 

але з милою усмішкою на устах. «Вже небезпека минула» – сказав він мені. 

Я поспішала відразу до лікарняної палати, де лекала хвора, але тато просив 

не затримуватися там довго, бо після великих і довгих страждань мама му-

сила відпочити і виспатися. В палаті мама спокійно відпочивала на ліжку і 

здавалося спала. Коли ми увійшли, вона відкрила очі і з усмішкою сказала: 

«Ще жива, як бачиш, доню. Бог мене для тебе ще врятував». Я, заливаючись 

слізьми радості, підбігла до її ліжка і почала цілувати її руки. Швидко батько 

перервав мої емоційні вияви, пообіцявши, що ми прийдемо увечері, коли 

хвора трохи відпочине і виспиться. Ми попрямували до готеля, в якому тато 

зупинився, і тут він мені докладно оповів таке: 10 чи 11 днів тому маму схо-

пили страмні шлункові корчі з невідомої причини. Спочатку вживали різних 

домашніх засобів, як припарок, компресів тощо. Жодних ліків, що були на-

похваті, вона не могла приймати. Не дивлячись на те, що мама перестала їсти, 

живіт у неї почав збільшуватися під тиском накопичення газів. Ніщо не по-

магало, і так вона мучилася днів з 9. Нарешті батько вирішив відвезти її в 

Уманську лікарню. Що це за жахлива була подорож, годі й говорити! Легко 

сказати – 25 верст везти тяжко хвору людину в подушках на бричці в напівси-

дячому стані. Але якось доїхали. Завідуючий лікар (це було приватне підпри-

ємство, де платилися великі гроші за утримання і лікарський догляд) П-ський 

розпочав медикаментозне лікування, але це не мало жодного смислу, бо хво-

ра нічого не сприймала. Хвора була майже непритомна, лежала з відкритим 

ротом і висунутим язиком. Гарячка доходила до 40°. Живіт у неї був як гора. 

Діагноз лікаря свідчив про заворот кишок. Нарешті П-ський заявив, що не-

гайно потрібно зробити операцію, але з огляду на те, що стан серця і взагалі 

цілого організму хворої критичний, він сам на себе не може взяти відпові-

дальності і пропонує скликати консиліум з 2–3 лікарів, що буде коштувати 
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теж солідні гроші. Батько на все згоджувався, тільки б послабити страждання 

хворої і врятувати її життя. Було запрошено лікаря і лікарку-інтернистів і 

одного спеціаліста-хірурга. Після довшої наради консиліум прийшов до вис-

новку, що операція необхідна, яка й була призначена на ранок другого дня. 

Батькові запропонували підписати реверс. Вечором напередодні операції на-

відалася лікарка-консультантка і в приватній розмові почала вияснювати 

батькові, що така операція – майже безнадійна річ, що це великий риск і що 

коли вже відважуватися на нього, то вона пропонує без застосування хірур-

гічного ножа інший спосіб, хоч  і не менш небезпечний, а саме електричний 

укол, і що вона, в разі батькової згоди, сама це зробить. Тато був радий, що 

можна обійтися без ножа. Треба сказати, що операції того часу були значно 

небезпечніші, ніж в нашу пору: не було багато на вибір ні наркозів, крім хло-

роформу, ні інших удосконалень сучасної медицини. А хлороформ не всі 

хворі могли знести. Батько погодився з доводами лікарки і підписав для неї 

реверс. Лікарка (на жаль не пригадую собі її прізвища) закликала на допо-

могу медичну сестру і відразу без поради з завідуючим лікарем приступила з 

власної ініціативи до рискованого кроку: посиливши ін’єкцією серце, до-

кладно оглянувши і продезинфікувавши місце уколу, вона з сміливою відва-

гою і певністю зробила укол, і – о, чудо! – вмент гази з шипінням почали ви-

ходити, а живіт поволі став сплющуватися і набувати нормального вигляду. 

Разом з тим через шлункові функції почалося вичищення шлунку. Лікарка з 

захоплення кинулася сама поратися біля мами, і за деякий час, коли пересвід-

чилася, що експеримент вдався, закликала батька до палати і з радісним ви-

гуком – «врятована!» – майже кинулась йому в обійми. Невдовзі мама отями-

лася, лехко зітхнула і навіть попросила ложечку води. Це все сталося тієї но-

чі, коли я саме їхала в поїзді. Стомлена від величезного напруження лікарка 

пішла додому відпочивати з тим, щоб на другий день вислухати дошкульні 

докори в неколегіальності, несолідарності і т. ін. Місцеві її товариші почали 

її ігнорувати, але коли в науково-медичному журналі була надрукована стат-

тя з освітленням її відважного заходу і висловленням її похвального узнання, 

все стихло і відношення вирівнялись. В кожному разі відважна жінка-лікарка 

врятувала життя мамі, а для себе зробила велику кар’єру. Другого дня я за-

стала маму врятованою від майже неминучої смерті. Коли я про цей випадок 

і тепер оповідаю своїм знайомим лікарям і колегам, з якими починала свої 

медичні студії (я й цієї премудрості спробувала!), всі дивуються, як хвора 

могла так довго видержати такий страшний припадок і не дістати отрую кро-

ві. При сучасних можливостях медицини тільки операція, і то негайна, була б 

зроблена. Видно, міцний корінець лежав в основі маминого тодішнього здо-

ров’я. Одначе, такий важкий припадок не міг не відбитися на кишках: протя-

гом кількох дальших повторних защемлень, хоч і легшого ступеня, кишки, 

поступово у матері атрофуючись, не подавали живлення організму, який з 
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дня на день все більше слабнув. Мати почала раптово марніти, сили помалу 

покидали її. Знаючи, яке велике значення мало її життя для батька, вона 

через силу перемагалася, помалу ходила і з великим напруженням ще якось 

вела господарство, давала розпорядження слугам, але все це виконувала вже 

без жодного інтересу. Часто тільки повторювала: «Що ви будете робити без 

мене?", маючи при цім на увазі головним чином батька. 

Хочу відмітити одне цікаве явище, яке супроводжувало життя в на-

шій родині, особливо материне й сестрине. Нехай цьому не надається особ-

ливого значення, нехай воно з’ясовується реальним світом як перенапружен-

ня нервів, чи філософським намаганням вияснити проблему сну, але це яви-

ще не втрачає нічого з своєї таємничості і цікавості. Часто бувало, що мати, а 

пізніше сестра розповідали з жахом: «Сьогодні приснилася мені мати (цебто, 

наша бабуня, згодом наша мати – сестрі). Мабуть, хтось із дітей захворіє». За 

цим слідувало тривожне очікування якоїсь халепи. Діти, особливо сестрині, 

надто оберігалися від простуди, за ними ретельніше наглядалося, щоб десь 

не вдарилися або не трапилось їм якесь інше ушкодження, – взагалі деякий 

час в хаті був напружений настрій, в очікуванні якоїсь небезпеки. І цікаво, 

що дійсно траплялась неприємність, головним чином хвороба мусила скоїти-

ся з кимсь із дітей. Отже, того таки сумного 1912 року десь у двадцятих чис-

лах квітня, коли я ще була на Великодних празникових вакаціях вдома, од-

ного ранку, коли ми сиділи тільки вдвох за ранішнім сніданком, мати якось 

особливо сумно, дивлячись кудись вдалечінь, сказала мені: «Знаєш, що мені 

іноді снилась моя мати. Кожного разу вона мене про щось попереджала. 

Особливо яскраво залишилося мені в пам’яті, як незадовго до смерті Любоч-

ки, яка ще була здоровенька і веселенька, приснилась мені моя мати. Вона 

ніби увійшла в хату, взяла Любочку за руку (Любочка була моєю сестрою, 

про яку я згадувала раніш), і швидко подалася з нею в напрямі до кладовища. 

Вони так бігли, що я насилу дух переводила, поспішаючи за ними. Я нама-

галася їх догнати, з усіх сил гукала, просила, щоб почекали, благала, щоб 

мама мені сказала, куди вона з дитиною так поспішає, – але дарма, я все ж їх 

не могла догнати. А ось і кладовище. Я бачу, що мама поспішає до свого гро-

бу, куди й пірнула разом з Любочкою до якоїсь діри в своїй могилі. Зникли... 

Любочка невдовзі потім померла. Давно це було, а сон і досі живе в моїй 

пам’яті. Снилась мені мама і далі, завжди попереджаючи про якесь лихо, але 

батько, цебто ваш дідусь, ніколи не приснився. Тільки сьогодні побачила я 

його у сні. Приснилось мені, ніби тато прийшов до нашої столової (їдальні), 

став біля дверей і так сумно на мене глянув та й каже: – «Ну, дочко, збирай-

ся, пора, підем», – і я прокинулась...» При цьому оповіданні мені аж мото-

рошно стало, я все ж себе пересилила і почала матір заспокоювати, що це, 

мовляв, в хворобливому стані приходять в голову різні думки, які у сні від-

биваються, що ось вона вже скоро видужає, і все буде гаразд. Але в душі 
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щось так защеміло, такий страх обхопив, що я аж зніяковіла. Чому, питатися б?.. 

Безмежний сум мене обгорнув: невже ж моя люба матуся збирається в да-

леку неповоротну дорогу, моя матуся, без якої я не могла собі уявити існу-

вання цілого світу? Я ж ще молода, тепер саме потребую її ради на порозі 

нового, такого загадкового життя. Воно ж мене захлисне, я ж звикла, що ма-

ти мені у всьому порадить. Ні, вона не сміє мене покинути!.. Так наполегли-

во я себе заспокоювала, що майже з урівноваженою душею від’їхала до 

Києва, щоб далі виконувати свої немудрі обов’язки. 

Але по приїзді до Києва я впала в якийсь байдужий стан. Мені не хо-

тілося ні про що думати, я не хотіла нічого чути, і тільки було бажання, щоб 

на мене ніхто не звертав уваги. Я ходила як в темряві. Й молитися я не могла, 

ціла істота була глуха до всього. Навіть до міста не ходила, і театр занедбала. 

Тільки напів механічно заходила я іноді увечорі до церкви Михайлівського 

манастиря, де в куточку, мало освітленому кількома свічечками, притулив-

шись до стіни, щоб мене ніхто не бачив, стояла я як бездухий манекен, і слу-

хала старовинні співи вечірньої богослужби у виконанні прегарного монас-

тирського хору. Я простоювала цілу богослужбу в тупій бездушності. Сльо-

зи?.. Ні, очі були сухі, аж злість іноді брала – чому я не можу виплакатися?... 

Дивно, мати ще була жива, все ще могло чудом обернутися до ліп-

шого, а на мене налягав невідомий важкий мур, що душив, як тяжка примара. 

Правда, моя сестра, що на її плечі впав тягар догляду за хворими батьками, 

самовіддано перейняла його на себе і обережно підготовляла мене до близь-

кої катастрофи. Її добре, чуле серце прагнуло полегшити жах страшної втра-

ти, що надходив. Сама переобтяжена турботами про свою численну родину, 

сама з непевним здоров’ям, вона металась з Умані до Посухівки, де були 

батьки, і знов до своїх дітей, що з них двоє вчились в гімназії, а троє було ма-

лих – і все ж таки бажала охоронити мене від тяжкого страждання перед до-

гасаючим життям дорогих істот. Тому вона мене не кликала на поміч, тому 

все мене заспокоювала, що це ще не таке страшне, що вона мене сповістить, 

якщо наближатиметься дійсна небезпека. Дякую тобі, сестричко, за твоє 

добре серце, за твою ласку! і Одначе, я ту небезпеку мимоволі відчувала, але 

з почуттям повної безрадності і гіркого, тупого відчаю, якого я сама дуже 

боялася. І так проходили дні, довгі безтями дні. Пригадую, як одного вечера 

я знов прийшла до монастирської церкви, прямуючи до затишного куточка, 

щоб поринути в свою байдужність, з якої десь у півсвідомості трохи, ніби 

ненароком, будили слухові враження. В церкві було повно людей. Мій ку-

точок був зайнятий,  мабуть, такою самою стражденною душею. Я примуше-

на була стати перед іконою поперед інших людей. Настрій був той самий. 

Довго я стояла так, схиливши голову, коли раптом почала я відчувати чиїсь 

очі, що впиралися мені в спину. (Це дивне почуття я не раз спостерігала на 

собі й пізніше, під час свого диригування на концертах). Я зненацька огляну-
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лася і побачила під стіною знайому постать Антона, сина нашого сусіднього 

священика. З ним у мене зв’язані мої перші романтичні переживання, що від-

носились до дитячих років мого безтурботного тодішнього життя. Пам’ятаю, 

скільки тихої, соромливої романтики таїлося в наших відношеннях, у мрій-

них спогадах після принагідних зустрічей, коли наші батьки їздили на відві-

дини один до одного. Я тоді була десь у 5–6 класі. Антін вчився в семінарії. 

Різниця між нами була в тім, що я вчилася на відзначення, а Антін «попа-

сав». Його батьки все раяли мене за невістку, але так якось, непоказно. Моя 

ж мати сподівалася для своєї доньки, мабуть, чи не принца, про що мріє кож-

на мати. У всякому разі моя мата ясно висловлювалася перед його батьками, 

що бажає для мене чоловіка з вищою освітою, і ніяк не хотіла б мати за зятя 

мало освічену людину. Це іноді справляло своє враження на Антона, він 

брався за науку і без великого напруження переходив у слідуючий клас. Це 

був хлопець зовсім не дурний чи нездібний, але порядно лінувався. Не мож-

на було б його обвинувачувати і в недбалості, чи в гульні, або піятиці, але 

просто це була людина досить мрійлива, почасти романтична, яка не цікави-

лась богословськими науками. Цей романтизм сприяв спорідненню наших 

душ. Наше ставлення одне до одного було ідеальне, дитяче мрійливе. 

На початку сучасного століття молоді люди далекі були від брутапь-

ності, грубості, розбещеності й непошані як один до одного, так тим більше 

до старших. Існувала пошана, увага, свого рода лицарство у відносинах мо-

лоді між собою, шукання краси, романтики, навіть ідеалізації. Молодих лю-

дей оберігало старше покоління від життєвого бруду, часами навіть занадто 

ховаючи їх від нього. Таке перебільшене піклування іноді може було й зай-

вим, трохи нездоровим, одначе облагороджувало молоду душу, створювало 

царство краси, прагнення до пізнань ліпшого невідомого, посилювало віру в 

людину, в правду і любов. Тим молодість набирала форми чогось гарного, 

що залишалося в згадках людини на все життя і часто було провідним міри-

лом усього дальшого життя. Таке виховання спиралося на погляді, що пори-

нути в буденщину, життєві турботи й бруд людина завжди встигне, але за-

вести до свого життя зворотну послідовність – річ майже неможлива. Тому 

можна більше виправдати піднесеність в стосунках між молодими людьми 

романтичного віку, ніж спрощення теперішнього матеріалістичного часу. 

Вертаючись до наших відносин із Антоном, треба сказати, що між на-

ми не було зайвих слів, а тим більше сильніших виявів почуття, одначе, кож-

ний з нас відчував, що ми не байдужі один одному. Ця наша стриманість ро-

била наші відношення більш загадковими і цікавими. Ми рідко бачились. Під 

час канікул доводилось зустрічатися тільки тоді, коли наші батьки їздили на 

відвідини один до одного, а в Києві ці зустрічі тим більше були неможли-

вими, бо на відвідини до пансіонерок пускали тільки близьких рідних. Тим 

більше були овіяні поезією побачення, яких вдавалося досягти ненароком, 
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як, напр., при спільній подорожі після канікул до Києва, якщо мені вдавалося 

умовити матір, що я вже можу сама їхати, що я вже не маленька. Цього 

можна було досягти у вищих 7, 8 класах. До того мати звичайно мене супро-

воджала. А їхати треба було досить довго, майже 9 годин. І підчас нашої 

спільної з Антоном подорожі молода дівчина діставала низку дрібних уваг, 

ніжних поглядів, а смеркнеться – несподіваного поцілунку руки, як ніхто не 

придивляється. Про допомогу, що вимагало фізичного напруження, не при-

ходиться й говорити: де ж би там молодий чоловік, а ще й до того бодай 

трохи симпатизуючий, дозволив, щоб дівчина таскала чемодани, або дряпа-

лася на другу спальну полицю в поїзді без того, щоб і кавалєр силою своїх 

рук не поміг чи не висадив? Здебільшого і не спалося, але потиху розмовля-

лося. Темами до розмов були далеко не матеріальна буденщина, але питання 

з літератури, краса природи, товариські відношення тощо. А якщо при цьому 

трапився між іншим якийсь там поцілунок руки, то вслід за цим наступала 

мовчанка, солодка, тиха, хвилююча мовчанка, яка на очах у людей не могла 

супроводжуватися дальшими виявами кохання. Гарячі поцілунки не давали-

ся на людях, чи тим більше в присутності когось з знайомих, як це робиться 

тепер в Європі. Вони вимагали затишного куточка, куди людське око не про-

никало, але разом з тим такого куточка, що був би поблизу людей. В тих 

«украдених» поцілунках була сама поезія, але ми з Антоном так далеко не 

дійшли. Наша симпатія була на віддалі. 

Пригадую один випадок. Якось літнього дня на канікулах виходжу я з 

хати (мені тоді було років 15). Іду двором, коли це кучер подає мені знаки на 

пальцях, що хоче щось сказати. Я підходжу, а він і каже: «Баришньо, сьо-

годні вночі приїздив верхи до нас черповідський панич. Ви, мабуть, чули, як 

собаки лементували. Панич розбудили мене, дали карбованця (дуже щедро!), 

щоб я втихомирив собак, і казали, щоб я нікому нічого не казав, окрім вас». – 

«А що ж він тут робив? – питаю. – «Нічого, походили попід Вашими вікнами 

так з чверть години, потім вскочили на коня та й поїхали додому». Молоду 

дівчину це, звичайно дуже зворушило, в душі постало почуття дівочої гор-

дості. В цій самій порі я почала відчувати, що є якесь інше почуття, ніж лю-

бов до батьків… 

Вертаюся до сумного 1912 року. Отже, стоячи в церкві Михайлівського 

монастиря і знаходячись в стані повної апатії, відчула я чийсь впертий погляд. 

Це був погляд Антона, який чомусь опинився теж в церкві. Мені стало якось 

неприємно, ніби хтось втручається в моє горе, що торкається тільки мене, і до 

якого нема нікому діла. Я поспішно вийшла з церкви в напрямі дому. Антін 

мене догнав, мабуть, хотів потішити. Йому, як і цілій його родині, було відомо 

про хворобу моїх батьків. Почав він щось говорити, але мій душевний стан 

був такий, що не хотілося нікого бачити і нічого чути. Я відповіла йому дуже 

неввічливо і, може, навіть різко, і швидко поспішила вперед. З того часу я його 
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не бачила. Пізніше тільки чула, що він того ж таки року скінчив семінарію, 

швидко після того оженився з дівчиною, познайомившись з нею в короткому 

часі, висвятився і став священиком в селі того таки Уманського повіту. 

Час минав. Від сестри доходили сумні, знепокоюючі вістки. Я ходила 

як у пітьмі. Нарешті прийшов лист, що сестра перевезла матір до Умані, і що 

лікарі не дають жадної надії. Вона кликала мене приїхати. Звичайно, я над 

цим не роздумувала. Діставши відпустку, я поспішала додому. В Умані я за-

стала маму в тяжкому стані. Вона лежала на канапі і майже весь час була під 

наркозом. Стурбований батько майже не відходив від неї. Під впливом цієї 

жахливої картини в мене пробудилося бажання боротися з злою долею. Хо-

тілось кричати, запевняти всіх, що смерть не сміє перемогти, що треба зроби-

ти щось таке, що в корні змінило б ситуацію, і я в цьому раптовому пориві 

почала запевняти матір, що все зміниться, що ось треба тільки почекати, на-

пружити силу й волю. І цікаво, що такій певності тону хворі вірять, підбадьо-

рюються. Але батько дивився на речі реально. Я почала метушитися, шукати 

посиленої медичної допомоги. Сестра йшла назустріч моїм бажанням, клика-

ла лікарів на консиліум, хоч наперед знала марність цих заходів. Але це за-

спокоювало батька. Висновки лікарських нарад були відомі її одній, а нам 

все вона переказувала в затушованому виді. Сестра не жалкувала жодних фі-

нансових витрат, ретельно виконувала найменші поради лікарів. Пам’ятаю, 

що радилося класти на живіт навперемінно гарячі й холодні компреси, щоб 

збудити чинність кишок, і сестра це сама робила кожних п’ять хвилин вдень, 

вночі, не зважаючи на те, що сама була в останніх місяцях вагітності. Потім 

радилося класти компреси з спирту. Щоб не обпікати шкіри, сестра купувала 

одеколон і з нього робила компреси. Все це, звичайно, нічого не помагало, але 

створювалось враження, що щось робиться, що, може вдасться натрапити на 

те, що поможе створить чудо. Від того часу у мене залишилася на все життя 

відраза до запаху одеколону. Треба було для батька створювати ілюзію, і 

сестра до цього наполегливо стриміла. Нарешті лікарі перейшли на ін’єкції 

морфію. Ми з батьком про це знали. Бачили, що мама після ін’єкції заспо-

коювалася і спала, і нам хотілося вірити, що йдеться до поліпшення. 

Одного такого дня, коли мати після ін’єкції з полегшенням віддих-

нула, вона, дивлячись своїм ласкавим поглядом на нас, порадила батькові, 

щоб поїхав подивитися, що робиться там у нього в парафії. Ця добра душа і в 

ті хвилини важкого страждання не переставала турбуватися за нас. А щоб, 

мовляв, йому не було сумно, то нехай візьме мене з собою. Вона бачила, що 

безнастанний напружений стан зле впливає на слабке батькове здоров’я і від-

важилася віддалити його від себе в такий критичний час, коли сама, як видно 

було з дальших її слів, втрачала надію на одужання. – «Їдьте, їдьте», – казала 

вона, розлучаючись з батьком, – «мені вже краще», – мужньо заспокоювала 

вона його. А прощаючись зі мною, матуся раптом перехрестила мене і, вка-
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зуючи на сестру, потиху сказала: «Пам’ятай, доню, це твоя друга матір». – 

Сестра це чула, але й оком не показала свого зворушення. З того часу вона 

стала для мене дійсно другою матір’ю. 

Десь по 10-ій годині вирушили ми з батьком на село. Слова материні 

весь час гучали в моїх вухах, але все ще хотілося надіятися. Дома побули ми 

з батьком одну добу, але тієї ночі я ніколи не забуду. Стомлений батько дуже 

довго перевертався з боку на бік і нарешті заснув. Я чула його спокійне ди-

хання, а сама ніяк не могла заснути. Нарешті під ранок і мене сон зміг. І на-

раз сниться мені, ніби ми з мамою їдемо в Києві вуличкою, що простягається 

від Михайлівського фонікулеру. При повороті біля Флорівського монастиря 

на Поділ, мама раптом спинила кучера і каже мені: «А тепер, дочко, вилазь, 

далі я поїду вже сама». Я трохи сперечалася, але мама наполегливо стояла на 

своєму: «Ні, ні, вилазь, я поїду сама». Прокинувшись, я якось не надала зна-

чення цьому сну. Поснідавши вдома, ми з батьком вирушили назад до Умані. 

По дорозі нікому з нас не хотілось говорити, хоч ми з батьком мали завжди 

тему для розмови. Був чудовий весняний день. Поля зеленіли, жайворонки 

заливались у вишині, чисте свіже повітря переповнювало груди, аж людина 

захлиналася. Важко описати чудову весну на нашій Україні, коли все пробу-

джується до життя, поля зеленіють оксамитним килимом, що простягається в 

недозірну далечінь, луки вкриті першими весняними квітами, – і все це опо-

вите незрівняним прозорим чудовим повітрям. Яке чудове те повітря! Не 

дивно, що на Україні так мало було захворювань туберкульозом. А та без-

края Уманська рівнина! Дивлячись на цю картину, людина ні про що не 

думає, тільки до сп’яніння насолоджується красою природи. Зрозуміло, що й 

моя молода душа підлягала тій чудовій картині, тим більше, що на віддалі 

надія на чудодійний кінець нещастя більш діє і заспокоює. А батько думав 

свою думу. В такому настрою наближалися ми до Фонтанної вулиці до бу-

динку сестри. Але в’їжджаємо у двір, і відразу страшна дійсність стала перед 

очима: біля ґанку стояло віко від приготовленої труни. Я вискочила перша з 

брички і без тями влетіла в зал, де вже лежала матуся, вдягнена і приготова-

на до покладення в труну. Не встигла я й крикнути, як чиясь сильна рука міц-

но схопила мене за руку, і я почула придушений голос: – «Ні одної сльози! 

Життя вашого батька від того залежить», – говорив лікар, якого сестра по-

кликала, очікуючи приїзду батька і побоюючись трагічного впливу першого 

враження при погляді на мертву. Я оглянулась, побачила пронизливий по-

гляд лікаря і... закам’яніла. Цей стан не покидав мене протягом цілого року. 

Ніби у сні пригадую, як батько увійшов, кинув перший погляд на маму і від-

разу перевів його на мене. Я стояла як стовп, і це, видно, зробило своє вра-

ження на старенького, приголомшеного горем батька. 

Що властиво сталося зі мною? Важко відповісти. Сказати б – велике 

напруження волі, – так ні, бо, мабуть, в той час я була в стані його вжити над 
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собою: занадто великою втрата була для мене смерть любої матусі, – я ж бу-

ла «маминою донею». Очевидно, наступило отупіння перетомлених нервів – 

процес чисто фізіологічний – характеристичний для переживання першого 

моменту драматичної події. Але потім?.. Важко уявити собі стан, коли люди-

на перестає реагувати на всі явища природи, на всі виявлення і духової сфе-

ри, – взагалі, на все, що діється у всесвіті. При цьому думка працює, докоряє 

чуттю: де ті душевні муки, які з’являлись у мене в житті при найменших пси-

хічних враженнях, де ті рясні сльози, що часто потайки проливалися над най-

меншими подіями, що зворушували мій душевний світ? Все десь зникло, і 

залишилася холодна думка, суха, холодна думка... Мабуть, щось подібного 

постає в психіці злочинців, з тією різницею, що вони втрачають і контролю 

над думкою. Одначе, не можна сказати, щоб у мене втратився критерії поміж 

добром і злом, – зла нікому не бажала б, але й до добра не стало снаги. Прос-

то – все стало байдужим, зокрема до всього, що торкалося мене особисто. 

Тепер на відступі майже сорока з лишнім років важко мені  схаракте-

ризувати той жахливий стан, – пам’ятаю лиш одне, що то було щось жахли-

ве. Головне, не стало сліз... Ніби в півсвідомості пригадується мені, як гірко 

плакала сестра, як мужньо тримався батько, і як я ходила і робила все як ав-

томат: казали їсти, – я сідала за стіл і їла те, що мені клали на тарілку. З од-

наковим успіхом я могла б і не їсти і голоду не почувала б. Хотілося мені 

весь час ходити, дивлячись під ноги, так як це робив батько в довгих щоден-

них роздумах при ходженні по кімнаті. Пригадую тільки силу квітів – бузку, 

що в травні саме був у повному розквіті. Пригадую, що йшли ми довгою до-

рогою на кладовище, далі – відправа в церкві і, нарешті, сестра підвела мене 

до труни, щоб розпрощатися з любим єством навіки. І той останній поцілу-

нок не в стані був вивести мене з отупіння, – все бажана сльоза не з’являлася. 

Чи не подібний стан був у відомого російського композитора Рахманінова 

після того, коли провалилася його перша симфонія, яку виконав, правда, не-

вдало, оркестр під диригуванням Ґлазунова? Дослідники творчості цієї ви-

датної людини оповідають, що він перестав показуватися між люди, жив 

дуже бідно, майже не працював, а композицію залишив на кілька літ. Нареш-

ті, прийшлося йому лікуватися від цього страшного стану. 

Довго, дуже довго важкий стан заціпеніння не залишав мене. Моя 

добра сестричка піклувалася про мене, справді, як рідна мати; вона залишила 

мене у себе в Умані на деякий час, намагаючись розважати мене різними 

способами – то на концерти мене водила, то за допомогою знайомих влашто-

вувала прогулянки, – але моя байдужність не зникала, і сестру прямо лякала. 

Нарешті порадившись із батьком, вирішили відправити мене знов до Києва з 

надією, що в іншому середовищі я прийду до нормального стану, тим біль-

ше, що й служба моя вимагала повернення до виконання моїх обов’язків. 

Тому на кінці шкільного року поїхала я знову до Києва Тут праця не давала 



 

132 

мені змоги зосереджуватися на гнітючих думках. Мої співробітниці, спосте-

рігаючи мій психічний стан, теж намагалися мене розважити: то до театру 

мене тягли, то на концерти купували білети і в своєму товаристві мене на 

них водили. Цікаво, що і та мила мені музика не впливала на мене так, як ко-

лись бувало. Врешті товаришки почали умовляти мене записатись у вищу 

школу, передбачаючи, що регулярні зайняття дадуть інший напрям думок. 

Але тим часом шкільний рік скінчився, всі роз’їхалися, і я попряму-

вала до батька на село. Щоб нас обох трохи розважити, сестра з цілою своєю 

родиною приїхала до нас на кілька місяців у Посухівку. Хоч стан байдужості 

мене і далі не залишав, але в гучному оточенні великого гурту сестриних ді-

тей не було часу займатися лише собою, тим більше, що сестра весь час при-

мушувала мене займатися дітьми, а сама перебрала на себе роль господині. 

Тут цього ж таки року народилася у сестри дальша дитинка – дівчинка, і ця 

подія поважно мене зворушила і придала багато праці: треба було і дітей до-

глядати, і по хазяйству поратися, і роділлі помагати, бодай до того часу, поки 

приїхала з Умані акушерка. 

Тут вперше довелося мені практично ознайомитися з медициною. 

Акушерка була зовсім молода людина, мало досвідчена, так що при пологах 

мені треба було їй помагати. Великі страждання сестри викликали у мене 

пробудження певної енергії. Завдяки тому, що в нашій школі у 8-му класі ми 

проходили досить широкий курс гігієни, я могла з певним успіхом виявити 

снив підготовку в цій галузі на практиці. Трапився момент, коли я могла ви-

явити і свою духапритомність, а саме: під час самого акту полог, сестра на-

раз знепритомніла. Дитина могла задушитися. Акушерка розгубилася. Мені 

впало на думку вляти кілька капель вина сестрі в рот. Пляшка стояла поруч 

на стільці, але коли я кинулася, щоб відчинити рота сестрі, вона заціпила зу-

би так, що рукою цього зробити не можна було. Я тоді схопила ложку, нею 

відчинила сестрі рот і, піднявши трошки її голову, влила кілька крапель вина. 

Сестра опам’яталася, і все скінчилося благополучно. Все скоїлося протягом, 

мабуть, кількох секунд. Акушерка, докінчивши належну їй працю, мене 

запитала: «Ви медичка?» – «Ні», – відповіла я. «Але у вас є до того здібнос-

ті», – додала акушерка. 

З цього моменту я поважно стала задумуватися над студіями медици-

ни. Думка вивчати медичні науки й раніш приходили мені в голову. І не ди-

во. Через те, що майже все моє дитинство проходило при повсякчасних тур-

ботах про здоров’я батьків за безнастанного їхнього лікування, у мене з’яви-

лося прагнення обізнатися з наукою, яка продовжує людське життя, допо-

магає боротися з хворобами і полегшує страждання від них. Тепер, по смерті 

дорогої людини, це бажання стало відчуватися ще гостріше. Хотілося пізна-

ти, чому медицина не врятувала моєї мами, хотілося довідатися про те, як 

можна було б підтримати життя батькові. Тому, не зважаючи на все ще стан 
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байдужносте, розум мені підказував, що треба жити далі, треба набувати 

знання. 

Але по приїзді після канікул до школи мене чекало несподіване за-

прошення на нову посаду: диригентка церковного хору училища, яка зайняла 

було місце Кошиця після його відмовлення від диригентської функції ще в 

1901 вслід за скінченням нашого випуска курсу навчання, виходила заміж і 

залишала Київ. Мені було запропоновано вакантне місце диригента в цер-

ковному хорі. Це була досить приваблива перспектива. Ця посада значно 

ліпше оплачувалася. Крім того диригентці належала окрема кімната з піяні-

но, теж саме повне утримання харчове, ще й до того окрема служниця. До 

обов’язків диригента належало й ведення практичних лекцій в зразковій 

школі з ученицями 7-го класу, за це теж доплачувалося. Одним словом, моя 

нова посада давала мені майже втроє більший заробіток і значно ліпші умови 

життя. Я охоче згодилася, тим більше, що могла працювати в своєму улюб-

леному фаху і мати до роспорядимості багато більше вільного часу і певну 

незалежність. Нові умови життя примусили мене хоч трохи забути своє горе 

і поринути в працю значно цікавішу для мене, ніж попередня. 

Я відразу приступила до реорганізації хору за своїм розсудом і бажан-

ням. Моя попередниця – дуже мила й музикальна дама – не звертала уваги на 

технічний бік хорових основ, сама під час диригування співала, що заважало 

їй слідкувати за точністю ритму і нюансуванням, – тільки й того, що своїм 

голосом підтримувала точність інтонації. Зрештою, наш хор, що складався 

головним чином з українок, з своїми природними здібностями українців вза-

галі був дуже чутливий щодо чистоти інтонації. Якщо ж і траплявся в цій 

сфері гріх з одною партією (чи через втому співачок, чи з яких інших фізіо-

логічних причин), то інші партії відразу пристосовувалися до зміни висоти 

звука, так що для публіки майже були непомітні ухилки від даної тональ-

ності. Це теж одна з позитивних особливостей українських хорових співів, 

яку так подивляли іноземці в Укр. Респ. Капелі. 

Тому спів самого диригента ніколи не приносив користі для виконан-

ня хору. З самого початку я почала відучувати хористок слідкувати за голо-

сом диригента, а замість того привчала їх вслухуватись в звучання належної 

їм партії і намагатися не виділятися своїм голосом з загального колективу, 

дбаючи про вирівняність спільного звука. Далі треба було зміцнити ритміку 

в хорі, яка була порушена завдяки слабкій диригентській волі попередниці і 

т. д., і т. п. Це технічне тренування хору завдало мені досить праці, алеї з ог-

ляду на те, що у мене було і залишилося назавше правилом не втомлювати 

хористів менторськими лекціями, а швидше стреміти освіжити роботу влуч-

ним жартом чи невеличкими паузами, під час яких можна ввести свого роду 

«інтермедію», відхилившись навіть від поточної праці (заграти щось іншого 

на клавірі, нагадати приємне враження з концерту чи театру), втомлена увага 
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хористів трохи відпочине, і можна далі займатися нудною технікою. Під час 

праці з хором я сама захоплювалася, і це передавалось моїм хористам. Тому 

ми в порівняно короткому часі досягли значних успіхів. Показником цього 

була кількість сторонньої публіки, яка почала вчащати до нашої церкви, щоб 

послухати хор. Мої хористки з увагою і охотою підкорялись як новим стро-

гим правилам хорової дисципліни, так і точній ритміці та волевому веденню 

диригента. 

Щоб встановити сувору дисципліну, одного з найголовніших чинни-

ків-хорового виконання, мені на початку прийшлось вдатися до таких засо-

бів, що помічалося всіми присутніми в церкві. Так, напр., за моєї попередни-

ці дозволяли собі хористки розмовляти в паузах між співом, що перешко-

джає диригентові психологічно приготовить хор до монолітного початку спі-

ву. Я відважилася перед одним із таких початків зробити велику паузу і так 

довго не давати тону для вступу, доки занепокоєні хористки не зосередили 

уваги на диригентові. Шепотіння зникло; учениці і стороння публіка звер-

нули на це увагу і почали дивитись на хори. В даному випадку я ставила й 

себе в незручне становище, але й хористкам було так ніяково, що до подіб-

них засобів в майбутньому рідко коли приходилося звертатись. Я нічого не 

мала проти, коли дехто з хористок підходив до хорових перил, щоб подиви-

тися, скільки публіки в церкві (кому з виконавців не приємно бачити й відчу-

вати, що його слухають із приємністю і цікавістю?), але це було допустиме 

тоді, коли хор не співав. Погляд на значну кількість публіки підносив настрій 

хористок і спонукував до старанності. І для мене були сатисфакцією увага 

публіки і визнання зверхників. Пізніше великою моєю втіхою було, коли, бу-

вало, несподівано завітає до нашої церкви і сам Кошиць, щоб «послухать 

хор», як він казав. Невдовзі наш хор придбав собі й мецената, який в нагоро-

ду, як він говорив, «за прекрасноє пєниє» почав, на мою раду, посилати для 

цілого хору на «утренники» білети в оперний театр, – це ж була найбільша 

втіха для моїх пансіонерок! 

По році моєї успішної праці з хором єпархіального училища, я знов 

повернулася до думки про студії у вищій школі. Коли почали приймати про-

хання про запис на вищі жіночі курси (того часу ще не було повного коеду-

каційного навчання у вищих школах, хоч рівноправність жінок із чоловіками 

вже досягла високого ступеня), вирішила і я подати прохання й віднести свої 

документи на курси. Щастя наше, т. зв. «духовнянок» з другої єпархіальної 

школи в Києві, полягало в тім, що під час мого навчання в цій школі, прогр-

ама 8-го класу цілком дорівнювала програмі восьмикласових державних гім-

назій, а в деяких дисциплінах (апологетика, логика, психологія) навіть трохи 

ширша була. Тому нас, закінчивших київську єпархіальну школу приймали 

на курси охоче й без застережень. Щоправда, наша школа не давала т. зв. 

«атестату зрілості», це була привилея світських державних гімназій, одначе 
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всі предмети, необхідні для одержання права на такий документ, вивчались і 

в свідоцтві за 8 класів були зазначені. Крім того, спосіб зосередженого на-

вчання в т. зв. «закритих учбових закладах», як показував досвід, сприяв по-

глибленню знань, і тому «духовнянок», особливо з другої єпархіальної шко-

ли, де був дуже добрий добір складу учителів (між ними дехто був і з вищих 

жіночих курсів – проф. Родніков, проф. Соколов), а також з духовної Ака-

демії (проф. Кудрявцев, він же викладав і на вищих жіночих курсах), при-

ймали особливо охоче. 

Отже, одного пополудні, маючи в портфелі прохання на медичний 

факультет і всі належні документи, вирушила я по Великій Володимирській 

в напрямі Сінного базару на Столипинську вулицю, де знаходилася канце-

лярія вищих жіночих курсів. День був гарний, соняшний. На вулицях народу 

не багато (це було недовго по 12 год., коли службовці були ще в установах, 

господині по хатах, а молодь вже здебільшого пороз’їздилася на канікули). 

Іду я вулицею, похнюпившись у землю, та свої розсіяні думки збираю. 

Часто буває в житті людини, що доля сама керує, не дивлячись на 

встановлений план, на певне рішення, на напрям бажань та прагнень. Треба 

було ж і того дня трапитися пригоді, яка, справді, була дивовижною. Саме 

того ж таки дня, цією самою вулицею ішов Ол. Ант. Кошиць, – ішов вули-

цею, якою дуже рідко коли ходив, а ще й до того без якоїсь важливої справи. 

Я його не помітила, ідучи своєю неквапною ходою. Коли нараз чую: «Куди 

це ви прямуєте, Платосю?» – питається хтось мене. Піднімаю голову і здиво-

вано дивлюся на Ол. Ант. – «Та оце йду записуватися на медицину», кажу. 

Кошиць глянув на свій годинник та й каже: «Ну, та ще маєте досить часу, 

канцелярія відчинена до 4-ої години. Ходімте тим часом до кофейні та ви-

п’ємо чогось – кофе або чаю, – до обіду ще є час». Поговорити з Ол. Ант. для 

мене було завжди привабливим, у нас при всяких нагодах знаходилося ба-

гато спільних тем для розмов, та й слухати його оповідань було дуже цікаво. 

Тому я, не вагаючись, зайшла з ним до першої, що трапилась, скромненької 

кофейні, де ні я, ні тим більше Ол. Ант. ніколи не бували. Там в той час теж 

майже нікого не було. Ми сіли за столик, замовили собі по шклянці чаю і 

почали балакати. Ол. Ант. часто розповідав мені про плани своєї майбутньої 

праці, про свої аранжировки тощо. І цього разу почав він щось здалека та все 

наближаючись до мистецьких студій. Аж раптом і питає: «ІЦо це вам впало 

на думку займатися такою неестетичною справою, як медицина?» – «Та», ка-

жу, – я вже давно мрію ознайомитися з фізичною стороною життя. Навколо, 

кажу, самі хвороби та смерть, а ми все літаємо в мріях. 

Ол. Ант. знав про моє важке горе, і, як чутлива людина, не знайшов 

можливим перейти на свій характерний для нього жартівливий тон, – навпа-

ки, почав серйозно говорити про від’ємні сторони життя, про людську біду 

та горе, про життєву буденщину і поступово перейшов на тему мистецтва, 
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що тільки воно прикрашає життя, дає забуття і примушує відвертатися від 

усього того, що є життєвим брудом, горем і злом. Довго він на цю тему гово-

рив своїм красномовним способом, давав приклади, розповідав про своє не-

вдале родинне життя, і, нарешті, каже: «Лишіть фізичний бруд на боці, ідіть 

за музикою, за співом, за тим, що може, ще одне лишилося в житті прекрас-

ним і чистим. Замість медицини ідіть краще в інший бік, на Музичний прову-

лок до консерваторії (саме того року Київська музична школа перетворю-

валась у державну консерваторію), туди ваша дорога. Вам як здібній, талано-

витій людині нема чого бабратися в людських трупах, в гної. Треба нам, по-

кликаним до мистецтва, помагати людям іншим засобом витримувати знего-

ди, життєві труднощі»... і довго ще так говорив мій учитель і щирий прия-

тель. Години дві сиділи ми в тій малій кофейні та все говорили. – «Але я ж не 

приготовлена до вступу в консерваторію», – кажу я. 

Ол. Ант. порадив мені тим часом тримати іспити, як піаністці з тим, 

щоб по двох роках навчання в класі клавірної гри перейти на теорію ком-

позиції. Для вступу ж в клас композиції треба було витримати іспити з теорії 

музики, гармонії (1-ий і 2-ий відд.) і контрапункту. На композицію приймали 

вже готових теоретиків, що могли займатися тільки творчістю. А щоб підго-

товитися з усіх теоретичних предметів, треба було покласти на це багато ча-

су, праці і грошей для оплати учителя-спеціаліста. Зважаючи на те, що я до-

сить вправно грала на клавірі, можна було обійти складне питання приватної 

підготовки ще й удосконалитися в грі на клавір. 

Отже, замість того, щоб готуватися до університетських студій, я по-

чала підготовлятися до іспиту в консерваторію. Приваблювало мене й те, що 

цей учбовий заклад зараховувався до вищих шкіл, і для вступу в консервато-

рію треба було мати атестат зрілості або документи про закінчення 8-ми кл. 

середньої школи. Консерваторія давала звання «свободного художника», що 

дорівнювало правам вищої школи. На Україні було чимало музичних шкіл, 

майже кожне повітове місто могло похвалитися такою школою, але консер-

ваторія на терені України відкривалася перша. В музичних школах вчилося 

багато дітей, але ще більше молоді з закінченою середньою освітою. Старша 

генерація дивилася на музичне виховання як на люксус, і кожна пересічна ін-

телігентна родина намагалася в першу чергу дата своїм дітям середньошкіль-

ну освіту, а потім і музичну за здібностями і бажаннями дітей. Тому можна 

було передбачати, що наплив у Київську консерваторію буде великий і то 

учнів з спеціальною підготовкою, зокрема клавирістів. Виявилося пізніше, 

що це передбачення було цілком виправдане: на 300 вакансій зголосилося 

1200 кандидатів. При поважному розгляді справи треба було б цілковито за-

лишити думку про вступ до консерваторії, особливо такій приватистці, як я. 

Моя ж підготовка була нічого не варта: вчили мене піаністки без вищої му-

зичної освіти, а в останні роки мого навчання в училищі навіть не клавірист-
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ка, а бувша співачка, що сама добре не уявляла основ клавірної гри. Про по-

становку руки ніхто з моїх педагогів особливо не дбав. Тому і я про це не ма-

ла певної уяви і грала собі, як мені здавалося відповідним. Одне, що від мене 

найбільш вимагалося, це техніка пальців. Про увільнення руки в кисті, в лік-

ті, в плечовому суглобі, а тим більше про утворення співучого клавірного то-

ну – я не мала найменшого поняття. Дехто мені прищеплював навіть щось 

протилежного: говорилися, що руки треба тримати ближче до тулуба, ними 

не розкидати, бо це «робить погане враження». Такі були мої засадні уяви 

про технічний бік гри на клавірі. Якщо взяти під увагу все ще мою байдуж-

ність, що дуже помалу розвіювалася по смерті матері, то можна зрозуміти 

мою безкритичну підготовку до консерваторських іспитів. Отже, я просто 

почала тренуватись у пальцевій техніці та готувати свій невибагливий «ре-

пертуар» – один із етюдів Черні, уривок сонати Бетховена і, нарешті, експ-

ромт Шопена – це я сама собі вибрала на підставі вражень із концертів. Важ-

ко мені було справитися з таким матеріалом при моїх мізерних технічних да-

них, але пальцева техніка сяка-така була, і вона дозволяла хоч трохи ово-

лодіти вибраними речами. 

Помалу наближався день вступних іспитів у консерваторії. Я все ще 

не відчувала особливого хвилювання, завзяття чи впертого бажання. Ніколи 

в житті не підходила я з такою байдужістю до справи, пов’язаної подекуди з 

моїм самолюбством (я ж до цього часу чула саму хвалу щодо моїх музичних 

здібностей!). І ось у приписаний час прийшла я в консерваторію, з наміром 

заграти приготовлені речі десь у класі, в присутності одного професора-

екзаменатора. На моє здивування мене спрямували до концертового залу. 

Тут я побачила на естраді два відкриті прекрасні роялі, а біля естради стояв 

довгий стіл, вкритий «зеленим сукном», як учні називали святочне накриття 

столу при іспитах, за яким сиділо багато професорів, а за ними – море лю-

дей-слухачів, як самих абітурієнтів, так і сторонньої публіки. Моторошно ме-

ні стало, коли вгледіла я цю картину. Очікуючи своєї черги до іспиту, я сіла 

серед слухачів і стала слухати інших, що іспитувались. Здивуванню моєму не 

було кінця: грали адепти так що можна було б скорше уявити себе в кон-

цертовій залі, ніж у залі, де іспитуються майбутні учні. Та все поважні, вели-

кі речі були в їхній програмі, включно до концертів на два клавіри. 

«Ну, що ж, – думаю собі, – добре, що я хоч Бетховена та Шопена 

маю». Дивувала мене тільки та сила звуку, що створювалася під пальцями 

музикантів. «То, мабуть, такий добрий резонанс у цьому залі», – гадалося ме-

ні. Аж ось і мене покликали до артистичної кімнати, що була поруч з естра-

дою, щоб приготуватися до виходу на естраду. Треба підкреслити, що в на-

шій країні завжди дивилися на художників-виконавців з особливою повагою, 

хто б це не був і чи відомо заслуговував на таку увагу до себе, чи ні. Тому й 

на іспиті екзаменатори терпеливо вислухували вдало чи менш вдало приго-
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товлену програму до самого кінця, не перешкоджаючи виконавцю ні запита-

ми, ні перериванням гри. А якщо вже когось припинили б у продукції, то це 

значило б: «Не трать, куме, сили і спускайся на дно», – збирай свої манатки і 

чимчикуй у безнадії додому. Про все це я вже довідалася в артистичній кім-

наті. «Що ж, – думалось мені, – якось дограю, а що потім – буде видно». Аж 

ось прийшла й моя черга. Виходячи на естраду, я навіть не дуже й хвилюва-

лась. До виступів перед публікою я вже була призвичаєна і як піаністка, і як 

диригентка. Спокійно умостившись на стільці, почала я виконувати свою 

програму. Відразу ж таки мене здивувало, чому це під моїми пальцями здо-

бувається так мало звука? Сказати б, що мої попередники мали більшу фі-

зичну силу або були міцнішої тілесної конструкції, – так ні, були між ними й 

зовсім щупленькі дівчатка і навіть невеличкі хлопчаки. Де ж вони брали 

стільки сили в своїх пальцях? – думалось мені. Я старалась придати своїм 

пальцям якомога більше сили, а воно все однаково звучало – ніби тьмяно, 

сіро, звук був короткий, сухий. Попробувала придати педалі, але з того по-

став неприємний шум, а звук не посилився. Тут мене вже трохи й страх охо-

пив перед моїм безсиллям. «Треба скоріш кінчати та тікати додому, бо у ме-

не щось не так, як у інших», – думаю. Коли це при моїх роздумах я раптом 

відчула за своєю спиною присутність якоїсь людини, і слідом за цим хтось 

поклав руку на мої пальці і тим припинив гру. Не треба й казати, як це мене 

злякало. Я вже думала в тім моменті схопитися і тікати стрімголов з естради. 

Коли це обзивається до мене голос: «Ну, досить, заспівайте мені цей рядок 

нот», – і показує мені сивий, поважний дідусь на якісь ноти, що опинилися 

перед моїми очима. В цьому мені не було труднощів, бо читання нот «з лис-

та» при співі – це звичайна річ для мене. Здавленим голосом я промимряла 

тони зазначені нотами. Вже хотіла вставати й тікати геть, коли це дідусь сів 

за інший клавір і почав випробовувати мій слух. Потім сказав: «Досить», і я 

стрімголов метнулася тікати. Не пам’ятаю, хто і про що мене розпитував в 

артистичній кімнаті, бо я безтямно втікала з консерваторії, в думці запев-

няючи себе, що після такого сорому моя нога ніколи не переступить поріг 

цієї установи, і я навіть вулицю, де міститься консерваторія, буду обминати 

десятою дорогою. 

Такий удар вплинув навіть на мою притуплену чутливість. Я намага-

лася забути за цей сумний факт у моєму житті, і все пішло далі своєю чер-

гою. Знов почалися співки з хором та завідування викладами семикласниць у 

зразковій школі при училищі. Щоправда, особливої підготови до педагогіч-

ної діяльності в музично-виховавчій галузі я не мала, тому треба було взя-

тися за солідні студії в цій сфері. За наших старих часів дуже мало присвя-

чувалося уваги музичному вихованню дітей, не було розроблено жодних 

методів у цій дисципліні, – кожний учитель вчив дітей музичній грамоті, як 

сам находив потрібним. Про наочність навчання не приходилось і говорити. 
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Тут панувало схоластичне зазубрювання початкових понять теорії музики. 

А вже про розвиток слуху і музичної пам’яті у дітей ніхто й не турбувався. 

Коли дитина не виявляла на початку музичних здібностей,  її просто 

звільняли від співу, та й годі. 

Приступаючи до студій музично-педагогічної справи, я перш за все 

довідалася про відсутність усталеної програми шкільного музично-педаго-

гічного навчання. Треба було самій створювати методику навчання музичної 

грамоти дітей. Це було досить важке завдання для моїх молодих сил. Напру-

жене шукання шляхів в цій сфері помагало мені забути за свій неуспіх на 

полі музичної освіти. 

Одного разу відвідала мене моя приятелька Ліда Барвинська, яка мала 

чудовий голос контральто. З нею ми вже в школі (вона теж училася в єпар-

хіальній школі) часто співпрацювали в хорі і взагалі були близькі в своїх від-

ношеннях. Того року вона теж вступила в консерваторію по співу до класу 

проф. Цвіткова, який не відзначався особливим умінням «ставити голоси», 

але був досить популярний. Після привітання Ліда відразу запитала мене: 

«Чому ти не ходиш в консерваторію?» – «Як тобі не соромно ще й глузувати 

з мого неуспіху!» – кажу її. – «Якого неуспіху?» – питає Ліда. 

Це вже мене розсердило, тим більше, що про мій скандальний іспит, 

здавалося мені, повинен був знати увесь світ. Після досить гострих дорікань 

з мого боку Ліда запропонувала мені зараз же таки йти з нею до консерва-

торії, щоб мене пересвідчити, що моє прізвище дійсно знаходиться в списках 

прийнятих в консерваторію. Все ще не довіряючи моїй милій приятельці, я 

вдягнулась, і ми пішли. По дорозі Ліда жартома називала мене «невірним 

Хомою» і вимагала від мене могорича у вигляді шоколадки-«стовпчика» за 

5 коп., якщо я пересвідчусь у правдивості її слів. 

Так ми дійшли до Музикального провулка, де красувалася невеличка, 

але чепурненька будівля першої на Україні Київської консерваторії, яка піз-

ніше по революції згоріла, а з нею і величезний скарб – понад 25 фортепіано, 

інструментів визначних фірм – Блютнера, Беккера і Шредера. На вхідних 

дверях все ще вивішені були списки прийнятих студентів в консерваторію. Це 

був великий список за різними фахами. Особливо багато було піаністів. 

І справді, в кінці цього списка надрукованого на машині, було приписано ру-

кою і моє прізвище. Я ще й тепер не повірила, вважаючи це помилкою. Тому 

ми з Лідою ввійшли до будови, щоб розпитати «класну даму» (адміністра-

тивний орган у тодішніх школах), чи не сталася якась помилка щодо моєї 

особи. На моє здивовання «класна дама», перепитавши ще раз моє прізвище, 

почала пригадувати. За хвилину вона вигукнула: «А-а-а, так це ви наробили 

такого рейваху? Ви дійсно прийняті, але за яких обставин?.. Ваша підготовка 

справді була незадовільна, але проф. Пухальський, теперішній перший дирек-

тор консерваторії, конче наполягав на вашому прийнятті. Над вашим пріз-
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вищем виникли гострі дебати й суперечки на професорській раді: велика час-

тина професорів не знаходила можливим відмовляти більш достойним канди-

датам і уділити вам такий привилей, але проф. Пухальський, той, що вас іс-

питував, заявив, що вас бере до свого класу. Тут счинилось ще більше ремст-

вування. Одначе проф. настоював на тому, що у вас великі здібності, і що він 

хоче вас мати своєю ученицею. Після довгих дебат професорська рада посту-

пилася, і таким чином ви маєте щастя бути ученицею нашого славного профе-

сора». Проф Пухальський був найстарший і найвидатніший професор на 

Україні. Він був учеником учениці Шопена і найкращим інтерпретатором цьо-

го генія, а також Моцарта. Тому його вибрали за директора з почесним зван-

ням першого директора новозаснованої Київської консерваторії і приділили 

йому тільки тих учнів, що були прийняті відразу на старший курс. Ясно, що я 

своєю підготовкою не надавалася на те, щоб дістатися до такого виданого 

педагога, і моє прийняття до його класу було виняткове явище. Все це здава-

лося мені сном. Наприкінці нашої розмови класна дама завела мене до класу, 

який був тут таки внизу, відкіля далеко лунало прегарне виконання якоїсь 

незнайомої мені речі. Мені аж моторошно стало, коли я увійшла в клас. «Чи 

виправдаю я колись таке виїмкове довір’я визначного професора?» – майнула 

в моїй голові думка, коли побачила багато учнів, що чекали своєї черги. Один 

з них грав з професором на двох фортепіано. Я  тихенько сіла взаду на вільне 

місце, але професор не помітив мого приходу, так був зайнятий музикою. Тут 

вперше я мала нагоду вислухати цілий ряд гарних піаністів, які мали стати 

моїми колегами. Я почувала себе як на концерті, який тривав майже 4 години. 

Я звернула увагу, що ті, які вже переграли з професором, залишались і після 

того в класі. Пізніше я ознайомилася з методою професора, який радив учням 

слухати виконання один одного і вказівок професора, дебатувати між собою 

над виконанням і т. ін. А декому він просто казав: «Підіть додому і поду-

майте». Згодом і мені довелось не раз це саме почути від нього. Так випра-

цьовував досвідчений професор у своїх учнів самодіяльність і самокритику. 

Зовсім так, як виховував Остап Нижанківський свого талановитого Нестора. 

Коли всі переграли і вже розходилися, професор нарешті звернувся до 

мене, поцікавився моїм прізвищем, пригадав собі мій іспит і почав пояснюва-

ти дефекти моєї гри. Головним був – неправильна постановка руки, що мож-

на буде при моїй пильній праці, швидко виправити. Для цього він мене пере-

дасть на деякий час своїй колишній учениці, теж професорці консерваторії, 

Струмілло, з якою він про мене вже говорив. З цими словами професор Пу-

хальський відвів мене до іншого класу, де вчила пані Струмілло, і, нагадав-

ши їй про колишню їхню про мене розмову, залишив мене там. Таким спо-

собом розпочалися мої піаністичні студії в Київській консерваторії. 

З перших же годин я побачила, як я була далека від того, що нази-

вається піаністичним мистецтвом. Виявилося, що моя рука була ніби ско-



 

141 

вана. Навчання моїх попередніх учительок настільки вкорінилось у механіку 

моєї гри, що я досить довго ніяк не могла позбавитися тих поганих звичок. 

І щодо утворення співучого тону на фортепіано та різниці між правильним, 

виразним і сухим, коротким тоном виключно пальцьового удару – цього теж 

довго не могла збагнути. 

І ось почалися мої поважні і систематичні студії піаністичного мис-

тецтва. Я гостро відчувала різницю тону, яким грала моя професорка, і того, 

що виходив з під моїх пальців. Професорка терпеливо вияснювала мені ут-

ворення м’якого, еластичного тону через тиск пучкою пальця на клавиші. 

Вона звертала мою увагу на те, що суть клавірної гри не в «мордуванні» тіль-

ки пальців, а в досягненні «круглого, сильного і при тому благородного, ніж-

ного тону». Вона годинами намагалася розв’язати непорушність моїх сугло-

бів особливо в плечах, стоячи за моєю спиною і рухаючи верхньою частиною 

руки під час моєї гри. Мені це перешкоджало грати, я нервувалася до сліз, 

але тактовна учителька своїм спокійним голосом мене потішала і знов закли-

кала «спробувати ще раз»... Скільки сліз пролила молода «надійна» адептка 

Київської консерваторії по дорозі з Музичного провулку до Трехсвятитель-

ської вулиці, – сліз, які, нарешті прорвалися з моєї наболілої душі! Все мені 

здавалося таким безнадійним, а найбільше лякало можливе розчарування 

славного професора, що своїм авторитетом спричинився до моїх студій. «А 

що, коли він помилився, а в дійсності я бездарна людина?»... Стара моя влас-

тивість – недовір’я до своїх духових сил – дуже мене мучила. Але час ішов. 

Наближалися Різдвяні свята. Моя професорка ретельно і терпеливо працю-

вала зі мною, а професор Пухальський, який час від часу заходив подивити-

ся, як посувається справа мого навчання, тепер робив це все частіше й час-

тіше. Мені було дуже соромно, що так довго я не можу виправдати довір’я 

цієї визначної людини. А він між тим лагідно посміхувався своєю прихо-

ваною усмішкою та все підбадьорював: «Ну-ну працюйте далі». Іноді мені 

хотілося викрикнути: «З мене нічого не буде, я краще піду геть!», бо я ж 

звикла досягати всього помірно швидко і легко, а ось тут нічого не виходить. 

Майже наприкінці шкільних зайнять перед Різдвом я, працюючи дома 

за клавіром, раптом відчула різницю пливного співучого тону і уривчастого 

гострого клавірного звука, що утворюється грою кінчиками пальців. Нараз 

стало ясно, чому моя професора домагалася, щоб я «погладжувала клавиші» і 

спиралась на них цілою рукою, коли йшлося про «співучий»  тон. Ніби якесь 

пробудження настало, все стало зрозумілим, і ті рухи руки в суглобах з’яви-

лися самі собою. Радісно мені стало, хотілося бігти до своєї милої п. Стру-

мілло, порадитися з нею, чи не помиляюся я, але треба було чекати призначе-

ного дня моїх із нею занять. Коли ми зустрілися з нею в класі, і я схви-

льовано почала грати мелодійну п’єсу, намагаючись показати свої досягнен-

ня, моя професорка схопила мене за плечі і весело сказала: «Ну, бачите. Це ж 
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воно і є те, чого ми так добиваємося. Тепер піде все гаразд. Бачу, що ви зро-

зуміли і відчули мову тонів на клавірі».  

З цього моменту музика стала для мене глибшою, виразнішою, якою 

можна говорити без слів, яка зогріває, наповнює душу силою вражень і пе-

реживань. З великим захопленням почала я працювати. Радісно було бачити і 

вдоволення проф Пухальського, який незабаром прийшов на годину мого на-

вчання. Нічого він мені не сказав, тільки по-батьківськи поклав руку мені на 

плече, зиркнув своїми глибокими очима та усміхнувся кінчиком своїх уст, як 

звичайно. Я відчула, що йому було приємно побачити «зродження» своєї 

учениці. При цьому він щось тихо промовив до моєї вчительки, стоячи біля 

вікна, обоє вони посміхалися, а відходячи професор тільки сказав своє зви-

чайне: «Ну, працюйте далі». 

Новий світ відкрився для мене. Почалася моя свідома праця в сфері 

музичних звуків. Більше нотного матеріалу почали мені давати, цікавіші роз-

мови стали ми вести з моєю вчителькою – вже не тільки про техніку клавір-

ної гри, але й про внутрішній зміст музичного твору, про тонкість вислов-

лення музичної думки. Часто порівнювали ми вияви її в різних інтерпрета-

ціях. Цікаво, що проф. Струмілло, як одна з видатних учениць Пухальського, 

подібно до нього, не накидала свого розуміння і трактування музичного тво-

ру, вона старалась лише вияснити музичні думки та підказати способи їхньої 

репродукції. Іноді вона критикувала моє трактування, коли воно здавалося їй 

віддаленим від її розуміння. Все це ще було «шкільне» навчання, далеке від 

моїх пізніших занять з професором. 

Але не тільки гра на клавірі мене цікавила. Головна моя увага була 

сконцентрована на теоретичні лекції, тим більше, що в цій галузі я мала до-

сить солідну підготовку. Практика в диригуванні давала мені змогу орієнту-

ватися в тім, чого часто не могли збагнути мої колеги. Треба зауважити, що 

теоретичні предмети не були в фаворі у студентів консерваторії – адептів 

продукційного мистецтва. Вони дивились на теоретичні лекції скорше як на 

необхідне зло, що забирало багато часу і обтяжувало голову «зайвим» напру-

женням. Такий погляд усталився як у співаків, так і у всіх інструменталістів. 

Навіть у практиці теоретична малограмотність вважалася нормальною річчю. 

«Справді», – казали вони (зокрема співаки), – навіщо нам намагатися мірку-

вати над якимись там інтервалами чи значками підвищення та зниження, ко-

ли все одно треба наймати акомпаніатора, а в опері на те є коррепетитор. Ді-

ло цих людей навчити мене, як треба «перелізти» з ноти на ноту, а я все те 

візьму на слух, все одно треба вчити напам’ять не тільки роль в опері, але й 

кожен романс, що приходиться співати на концерті». Ноти ж треба часом 

тримати в руках в скрученій трубці на всякий випадок, може слово яке забу-

деться. З цим злом мені приходилося дуже часто зустрічатися при зіткненні з 

репродукційними митцями майже до самого мого від’їзду за кордон. Тих, так 
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зв. акомпаніаторів – а тим більше коррепетиторів – було небагато, і вони бу-

ли нарозхват. Це були люди, які мали здібність читати ноти «з листа», транс-

понувати, імпровізувати і т. ін. Зрозуміло, що такі люди повинні були добре 

володіти теоретичними навичками і цілком орієнтуватись у всіх теоретичних 

науках. Здебільшого, це були диригенти або ті, що готувались до диригенту-

ри. Ці професії були матеріально дуже вигідні, добре оплачувались, але 

вимагали великої терпеливості і тактовності: митці дуже вразливі люди, а 

співаки зокрема. За моєї пам’яті таких акомпаніаторів-коррепетиторів було 

всього кілька осіб на цілий Київ. На концертах вони були добре гоноровані, 

чи не ліпше, ніж самі артисти-виконавці, і на них виконавці могли сміливо 

покластися, знаючи, що акомпаніатор «не підведе». 

А мене в теоретичних предметах цікавила не тільки ця справа, вабило 

мене композиторське мистецтво, хотілося розуміти «мову» творців музики. 

Та й пам’яталися слова незабутнього вчителя Кошиця: «Візьміть тим часом 

клавір, а потім перейдете на теорію композиції». Тому я з охотою відвідувала 

лекції теорії, пізніше гармонії і початків контрапункту. Зустрінулася я тут з 

колегою Павлом Козицьким, сучасним славним українським композитором і 

радянським музичним діячем, що недавно помер. Того часу він вчився в Ду-

ховній Академії і був регентом церковного хору при Академії. Павло Ко-

зицький, подібно як і я, не мав можливості сам собі забезпечити приватне ви-

вчання теорії композиції, і тому зробив щось подібне, як я, цебто записався 

до класу гри на контрабасі, а головну увагу присвячував вивчанню теорії. 

Нам довелось навіть сидіти на одній лавці в класі. Козицький мав вигляд ду-

же поважної людини, носив вже й тоді окуляри, рідко коли всміхався і вза-

галі майже ні з ким не розмовляв. Хоч доля нас звела як товаришів, хоч мали 

ми багато спільного не тільки щодо музики, але почасти й у вихованні та 

середньошкільній освіті, нам рідко коли доводилося розговоритися, до того 

він був якийсь мовчазний і заглиблений сам у себе. Одне у нас тут у школі 

було спільне: добра теоретична та практична підготовка, що давала нам змо-

гу часто допомагати товаришам. 

Особливо цінною допомогою було наше вільне читанні нот «з листа». 

Практично це виявлялося так: крім лекцій теорії музики, у нас були й прак-

тичні вправи, що називалися сольфеджіом. Ці лекції вів наш таки теоретик – 

професор Риб, чех походженням. Слід сказати, що того часу в Київській кон-

серваторії було досить багато професорів іноземців, здебільшого чехів та по-

ляків, напр. Воячек (контрабас), Дуда (духові інструменти), наш теоретик 

Риб – це все були чехи; скрипаль Ерденко (здається поляк, хоч прізвище не 

засвідчує його приналежності до цієї нації), Пуліковський, – піаністи – Пу-

хальський, Ходоровський, Домбровський – поляки та ін. Як я вже сказала, 

наші колеги не відзначалися особливою здатністю в читанні нот та й диви-

лись на це так, «аби збути з рук». Отже, лекції проходили так: входив про-
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фесор. Поздоровкавшись, виймав з невеличкої шафки, що була у нього під 

замком, ноти-сольфеджіо, щось подібне до конконів (вправи для голосу спі-

ваків), ставив їх на пюпітр, а нас запрошував підійти до клавіру, що ми й ро-

били, вишикувавшись за його спиною. Професор тут же на клавірному пю-

пітрі мав наш пойменний список, заглядаючи до якого він викликав окремих 

студентів. Викликаний мав співати вправу, читаючи ноти без підготовки, а 

професор акомпаніював на клавірі. В нашім класі було більше половини жі-

нок-інструменталісток або співачок. Майже кожна з них терпіла від «нотної 

неграмотності», тому більшість із них зверталась до мене по допомогу, яка 

полягала в тім, що я просто сама за кожну «страждальницю» співала, міняю-

чи по змозі тембр голосу. А на це я замолоду була майстер, часто імітуючи 

для втіхи своєї і своїх дівчат-хористок різні голоси, наспівуючи улюблені 

уривки з опер і пригадуючи собі манеру співу різних артистів. Цю свою здат-

ність я зберегла до старості, забавляючи молодих людей в товаристві іміта-

цією тенорів, сопран, альтів і навіть почасти басів. Основними моїми «артис-

тичними» номерами був дует Альфреда і Віолети з опери «Травіата» (тенор і 

колоратурне сопрано), тріо з оп. «Іван Сусанін» (колишня назва – «Жизнь за 

царя») з першої дії, імітуючи спів Антоніди, Сабініна і навіть Сусаніна (со-

прано, тенор, бас), – особливо вдавався мені при тому т. зв. «критий звук». 

Іноді смішила людей і квартетом з 3-ї дії тієї ж опери – всі чотири голоси – 

тенор, альт, сопрано, бас. З тих часів починала вже вироблятися «диригент-

ська» здатність допомагати кульгаючій партії. 

Отже, імітувати жіночий голос не робило мені великих труднощів, 

треба було спостерегти тембр голосу товаришки. А чоловічі голоси іноді за-

міняв Козицький, з неохотою відкладаючи на бік свою серйозність. Важко 

сказати, щоб професор не помічав такого підтасування, але по своїй делікат-

ності принаймні робив вигляд, що не помічає, – все «сходило з рук», викли-

кана особа діставала відмітку виконаного завдання. При таких «продукціях» 

треба було зважати й на те, щоб не співати все без помилок, щоб надати спі-

ву певної правдивості. Про це таки дбали і самі колеги, звертаючись до нас 

за допомогою. Так проходили лекції сольфеджіо.  

А щодо теоретичних предметів, то наші колеги – адепти майбутнього 

високого оперного мистецтва – зовсім таки не дбали про якесь знання. Го-

ловне, щоб дістати трійку, яка з’являлась внаслідок комбінації недостатньої з 

усної відповіді і похвальної з відписаного у когось письмового завдання. Тут 

нам з Козицьким часто треба було зробити кілька рішень однієї і тої самої те-

ми, щоб допомогти товаришам. Сусіди просто у нас списували. В перших 

річниках це не робило труднощів, але пізніше, коли ми дійшли до контра-

пункту, годі було при письмових працях комусь допомагати, бо й самим тре-

ба було поважно зосередитися. Зрештою, мало хто з репродукційних май-

бутніх мистців дошкандибав до цих високих матерій, – та й не вимагалося 
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від них особливого знання контрапункту, – добре, коли здали другий курс 

гармонії. А мене незвичайно цікавили теоретичні предмети, і я ними займа-

лася в міру своїх сил і часу досить серйозно. 

Тим часом по Різдвяних Святах наближалися річні перевідні іспити. 

В нашій консерваторії всі студенти повинні були підлягати іспитам як з 

предмету своєї спеціяльності, так і з усіх інших обов’язкових теоретичних і 

практичних дисциплін. Ясно, що при підготовці кожний головну увагу 

присвячував своїй спеціяльності. А мені особливо треба було бути на 

сторожі, знаючи, що багато професорів поцікавляться, чи справдила я надії 

проф. Пухальського, що звів свого часу бій за мене. На жаль не мала я змоги 

зосереджено зайнятися підготовкою до іспитів, бо в той час, коли мої колеги 

могли грати по 6–7 год. денно, я повинна була свій час розділювати між 

наукою і службовими обов’язками, яких потрохи прибувало все більше і 

більше. Пощастило мені дістатися в вищу початкову школу учителькою співу 

та і в єпархіальному училищі було чимало праці. Залишався мені час для 

клавірних вправ тільки увечорі. Одначе, я пильно працювала. Дістала я від 

своєї професорки як екзаменаційне завдання, кілька технічних річей, одну з 

сонат Бетховена і мелодичну п’єсу Раффа, на якій я могла показати свої 

досягнення щодо мелодичного виконання і співучости клавірного тону. Крім 

того в пасажах я могла виявити пливкість і м’якість співучості дрібної техніки. 

Нарешті настав день іспитів. Набравшись мужності, пішла я в консер-

ваторію. Дорогою я себе підбадьорювала думками, що все ж таки я більш-

менш підготовилася до іспитів, а зрештою – «не святі ж горшки ліплять». 

В консерваторії вже розпочалися іспити. Молоді адепти мистецтва збиралися 

по черзі в артистичній кімнаті за порядком класів професорів. Не довго треба 

було чекати, коли прийшла черга і на нас, учнів проф. Струмілло. Важли-

вість наступної хвилини починала мене все більше хвилювати. Хтось із това-

ришів порадив мені прийняти перед виступом кілька валерьянових крапель, а 

знайшлись і такі, що їх мали при собі. Хвилин за 20 до виходу на естраду жа-

ліслива і охоча товаришка налила мені без міри, мабуть, крапель з 50–60 цьо-

го невинного ліку (ясно, не в такій дозі) до шклянки, і я одним духом це ви-

пила. За короткий час я відчула дійсно спокій в душі, зате голова була цілком 

затуманена. Я стала мало чутливою. Навіть і те сповіщення моїх колег, що 

перед моїм виступом зійшлися майже всі професори за «зеленим столом» ме-

не не дуже збентежило. Ніби під наркозом вийшла я на естраду і що перше 

запримітила, – всі обличчя звернуті на мене, а допитливі погляди професорів 

так і вп’ялись в мою скромну постать. Але мені було байдуже. Поки треба 

було грати технічні речі, пальці самі мимохіть бігали по клавіатурі, а я тим 

часом потрохи приходила до пам’яті, хоч голова все ще була в тумані. Ще й 

соната пройшла. Надходив момент мелодичної п’єси, яка не уявляла з себе 

особливих труднощів, і я дозволила собі трохи попустити своїм напруженим 
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нервам. Коли нараз, догравши п’єсу майже до половини, я раптом відчула, 

що не знаю, як далі, попросту – забула. В голові відразу промайнула думка 

про умови, що негласно існували для тих, кого іспитували. Коли клавиріст з 

яких будь причин, зупиниться під час виконання, зменшується йому відмітка 

на одиницю. В дальшому випадку – ще на одиницю і т. д. Що робити? Знаю, 

що мене слухають з напруженням всі, а професори може й раді були «підло-

вити» протеговану особу. Але тут враз прийшли мені на допомогу мої тео-

ретичні знання. Володіючи тональністю, в якій написана п’єса, я програла 

кілька пасажів, цебто, зробила імпровізаційну вкладку, а тим часом, напру-

жуючи пам’ять, нараз згадала, що далі слідує в п’єсі. Так благополучно я її і 

закінчила, ні разу не зупинившись. В артистичній колеги здивовано на мене 

дивились, коли я, усміхаючись, в знесиллі сіла на диван. Слідуючий колега 

пішов грати, а в цей мент досить рвучко відчинилися двері, і в кімнату уві-

йшов проф. Пухальський. Усміхаючись, підійшов до мене, по-батьківському 

поклав мені руку на плече і сказав: «Молодець, уміє виплутуватися!». Біль-

шої нагороди було не потрібно для мене. 

По скінчені шкільного року від’їхала я додому. Важку картину я 

застала: батько прибитий горем від втрати любої дружини, чим далі все біль-

ше чахнув. Сестра, що жила в Умані, кілька разів просила його залишити 

службу, подати у відставку і, маючи невеличку вислужену пенсійку, дожива-

ти спокійно свого віку. Вона мала того часу велике приміщення, в якому ви-

ділила невеличку кімнатку з окремим входом і щиро бажала забезпечити ста-

рість нашому дорогому батькові спокійним, безтурботним життям. Але він і 

чути про це не хотів. – «Діти, так гірко заглядати вам в руки», – говорив наш 

батько, що ціле життя прожив у постійній праці. Хоч це як прикро було нам 

слухати, але переконати старого не було можливості. І справді, де б він міг 

дозволити собі сидіти, «склавши руки», як він казав. Присвятивши всі сили 

службі Богові та родині, він так звик віддавати все, що мав – і духові, і ма-

теріальні здобутки, що йому важко було уявити себе в ролі бідного пенсіо-

нера, який не міг би вже підтримувати свою родину, хоч ніхто з нас вже не 

потребував матеріальної його допомоги. А хто звик давати, тому важко зви-

кати брати. Матеріальне забезпечення духовенства в старості за старої Росії 

було таке мізерне, що й справді, на пенсії не мав би з чого татусь наш давати, 

ледве-ледве на харчі йому вистачило б, а цього він не міг би знести. Тому він 

залишався на посту невтомного трудівника до самого кінця свого життя, хоч 

як тяжко було йому виконувати свої священичі обов’язки. Отже, татусь з ве-

ликим напруженням сил служив богослужби та інші відправи. А між тим 

атеросклероз та задишка дуже утруднювали йму ходження і взагалі які-будь 

рухи. Приїжджав іноді чоловік сестри, молодий, повної сили священик, який 

одначе, мав свою парафію в Умані і рідко коли міг звільнитися від своїх обо-

в’язків. Сестра з дітьми теж не могла на довший час залишити чоловіка і 
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родинне життя. Тому приходилося нам з татусем коротати дні самим, коли я 

приїздила на канікули. В часі моєї відсутності доглядала тата старша жінка, 

що почувала себе необмеженою господинею і розпоряджалась всим, як хо-

тіла. Татові це завдавало болю, але він терпеливо все переносив. Слід було б 

мені залишитися біля батька, та він цього не хотів. – «Що ти будеш робити в 

такій глушині з таким недужим стариком? Ти мусиш жити та набиратися ро-

зуму», – казав мені старенький, а я відчувала, що моя присутність була б 

йому приємна. Так і доживав наш татусь сам, – і цього я не можу собі виба-

чити і по сей день. 

Так важко було дивитись на батькові фізичні страждання, слухати 

його частий, задушливий, «курячий», як він казав, кашель, що розривав йому 

груди. Тепер татусь не робив уже своїх «прогулянок» по кімнаті. Важко було 

дивитись на згорблену, худорляву постать з білим як молоко волоссям, коли 

він сідав біля печі грітися. Важко було йому вести вже й розмови. Де поді-

лись ті часи, коли ми а ним годинами розмовляли, коли він головним чином 

сам мені розповідав про своє минуле, часто повчати мене як в галузях науки, 

так і практики. Тяжко татусеві було говорити, перешкоджало неправильне 

дихання і викликало стомлюючий зловредний кашель. Та й мені було ніяко-

во розважати його хвору душу своїми молодими, повними надій і стремлінь 

життєвими враженнями і думками. Внутрішній світ хворої людини, що звик-

ла було жити поруч з дорогою дружиною, так вміло й непомітно обгортаю-

чою його глибоку душу своєю ніжністю і всякого роду турботами, чого він 

не бачив і не відчував біля себе, – цей зосереджений в самому собі світ майже 

не потребував розваги: татусь жив своїм внутрішнім життям, своїми спога-

дами, своїм окремим, вдумливим світом. Інстинктивно його турбувало те, чим 

він ціле життя жив, тобто – забезпечити дітей всим, щоб вони не терпіли не-

достатків і дати можливість молодим силам правильно, розумно, а головне – 

морально розвиватися. Тому наше короткотермінове спільне життя зводи-

лось до того, що я намагалася по можливості обставити наше життя так, як 

це було при житті мами та прикрасити не бурхливим оповіданням з своєї 

початкової життєвої практики. Татусь, однак, хотів все знати, – що мене ці-

кавить, де буваю, що роблю, які плани маю на майбутнє. Треба було тільки 

обминати болючі питання – про театр та артистичне життя і взагалі про 

служителів культу театрального мистецтва. 

Проходила зима, наступала весна 1914 року, а з нею нове тяжке для 

мене горе – втрата другої дорогої для мене істоти – батька. Коли я приїхала 

на Великдень, застала батька в ліжку. Перші слова, якими він мене привітав, 

були: «Дочко, умираю». 14го квітня 1914 року тата не стало. Я залишилася 

сама майже непідготованою до життя... 

Середина 1915 року не принесла бажаного успіху на полі військових 

подій. Час від часу доходили до Києва справи досить непотішуючого харак-
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теру. Починала набувати переваги думка про затяжну війну. Все більше при-

бувало ранених до нашого міста, яке рахувалося глибоким тилом. Серед жі-

ночої статі поставало модне стремління бути корисним у військових госпі-

талях, носити одяг сестри-жалібниці і взагалі виявляти себе активним чинни-

ком при захороні батьківщини. Особливо така альтруїстика була поширена 

серед жіноцтва так званих «вищих сфер суспільства». Натомість молоді дів-

чата були не від того, щоб познайомитися в лічницях з раненими молодими 

офіцерами і при тій нагоді підловити й жениха собі. Того часу мати чоловіка 

військового було досить вигідна річ, бо крім гордого звання – «жінка захист-

ника батьківщини» – це приносило й матеріальне забезпечення, яке умож-

ливлювало безтурботне життя такої особи. Та й самі військовики-офіцери не 

були від того, щоб мати десь в тилу дружину, чи скорше прямо жінку, до 

якої можна було писати листи, чекати дарункових пакунків, час від часу ви-

користати відпустку й пожити родинним життям. А головне, одчайдушники 

вояки, у яких стало над головою літала «та з косою» – вище чи нижче, в за-

лежності від успіхів військових подій, часто самі бажали когось «ощасливи-

ти», щоб та особа могла користати з вигід військового часу, – все одно моє 

життя, мовляв, висить на волосинці, нехай же бодай дружина мається добре. 

А коли скінчиться війна, – там видно буде. Отже молоді дівчата поспішали 

записуватися у сестри-жалібниці і обов’язково до офіцерського госпіталя. Не 

завжди вдавалося цього кому-небудь досягнути чести бути сестрою саме у 

лічниці для офіцерів, бо таких було небагато в порівнянні з солдатськими 

госпіталями. Здебільшого добре влаштовувалися ті дівчата, що мали протек-

ції. Завідомо авантюрні особи здебільшого відмовлялися від почесного зван-

ня сестри-жалібниці, як тільки не знаходилося місця для них в офіцерських 

лічницях. Жінки ж військовиків-кадровиків, які важко несли хрест, покла-

дений на них долею, що могла кожної хвилини відібрати від них дорогу лю-

дину, самовіддано служили там, де їм було приділене місце, або поспішали 

дістати дозвіл працювати на передових позиціях. Одначе для цього треба 

було пройти поважний сестерський курс Червоного хреста, та й то частіше 

ставалося, що вояки-чоловіки не бажали бачити свою дружину серед жахів 

військових подій. 

Населення тим часом не мало жодної недостачі ні в харчах, ні в одягу. 

Трохи підвищені ціни вирівнювалися підвищенням і заробітної платні. Зате – 

«тил гуляв». Ранені, яким пощастило підлікуватися і користати з можливості 

доліковування вдома, далі – ті ,що приїздили на короткотермінову побивку в 

тилу, а особливо так звані «зем-гусари» – інтенданти, в кишенях яких води-

лася чимала копійчина, намагалися використовувати час щонайбурхливіше. 

Кав’ярні тріщали від натовпу уніформованих чоловіків і веселого жіноцтва. 

Горілка, вино лилося річкою, розгул і навіть часті непристійності «з п’яних 

очей» панували направо й наліво. Особливо популярним було влаштовуван-
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ня різних концертів як в міських залях, так і в лічницях та тимчасових гос-

піталях. Майже щодня приходилося й мені то виступати з моїми дитячими 

хорами то акомпаніювати співакам на численних так званих благодійний 

концертах. Звичайно, консерваторія не сміла про такі мої виступи нічого зна-

ти, бо на таку кількість їх я ніколи не могла б дістати дозволів та й сама моя 

поява в ролі диригента не повинна була бути відомою в консерваторії, яка не 

могла схвалювати появи своїх учнів перед публікою з належною підготов-

кою й артистичною виправкою. І це було зрозумілим, вважаючи на честь 

консерваторії, як вищої школи. Отже, мені бажанням моїх начальників, що 

хотіли похвалитися своєю ретельністю в справі благодійності з одного боку, 

а з іншого – й пописатися деякими досягненнями в співочому мистецтві 

своїх шкіл, приходилося виступати потайки, надіючись на те, що на таких 

малозначних концертах, мабуть, ніхто з перетомлених музичних педагогів не 

появиться та й рецензенти не будуть займатися в газетах невеличкими му-

зичними продукціями. Щодо акомпаніаторської праці,то вона за усталеним 

того часу поглядом була досить непомітним явищем. Цій галузі мистецтва не 

надавалося належного їй значення, мовляв, це так має бути само собою, і 

акомпаніатор – людина більш ніж звичайна й тому для публіки майже непо-

мітна. Тому праця акомпаніатора достатньо оплачувалася і цінилася тільки 

тими знавцями, які розуміли всю відповідальність цієї на перший погляд не-

помітної роботи. До речі, приходить мені на згадку один інцидент, що тра-

пився мені на одному з концертів. 

Запросили мене взяти участь як акомпаніатора на одному з аматор-

ських концертів, в якому брали участь самі аматори. За браком часу як у ви-

конавців, так і у мене треба було виступити без попередньої підготовки, цеб-

то, мені треба було акомпаніювати виконавцям, читаючи ноти «з листа», а 

співаки повинні були надіятися на досвід акомпаніатора. Концерт був, як 

звичайно «благодійний». Отже, приїжджаю на концерт, знайомлять мене з 

співаками й танцюристкою, і ми починаємо переглядати нотовий матеріал за 

певними бажаннями й попередженнями виконавці. Мимо волі звертаю увагу 

на молодого студента в університетській уніформі з сюртуком на білій під-

шивці (одзнакою певної маєтності й приналежності до цівілізованих кол). 

Цей адепт мистецтва до мене не підходить і нічого мені не говорить. Думаю 

собі: цей, мабуть, має свого акомпаніатора. Розпочинається концерт. Номери 

виконуються один за одним з невеличкими павзами між окремими виступа-

ми. Але ось розпорядчик показує мені й молодому студенту-«білопідкладош-

нику», що приходить наша черга. Я з здивованням питаю: «Що ж ви будете 

співати?». Він подає мені ноти відомого на той час і популярного романсу 

«Спіте, орли бойові», без якого не обходився майже ні один концерт. Річ 

зовсім не складна, досить сентиментальна, видана була в різних транспози-

ціях і написана в повільному темпі. Автора собі не пригадую. Я беру ноти, 
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пускаю, як водиться, наперед співака, вихожу за ним на естраду, переграю 

вступ, і співак починав співати. Бачу – дуже хвилюється. Я придаю трохи 

звучності в акомпанементі, щоб піддати йому сміливості. Як зараз згадую 

собі, то річ була транспонована в ціс-моль для баритона. Чую – голос непога-

ний у виконавця й досить поставлений. Зате відразу ж спостерігаю, що Бог 

не нагородив його добрим музичним слухом. В перших таки тактах починає 

мій співак підвищуватися. Я спробувала звучнішими акордами направити 

хибну інтонацію співака, але бачу, він не звертає на мої практичні вказівки 

уваги і далі потрохи підвищує. Поки йшла між нами ця непомітна для пуб-

ліки інтонаційна боротьба, мій відважний адепт в перших же таки тактах 

опинився на пів тону вище від приписаної тональності. Бачу, нічого мені не 

залишається, як доганяти його на пів тона вище, цебто – в тональності де-

моль (треба, значить, грати написане з замість чотирма хрестиками, з одним 

бемолем). Ну, думаю собі, трохи напруження й скінчимо в де-моль. Аж воно 

виходить не так. Ще на першій таки сторінці ми опинилися знов на пів тона 

вище, і мені прийшлося грати дальшій акомпанемент в ес-моль, цебто, з 6-ма 

бемолями. І так, поки ми скінчили цей наш виступ, а мій солідний теоретич-

ній іспит, ми опинилися на півтора тони вище від написаної тональності. 

Треба сказати, що спина була в мене мокра, і я швиденько пішла геть з ест-

ради поперед нашого славного співака, якого все викликали, видно, здебіль-

шого знайомі аплодисментами, а він з милою усмішкою все кланявся. На-

решті оплески ущухли, і наш співак з задоволенням підходить до мене і, не 

дякуючи, каже мені: «Здається, було не поганої» – «Так, – відповідаю я, – і 

щоб не позбавлювати молодого адепта мистецтва милої ілюзії не додаю – 

«тільки спина у мене мокра». Вслід за цим на тому ж таки концерті слідує 

дальший виступ танцюристки, що мала виступати з танцем «Російський на-

родний танець». Чомусь-то цей танець того часу часто танцювали у нас під 

музику Антоніна Дворжака, чеського композитора, з його славного циклю – 

«Слов’янські танці». Ця продукція була досить частим номером на концер-

тових естрадах, і музика мені досить певно, як то кажуть, сиділа «в ухах». Не 

приходилося мені й грати цей танець по нотам, але для своєї втіхи я іноді 

перегравала його «на слух». І ось, пішли мої виконавці на естраду. Як пізн-

іше з’ясувалося, для більшого ефекту танцюристка мала танцювати свій та-

нець при згаснутому електричному освітленні як і  в залі, так і на естраді. 

Тільки рефлектором мала бути освітлена постать танцюристки. На форте-

піано ж була поставлена свічка в досить непевному примітивному свічнику. 

Не знаю, що було причиною, але, сидячи і відпочиваючи від попередньої на-

пруженої своєї праці, чую зовсім певні початки музики, перші рішучі кроки 

танцюристки з притупуванням ніг, і раптом якийсь удар, ніби розбитої 

шклянки, музика стихла, – павза, – вслід за цим вилітає з естради танцю-

ристка вся в сльозах, а за нею поважного віку акомпаніаторка, яка весь час 
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говорить: «Але я ж нічого не бачила, коли згасла свічка». Я швидко  підхожу 

до танцюристки, зорієнтувавшись, в чим діло, беру її міцно за руку, і кажу: 

«Залишіть сльози й біжіть на сцену, я Вам програю і впітьмах, тільки прислу-

хайтесь до музики, бо я не знаю, що й де ви повторюєте». Тим часом здиво-

вана публіка сидить дійсно в пітьмі й нічого не розуміє, а упорядчики тоже 

не орієнтуються, що діється, і не розсвічують світла. Так ми швидко вийшли 

на естраду і з гріхом пополам, але з великим успіхом заради дивних і неперд-

бачених обставин скінчили свій номер, і танцюристка з радісною усмішкою 

кілька разів дякувала публіці за оплески, а мене в артистичній кімнаті довго 

обіймала. Ось пару таких «закулісних» концертових історій, – а їх було 

чимало. 

Вертаючись до ходу подій моєї молодечої музичної праці, зупиняюся 

на моїх досить частих виступах з шкільними хорами тих шкіл, де мені суди-

лося вчити дітей співу. Того часу від учителя співу вимагалося навчити дітей 

музичній грамоті. Найголовніше було, щоб діти вміли заспівати хором кілька 

пісень і тим прикрасити шкільні свята того чи іншого характеру. Як цього 

досягав учитель, нікого це не обходило. Важно було, щоб дітей години співу 

трохи розважали, дали їм можливість певного відпочинку, а школі – запов-

нення хоровим співом належні номері святочної програми. Й діти дійсно лю-

били ці лекції, охоче співали, бо й наш цілий народ дуже співучий і любить 

виливати свою душу в співі. В школах же, за винятком учительських інсти-

тутів та шкіл, що утримувало саме духовенство, не тільки не вимагалося на-

вчання музичній грамоті, а навіть рекомендувалося «не утрудняти, пам’ять 

дітей зайвими теоретичними науками», а, мовляв ті, що мають до музики 

здібності, самі собі знайдуть дорогу. А для шкільних свят був потрібний до-

сить великий репертуар, бо й самих свят було. чимало в приводу різних на-

год – то народження або йменини когось а царського роду, (а царська родина 

була досить численна), то ялинка, то великодні свята, то чисто шкільні свят-

кування з того чи іншого приводу. Отже, навіть тим учителям, що сумлінно 

ставилися до музичної освіти дітей, просто не було часу на якусь система-

тичну науку. Щастя було в тім, що наші діти здебільшого мали не тільки 

добрий голос, але й гарний музичний слух та пам’ять. А головне допомагала 

та наша вроджена здібність до хорового співу. Не даром же кажуть: «Де зі-

йдеться двоє українців, відразу розпочнуть чотириголосо співати». Отже, 

вчилося головним чином «на слух». При вдалішому підбору здібних дітей та 

диригентських здатностях учителя вдавалося з шкільними хорами розучу-

вати і досить складні три-й-чотириголосі композиції. На жаль наша рідна 

українська пісня була в загоні, переслідувана від царських жандармів, так що 

коли хотілося бодай одну таку прекрасну рідну народну пісню заспівати, тре-

ба було її замаскувати цілим рядом інших чужоземних пісень, що, наприк-

лад, так уміло робив наш славний диригент Ол. Кошиць на своїх концертах 
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студентського хору, називаючи деякі концерти «слов’янськими», тільки то-

му, що в першому відділі співалися гімни різних слов’янських народів за 

браком відповідного пісенного матеріалу. Зате в другому – треба було спі-

вати цілий відділ російський і тільки третій відділ можна було присвятити 

українським пісням. Отже, в моїй практиці щастило мені мати дітей з добри-

ми голосами в початкових нижчих і вищих школах, тоді як гімназіальні хори 

не могли похвалитися особливо вдалими хорами й учнівським гарним го-

лосовим матеріалом. Та це зрештою й зрозуміло по цілком природним фізіо-

логічним причинам, бо голоси дітей віку між 13–14 роками підлягають мута-

ції (переходу голосів з дитячого на юнацький), а це найбільш характерні ро-

ки для учнів середньошкільників. Того часу вдалося мені зорганізувати в 3 і 

4 вищій початковій школі, де я вчила співу, досить пристойні дитячі хори. 

Для більшого успіху шкільних хорових продукцій я деякі пісні розучувала 

водночас в обох школах і в разі потреби підсилювала то один, то другий 

шкільний хор. З огляду на те, що досить часто приходилося відвідувати гос-

піталі, щоб розважати ранених зокрема солдат, приходилося здебільшого  

підбирати репертуар бадьорого маршового характеру. Тому й мої діти охоче 

й пристійно співали кілька таких пісень спільних для обидвох шкіл. 

Початком квітня місяця прийшла раптове звістка до нашого шкільно-

го світу, що цариця, мати царя Миколая, має приїхати до Київа і зробити 

огляд шкіл, що були в її відомстві. А таких шкіл було в Київі досить багато, 

починаючи від інститутів для дітей дворян (бувша шляхта за часів царизму) і 

кінчаючи звичайними середніми і нижчими школами. Нараховувалося біля 

25.000 дітей, що вчилися в школах відомства цариці Марії Федорівни. Цей 

огляд патронеса хотіла зробити десь в половині місяця травня. Можна собі 

уявити гвалт, що розпочався навколо цієї знаменної події. З’явилася ціла низ-

ка різних дорадників, планувачів, упорядчиків, «знавців» церемоніалів і т. д. 

і т. д. Почалася біганина, наради, порада, вироблення порядку святочних по-

дій і т. ін. Велика метушня піднялася у вищих сферах шкільної ієрархії. На-

чальники особливо клопоталися за належне переведення наступних свят, від-

чуваючи наперед в разі достойного улаштування цієї небуденної події на 

своїх грудях дальшій орден нагороди «за усердіє». Циркуляри літали до шкіл 

один за одним. Завідуючі школами безнастанно запрошувалися на позачер-

гові наради, які продовжувалися по кілька годин на добу. Найстрашнішою 

перепоною до достойного переведення свята був брак часу. Треба було все 

зробити протягом місяця і при тому не порушуючи ходу шкільних занять. 

Головна біда була в тім, що – «скільки голов, стільки й розумів». Нарешті 

вирішили, щоб не давати переваги одній школі перед другою, – зробити тор-

жествений похід всієї шкільної молоді, що належала до вищезгаданого ві-

домства, в маршовому порядку від центра міста до царського двірця на Пе-

чорську. Там мала відбутися у дворі двірця невеличка церемонія, під час якої 
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найбільш заслужені старші начальники шкіл мали бути представлені цариці, 

найвизначніші школи мали розміститися у дворі перед входом до двірця, а 

спереду шкільних рядів мав зайняти місце вибраний хор, що виконав би не-

велику програму головне з народних пісень. Решта ж шкіл мала розташу-

ватися на великій площі перед двірцевою огорожею. Треба сказати, що і для 

самої цариці намічалася програма, а саме: високопоставлена патронеса  мала 

вийти на відкритий ганок, що був перед входом у двірець, і там чекати на 

прихід шкільної молоді. 

Коли був установлений церемоніал свята, зайнялися справою влашту-

вання хорової продукції, що мала б достойно репрезентувати шкільництво. 

Тут розвинулися такі величезні дебати, що, здавалося, не буде й краю їм. Од-

ні радили створити величезний хор майже з усіх дітей, що співали в своїх 

шкільних хорах, другі радили визначити хор з найвидатнішої школи-інсти-

туту (дворянських дітей), треті доводили, що треба вибрати найкращих співа-

ків з усіх шкіл – солістів, – і з них утворити скороспішний хор, а інші більш 

розсудливі рекомендували виділити прямо вже готовий хор якоїсь школи з 

випрацьованим уже репертуаром, який визначився на попередніх публічних 

виступах, і доручити йому заспівати найкращі свої числа головне з репертуа-

ру народніх пісень. Це було б найбільш раціонально з огляду на короткий 

час для підготовки. Між такими дорадниками була й моя начальниця Ольга 

Володимирівна Рознатовська, завідуюча 4-ою вищою початковою школою, 

шкільний хор якої вже кілька разів виступав на благодійних концертах під 

моїм керуванням і користався успіхом. Тут, як вона сама мені розповідала, 

насипалися на неї всі, як шершні, що, мовляв, вона собі думає, та де ж таки 

покласти таку відповідальну ролю на молоде дівчисько. Та й що скажуть ве-

дучі інших шкіл, мали б бути таким робом відсунуті набік, і які теж хотіли б 

«пописатися». Мені ж, справді було тоді всього 22 роки. Отже, моїй завідую-

чій не залишалося нічого більше, як свою пропозицію взяти назад. 

Таким робом після довгих дебат вирішили, що найкраще буде, коли 

зупиняться на тій пропозиції, яка радила вибрати солістів з різних шкіл і 

скласти з них хор. 

Постало дальше болюче питання: кому доручити підготовку і ведення 

такого хору? Думки розходилися. Дехто радив поставити на чолі такого хору 

диригента, що мав за собою найбільше успішних виступів. Інші казала, що 

таку раптову справу може подолати найстарший і найдосвідченіший педагог. 

Зупинилися, нарешті, на цій останній пропозиції. Так було доручено органі-

зація і ведення такого репрезентативного хору дійсно великодосвідченому 

старому вчителеві співу Злобіну переведення хорової репрезентації. Навіть і 

репертуар був даний на його розсуд. 

Вслід за цим розіслані були розпорядження для нас усіх учителів спі-

ву подати список своїх солістів і характеристику найліпших з них. Далі було 
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призначене й місце та термін співок, а саме в пообідній порі якраз у нашій  

4-ій вищій початковій школі. Незабаром розпочалися й співки. Треба сказа-

ти, що в першому поверсі нашої ж таки школи знаходилася канцелярія ди-

ректора вищих початкових шкіл. Директором же цих шкіл був того часу 

Борис Плеський, великий чорносотенець і завзятий кар’єрист. Він часто за-

лишався працювати в канцелярії й по обіді. Тепер же співки, що провадилися 

на 4 поверсі цієї будівлі, примушували його особливо ретельно слідкувати за 

їх переведенням і за успіхами в праці. Не знаю, чи заходив він нагору, під 

час репетицій, і як саме там йшла справа, але одного красного дня, коли я 

мала лекції в школі, було мене покликано до директора. Тут я довідалася, що 

підготовка проходить не дуже успішно, і мені було запропоновано приходи-

ти на співки і допомагати колегові Злобіну. Це мене трохи здивувало, одначе 

є наказ, і в найблищий термін призначеної репетиції я зненацька з’явилася на 

ній. Дуже було мені ніяково перед заслуженим колегою. Прийшлося вимов-

лятися волею директора та делікатно пропонувати колезі своєї допомоги 

акомпаниментом на клавірі, тим більше, що Злобін цим інструментом не во-

лодів, а користувався скрипкою. Здивований колега подякував мені за охоту, 

і ми почали працювати разом. Ясно, що у нас така робота не клеїлася: діти 

вчили все на слух, колега сам співав своїм старечим «диригенським» голо-

сом о октаву нижче, не всі діти зорієнтовувалися в транспозиції до своєї ок-

тави, сам учитель, намагаючись зразково «вести» своїм голосом мелодію, не 

завжди добре чув, що співають діти, учні, що звикли до строю своїх шкіл, не 

могли пристосуватися до нових обставин, а тут ще й звуки клавіру вмішува-

лися до цілого того галасу. Моя ж роль була дуже нещаслива: інструмент 

стояв далеко збоку кімнати, мені приходилося через плече дивитись на дири-

гента, що нахилившись над столом з партитурою сам співав і махав при тім 

рукою, якої мені треба було слухатися. Одначе діти співали щось інше, і я в 

роспуці не знала за ким іти. Ще й до того розучувалася якась дитяча хлоп’я-

ча маршова пісня, хоч здебільшого співали дівчата. Річ була приявно не під-

ходяча, дівчата кепкували, учитель сердився, а все докупи творило якийсь 

кавардак. З бідою пополам скінчили ми співку, колега мені чемно подякував, 

а я вилетіла з залі стрімголов, застерігаючись наперед, що більше мене на 

цих репетиціях не побачуть. 

Другого ж таки дня я прийшла до директора і делікатно вимовлялася, 

що там, мовляв, моя поміч непотрібна, навпаки, скорше перешкоджала б. 

Так час линув, підготовки у всіх галузях йшли ретельно, циркуляри 

літали майже щодня, «вибрані» особи, призначені на представництво, з запа-

лом приходили на вправи вчитися робити глибокі реверанси, приписані цар-

ським етикетом і т. д. і т. д. 

Аж ось незабаром наблизився «славний» день 15 травня, день призна-

чених свят. Зраня було нам наказано прибути з своїми школами до т. зв. 
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«Купецького саду» – великого парку, в якому вечерами в літній порі від-

бувалися в спеціальній ротунді симфонічні концерти. Площа цього парку бу-

ла дуже велика, так що вся величезна кількість учнівської молоді вільно мог-

ла в ній уміститися. При вході до парку знаходилася велика будова, яка того 

часу називалася «Купецьке зібрання», перейменована тепер, здається, на «Ф-

ілармонічне зібрання». Це був один з найбільших концертових заль міста 

Київа. 

Прийшла і я в призначений час, збираючись прилучитися до однієї з 

корпорацій своїх шкіл. Особливо я здружилася з колегами 4 початкової шко-

ли, зокрема з Наталкою П. учителькою в цій школі. Корпорація цієї школи 

була дуже дружна, здебільшого молоді люди, що під проводом своєї досвід-

ченої завідуючої добре доставили учбове діло, так що сама школа була на 

передовому плані. В парку я швидко розшукала свою товаришку, і ми почали 

проходжуватися, очікуючи заклику до маршового наступу. Весело нам було 

молодим, повним енергії, стремлінь майбутнього серед моря голів уніформо-

ваної молоді, серед яких було багато серодньошкільників, а між ними було 

чимало й таких, що вже й ус продирався. Але час ішов, вже було майже 10 

годин (зібралися ж ми десь біля 8-ї години), а ми все прогулювалися, та про-

гулювалися. Аж ось раптом дивимося біжить розхристаний, збентежений, з 

скуйовдженим волосям, блідий як полотно директор Плеський і прямо чем-

чекує проти нас з Наталкою. Підбігає до нас і в распачі каже мені: «Плато-

нідо Іванівно, спасайте положення, там (показує рукою на «Купецьке зібран-

ня») співають щось страшного». Я остовпіла і з здивованням кажу йому: 

«А що ж я тепер можу зробити?» – «Ідіть, помагайте йому (цебто Злобіну)». – 

«Тепер вже пізно», кажу йому. «Але щось робіть, ради Бого, це ж щось 

страшне, що вони там співають». – «Я ж нічого не можу тепер зробити, хіба 

тільки те, що зберу докупи хори двох своїх вищих початкових шкіл і будемо 

співати маршові пісні під час походу». – «Так добре, хоч це зробіть» – каже 

мені директор. Діти мої, почувши таку звістку, були надхнені. Зібралося та-

ким чином біля 90 дітей, репертуар ми, як я вже казала, мали подекуди спіль-

ний, і ми вистроїлись. Мої завідуючі мали велику втіху з того, а діти були в 

нестямі. Відразу сталася почасти зміна в строю молоді, допереду поставили 

наш хор замість учнівського оркестру, якого пересунули десь на середину, і 

ми гордо розпочали похід. У моїх дітей було таке надхнення, що мені часто 

приходилося приборкувати їхнє поривання, щоб берегти дитячі голоси. Пе-

ред нами ж була довга дорога, треба було економити їхніми голосовими си-

лами. Я ж сама була не менше горда в своєму молодечому завзятті. Це ж бу-

ла чи не перша солідна прилюдна спроба своїх здібностей, а ще більше – 

перша побіда молодого жіночого авторитету перед багатьома заскорузлими 

переконаннями самолюбної чоловічої статі. Одначе, мені не могло й в голову 

прийти той дальший тріумф, що мене чекав в недалекому майбутньому. 
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Трохи дивно мені було напочатку вести перед 25-титисячній масі 

учнівської молоді. Для певної моральної підтримки я навіть попросила свою 

приятельку йти поруч з хором як ніби доглядачки за порядком. Діти відваж-

но крокували, дотримуючи порядку рядів та маршового ритму. Цей похід 

продовжувався в напряму до двірця майже дві години, так що десь біля пер-

шої години ми дійшли до огорожі біля двірця. Біля мене в той час не було 

нікого з головних розпорядчиків, тому мені самій не випадало міняти поря-

док церемоніала. Я вирішила розташувати своїх дітей-співаків зараз таки бі-

ля огорожі, але з надвірнього її боку. Тим часом підійшли ті школи, що по-

вині були увійти в двір. Це було зроблено, і незабаром двір біля двірця запов-

нився уніформованою молоддю, що розташувалась розділившись на дві ве-

ликі колони, між якими постав великій прохід, що тягнувся від вхідних воріт 

до самого ганку двірця. Цим проходом нарешті пройшов так званий, репре-

зентативний хор, який і вистроївся перед самим ганком двірця. Всіх трохи 

збентежило те, що тільки після того, як діти вистроїлися, вийшла цариця на 

ганок, хоч мала це зробити раніш. Почався концертний відділ. Само собою, 

що директор IIлеський вже давно був там, готуючись після співу дітей бути 

представленим цариці. 

Не знаю, чим керувався такий досвідчений учитель, яким був Злобін, 

але він виставив свій хор у дві шеренги, розтягнувши його велику віддаль. 

Діти, що й без того не були зіспівані за браком потрібного довшого часу, а 

тепер не будучи скупчені один біля одного, не чули не тільки того, що дія-

лося на другому крилі, але й не так далеко від себе, в центрі, де саме й став 

диригент. Мені не було добре чути, як саме цей хор співав, але можна було 

спостерегти якийсь неспокій в рялах учнів, що стояли в колонах. Нарешті до-

нісся деренчливий голос самого диригента аж до наших рядів. «Еге, – поду-

мала я, – справа погано стоїть. Видно діти щось партачать», як у нас казало-

ся. Вслід за цим бачу проходом летить Плеський аж до нас. Відбігає до мене 

і задихавшись напівспритомнілий кричить біля мене: «Спасайте, бачите ж, 

що там робиться». Мене вже розібрала злість, і я йому відповідаю: «Я нічого 

вже не можу зробити, хіба що забрати своїх дітей з тієї каші». Директор, не 

дослухавши мене, побіг знов вперед. Як там все скінчилося, не знаю, тільки 

видно було, як тільки ущух здалека дитячий спів, цариця, поза всіма припи-

сами, замість того, щоб чекати «представительства», зійшла зі сходів ганку і 

пішла проходом між дитячими колонами, розглядаючи в лорнет учнів. Всі 

були так здивовані «порушенням» передбаченого церемоніалу, що за нею по-

слідував лише її ад’ютант. І так цариця дійшла аж до самих воріт, все дивля-

чись через лорнет, ніби когось шукаючи. Раптом її погляд зупинився на мені, 

що стояла біля самих воріт. Цариця підходить до мене, подає мені руку і 

каже своїм низьким контральтовим голосом: «Карашо ваші дєті поют, ка-

рашо» (вона була датчанка і, як кажуть і до кінця свого життя не позбавилася 
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іноземного акценту). Я від несподіванки зовсім розгубилася, і, не будучи тре-

нована в придворних реверансах і взагалі не знаючи, як треба поводитися й 

балакати з такою визначною особою, а до того ще й бачучи, що цариця подає 

мені руку в білій, не першої свіжості, рукавиці, потрясла її руку та й відпо-

відаю: «Дякую, мовляв, вам за признання», а сама думаю: де ж це вона нас 

чула? Як виявилося, вона стояла весь час протягом нашого походу вулицею 

на бічному балконі і, як видно, чула наш спів і бачила мене в ролі диригента; 

цього ніхто й не помітив. Отже, почали ми з нею розмовляти. «Де ви вчи-

лися?» – питає мене цариця.  «Я ще й зараз вчуся», – кажу їй – «саме в Київ-

ській консерваторії». – «А скільки ж вам років?» – питає мене. Кажу: «22». – 

«Як ваше прізвище?». Відповідаю – так і так. – «А чи не хотіли б ви переїха-

ти до нас, до Петрограду (теперішній Ленінград) продовжувати свою нау-

ку?». Я хоробро відповідаю: «Ні, дякую, я цілком задоволена Київською кон-

серваторією». – «А чи не маєте ви в Петрограді якогось з родичів?». Прига-

дую собі, що батько колись розказував, що дійсно в Петрограді вчить в кон-

серваторії теорії музики якийсь наш родич, ніби мій дядько в перших, але що 

це «великий пан» і до нашої рідні ніколи не голосився. Видно Щуровський 

був досить відомою особою, коли моє прізвище викликало в голові старої 

цариці якусь асоціацію. Отже, на запитання відповідаю: «Чула, що в Петро-

граді є наш родич, але я його не знаю, і він з нами не зустрічається». – «А 

жалко, – каже цариця, – приїхали б до нас, дістали б державну стипендію, от 

і вчилися б у свого дядька». У мене навіть не з’явилося й думки використати 

таку нагоду, та й де б я покинула мій дорогий Київ, Дніпро, сестричку, рідні 

могилки, й моїх добрих учителів? – «Ні, – кажу, – дякую, я вже буду кінчати 

науку в нашому Київі». Аж усміхнулася цариця такій дитячій незвичайній 

для неї наївності. Хотіла ще щось мені казати, але в цей мент підбігає Пле-

ський і вже на ходу сипливим голосом шепоче: «Цілуйте, цілуйте…» – «Ко-

го, – думаю собі – й куди?» В цей час цариця бере мене заруку і починає по-

вертатися назад до двірця. Я слідую за нею, а ззаду нас підтюпцем топочеть-

ся директор і ще якісь особи, мабуть, з придворних, що підскочили до цариці 

для охорони. Так дійшли ми майже до початкових рядів дитячих колон, де й 

зупинилися. Тут підбігає придворний фотограф і каже: «Ощасливліть, – мов-

ляв, – ваше Імператорське величенство, сфотографуватися з дітьми шкіл ва-

шого відомства». Та погоджується, але й мене тримає біля себе. Так ми й бу-

ли сфотографовані серед дітей майже обіч одна одної. Все це промайнуло пе-

редо мною, як сон. Після цього цариця пішла знов на ганок, і тут почався вже 

той очікуваний церемоніал представлень. Я, стоячи все ще в рядах дітей, з 

жахом дивилася, як наші начальниці низенько вклоняються, роблячи гли-

бокий реверанс. «Ну, – думаю собі, – буде мені кінець». Я ж не тільки не зро-

била реверенса, навіть в руку не поцілувала на початку нашої розмови. Доб-

ре, що хоч на відході поцілувала руку її, коли вона подала мені по фотогра-
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фуванні. А все ж ганьба буде мені, подумають, ось яка невихована. А хіба ж 

я знала, що треба цілувати руку в рукавиці?... Подивившивсь на всю цю це-

ремонію, я помалу почала посовуватися назад до своїх дітей, і поки я тюп-

калася дозаду, біля двірця все було скінчено, цариця відкланялась і пішла у 

двірець. 

Тим часом директор Плеський майже підтюпцем добіг до мене і каже: 

«Співайте ж знов, Платонідо Іванівно, з вашими дітьми, я йду за ними», – 

ніби цим він мені дуже допоміг би. В цей час, як тільки наші діти, що були 

без тями від захоплення з похвали цариці (багато з них чули нашу розмову і 

бачили відзначення, якого дісталося їхній учительці), ще з більшим ентузіаз-

мом почали знов співати, хоч і як були вже перетомлені і навіть похриплі. 

Тут як сніг на толову насипались на мене репортери газет, гукаючи з усіх 

боків: «Що вона вам казала?». В даному разі директор Плеський був на місці, 

відповідаючи за мене. – «Лишіть її, бачите ж вона зайнята. Я сам вам все роз-

повім». Так ми дійшли за попереднім розпорядженням до Царського саду, 

що стикався з Купецьким парком, куди було наказано всім дітям зійтися, 

щоб вислухати промову директора Плеського, як головного розпорядчика. 

Було дуже душно, сонце хоч і схилялося вже на захід, одначе наше 

українське сонечко до самого кінця гріє так. що й сорочка мокра. Мої ж 

молоді сили хоч як того часу були порівняно міцні, одначе втома брала за 

своє. А тут ще й в горлі пересохло і час від часу проспіваного мною уривка 

пісні, де перетомлений дитячий голос був неспроможний дотягнути до кінця 

й вирівняти інтонацію партії, та порох від тупоту ніг залагав аж до легенів. 

Хотілося страшенно пити. Якраз саме у входу до Царського саду був кіоск, 

де продавали всякі прохолоджуючі напитки. Тут ми й зупинилися з моєю 

приятелькою, що все ще не розлучалася зі мною, пустивши наперед наших 

дітей. Не знаю, скільки ми випили того всякого «сітро», «фіалки» і т. под. 

питва, але стояли ми біля цього кіоска досить довго. Коли чуємо громо-

подібне  «у-р-р-ра, у-р-р-ра» і ще раз те саме. В цей мент біжить по доріжці 

якийсь гімназист, аж фалда його уніформи розвіваються, підбігає до нас і 

каже: «Директор просить вас прийти до нього на подіум, він хоче подякувати 

вам перед усіми». Виявляється, що десь в середині саду був споруджений на 

скору руку подіум, щоб директор міг з нього промовити до дітей та підкрес-

лити визначний теперішній день. Я само собою не пішла і просила перека-

зати директору, що я дуже втомлена і поспішаю вже додому. Гімназіст побіг, 

але поки ми з Наталкою прощалися та ділилися своїми останніми вражен-

нями (вона теж була захоплена моїм успіхом і, як передова жінка і того часу 

курсистка вищих жіночих курсів, була досить емансипована і готова до бо-

ротьби за рівноправність жінки), гімназист прибіг назад з пропозицією від 

директора, що, мовляв, він мене відпровадить в автомобілі директора, а ця 

машина того часу не була ще так поширена, їздилося більше на дрожках з 
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одною конячкою. Від такої приємності я не відмовилася, і, молодий юнак, 

що був вже трохи під вусом, гордо мене довіз додому, пишаючись не тільки 

тим, що проводжає даму, але й тим, що їде в директорському автомобілі. 

Отголоски цього свята були великі, і принесли мені багато і приємних 

і неприємних хвиль. Цих останніх треба було чекати на консерваторії, без 

дозволу якої прийшлося мені мимохіть виступити. Ясно, на другий же день 

газети затріщали з повним запалом і нещадно називаючи моє прізвище, від-

мінюючи його у всіх відмінках. Щоб охолодити трохи гнів консерваторських 

професорів, я рішила не появлятися якийсь час у стінах дорогої мені школи: 

кажуть же, час в такім випадку багато допомагає. Тим часом незабаром од-

ного вечера кличуть мене до телефону, що був у швейцарській. Прихожу, 

прикладаю телефонну трубку до вуха і чую голос директора, який далеко не 

начальственим тоном запрошує мене прийти в такий-то день до канцелярії 

дирекції. Ясно, що треба було йти. Думалось мені, що, мабуть, Плеський ви-

словить мені якесь признання і тим діло скінчиться. Аж воно не так вийшло. 

В призначений день прихожу в канцелярію і зустрічаю там багато всякого 

роду «начальства», а посеред кімнати – довгий стіл вкритий білою скатер-

кою, на якому розставлені столові прибори та пляшки з вином. Вітаємося. 

Згодом, коли всі вже зібралися, директор сядає в чоло столу і запрошує мене 

сісти обіч нього. Всі усілися, і почали закусювати. Налили всім вина, і ось 

директор встає з промовою. Ясно, що основою її було те «щастя», що ось ми, 

мовляв, «удостоїлися великої честі не тільки побачити царицю, але й сфотог-

рафуватися та розмовляти з нею (видно, доля таки всміхнулася директору, і 

він якщо ще не дістав виїмкового ордена нагороди, то було йому його при-

обіцяно). Коротко кажучи, промова лилася золотим джерелом, чого, зрешт-

ою, й треба було очікувати. Всі уважно слухали, хто з задоволенням в надії 

на нагороду, хто з патріотизмом, а кому й байдуже все було, тільки обов’язок 

вимагав дотриматися правил пристойності. Я була майже наймолодшою 

членкою товариства і почувала себе досить ніяково та ще й на такому почес-

ному місці. Коли це раптом чую промова певертає в інший бік. Директор 

говорить: «За той успіх, який супроводжував це славне виняткове свято для 

наших шкіл, ми зобов’язані нашій милій, талановитій молодій колегині, ви-

конанням хору якої так була задоволена наша висока патронеса – є. ім. вел. 

цариця Марія Федорівна. Тому дозволю собі висловити від усіх нас прохання 

до нашої колегині, щоб вона не відмовила прийняти в майбутньому від нас 

лавровий вінець, коли вона буде диригентом опери. Можна собі уявити ту 

сміливість у вислові такої відважної прогресивної думки на той час. Жінка-

диригент опери та ще й з уст директора народних шкіл, та ще й з уст Бориса 

Плеського. Але вона була висловлена перед усим чесним народом – «суво-

рими» педагогами, особами, що наводили жах на багатьох майбутніх «уче-

их», признаних і непризнаних талантів і т. ін. Всі заплескали з різним по-
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чуттям – хто з співчуттям, хто з іронічною усмішкою, хто з повною байду-

жістю, а дехто прямо з причини необхідності підтримати певний святочний 

настрій. Я ж, одначе, почувала себе збентеженою: директор, як то кажуть, 

попав «не в брову, а в око». В голові промайнула недосяжна мрія, яку я й 

сама собі боялась виявити. Мрія – далека й славна мрія, яка так і залишалася 

невисловленою навіть для самої себе, марною мрією...Болюче зараз згадати 

ці світлі, священні бажання молодої людини, яка могла б досягнути їх, коли 

б доля тому сприяла, коли б було більше душевних сил до боротьби з люд-

ськими забобонами, часто з злою людською волею, коли б так часто не доку-

чали злидні, коли б… та що й говорити, знайдеться багато тих коли б. 

 

 

П. Щ-а. (Платонида Щуровська-Россіневич) 

Уривок з спогадів жінки-диригентки3 

 

Давно це діялось. Люди сучасного покоління не вірили б, як важко 

було на полі диригентської діяльності пробивати собі дорогу жінці, яку доля 

нагородила незвичайним для жіночої статі фахом та ще в часи, коли жінці при-

ходилося вести вперту боротьбу за рівноправність взагалі, за признання мож-

ливості її виступу на ширшому форумі праці, що не обмежувалася  б приділе-

ною їй природою функцією – бути матір’ю та виконувати обов’язки з домаш-

нім вогнищем. Ще за моїх дитячих літ рідко коли можна було почути навіть 

про працю учительки, особливо у середній школі. Мені прийшлося не тільки 

спостерігати поступове просування жінок у суспільно-громадське життя, але й 

самій нести на своїх плечах тягар заскорузлих традиційних поглядів на при-

значення і здатність жінки. Про довгий шлях своєї безнастанної боротьби за 

право на не зовсім поширену навіть ще й в сучасний період нашого передо-

вого життя працю диригента досить докладно розказую в своїх спогадах. 

Тепер на цих сторінках хочу навести тільки деякі моменти цієї постій-

ної і часом далеко не легкої боротьби за можливість застосування здібностей, 

даних мені природою і успадкованих мною віл батька, свого часу досить ві-

домого диригента. Ці моменти належать до мого життя за кордоном, де мені 

довелось працювати на полі мистецтва більшу частину мого життя. 

По закінченні за кордоном вищої освіти в консерваторії та абсоль-

вуванні філософічного факультету в університеті, прийшлося мені протягом 

10 років нявчати в нашій вищій педагогічній школі, керуючи кафедрою ди-

ригентури. Разом з тим треба було вести працю в двох студентських хорах в 

                                                           
3
 Скорочений варіант цих спогадів надруковано під назвою «У століття «Запорожця». 

Уривок із спогадів жінки-диригентки» у журналі «Наше життя» (Філадельфія, США). 

1962, Ч. 10. С. 21-32. 
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місті, де ми з чоловіком стало перебували, та в близькому курортному місті. 

Саме в цей час треба було мені лікуватися від туберкульозу, який, хоч і в по-

чатковій стадії, одначе дуже мене мучив. Чоловік мій ще вчився в полі-

технікумі на лісному відділі. Іноді нас відвідував один з наших генералів, 

який з моїм чоловіком любив згадувати минуле. Одного разу наш гість від-

відав нас після одного з наших більш менш регулярних концертів, які наш 

хор давав тричі або й більше разів на рік. Генерал вихваляв виконання, і, 

зокрема те, що військовій людині впадає в очі – хорову дисципліну, без якого 

не можна собі уявити будь-якого масового виступу. Особливо було для нього 

дивним те, що саме жінці так слухняно підкоряються не тільки жінки, але й 

чоловіки. Я жартома на це й кажу: «Хто знає, може колись прийдеться мені 

керувати й військовим хором, тоді ще досконаліша буде дисципліна». На це 

наш гість з невдоволенням мені відповідає: «Ні, цього ніколи не буде, щоб 

жінка керувала вояками». – «А може…», кажу я і при цьому переводжу роз-

мову на щось інше, спостерігши, що ця тема не подобається нашому гостеві. 

В той мент мені й в думку не спадало, щоб у ті часи була можлива така річ, – 

жінці стати керівником військового оркестру і що може настати такий час, 

коли мені справді прийдеться взяти на себе цю складну роль.  

Незабаром незадовго до початку другої світової війни, коли наші 

школи були зліквідовані, довелося мені по довшій порі фахового безробіття 

дістатися до гімназії в м. У. в ролі учительки співу. При тій нагоді покликано 

мене керувати місцевим українським хором. Тут, як і в інших випадках моєї 

диригентської діяльності, прийшлося мені в початкових етапах праці витер-

піти багато непорозумінь і недовір’я до жінки, як керівника мистецьких ви-

ступів. Однак, я промену опис тих неприємних моментів, які приходилося 

мені переживати в цього приводу. Зупинюся тільки на епізоді, що мав відно-

шення до нашої колишньої розмови з п. генералом.  

Протягом регулярної праці з хором задумала я поставити оперу «За-

порожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського в оригінальному вигляді, так 

як автор написав, без жодних купюр. В місцевому хорі було досить гарних 

молодих голосів з непоганими артистичними даними. Напочатку здавалося 

трохи складною проблемою балетна частина опери, що її немилосердно ви-

кидали наші театри з побутовим репертуаром, зважаючи на скромні антре-

пренерські можливості колишнього українського театру. Важко було знайти 

трупу, щоб до її складу входили не тільки танцюристи народних танців, але й 

фахові балетні сили. Тимчасом, Гулак-Артемовський, що писав цю оперу в 

часі своєї слави, без сумніву мав на уразі справжній балет великих театраль-

них сцен. В порівнюючи невеликому місті та ще й з населенням різних націо-

нальностей було досить складною проблемою знайти фахівця-балетмейстера, 

що хоч трохи був би ознайомлений не тільки з технікою балатного мистецт-

ва, але й з характером українського мистецтва взагалі. Але і в цьому пощас-
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тило мені: в особі жінки одного українського професора, хоч вона була й ін-

шої національності, знайшла я освічену людину з спеціальними знаннями в 

галузі ритміки, фізкультури взагалі і балетного мистецтва зокрема. Вона ду-

же зацікавилася моєю думкою – поставити в повному вигляді нашу першу 

популярну оперу, – і ми, не гаючи часу, почали розробляти план її здійснен-

ня. Годинами просиджували ми за клавіром, розбирали не тільки кожний та-

нець (а їх, як відомо, композитор написав 7), але й кожне музичне речення, 

кожний такт. Я терпеливо перегравала безліч разів одно й те саме та з’ясо-

вувала своє розуміння музики автора. Часто заглиблювалися ми  й до історії 

музики, навіть до історії України, а з нею моя помічниця через свого чоло-

віка була ознайомлена. Після такого тематичного та загального розбору моя 

співробітниця сама у себе вдома придумувала різні фігури танцю, не забу-

ваючи й стилю наших народних танців. При новій зустрічі вона мені пока-

зувала різні комбінації танцювальних фігур, які вона дуже вдало випрацьо-

вувала. Ми знов обмінювалися своїми думками, як з боку формального, так і 

зважаючи на наші аматорські сили, що мали бути вибрані з-поміж нашої 

молоді. Пригадую той запал, що вів нас у нашій праці – створити щось таке, 

що не лише відповідало б музичним задумам автора, але й показало б нашій 

публіці форми мистецького балету. 

Коли було все приготовлене, так би мовити, – теоретично – з музич-

ного і з балетного боку, моя співробітниця зайнялася підбором танцюристів. 

Це теж була не така легка справа. Охочих танцювати було багато, але треба 

ж було перевірити технічну здатність і здібності кожного, хто хотів приєд-

натися до нашої впертої і часто втомлюючої праці. Але моя мила співро-

бітниця і це подолала з властивою їй енергією і завзятістю. Протягом кількох 

днів вона як балетмейстер випробувала цілу лаву охочої до танцю молоді, го-

ловним чином з-поміж учнів місцевих середніх шкіл. Нарешті були вибрані 

кілька танцюристів, які, на думку керівниці, надавалися до праці, згідно з 

поставленими завданнями. 

Почалася підготовча праця. Моя невтомна співробітниця годинами 

вправляла з своїми танцюристами, немилосердно примушуючи їх робити 

різні «па», які далеко не відповідали попереднім уявленням молодих енту-

зіастів. Треба було подивляти як незмірну впертість і терпеливість балет-

мейстера, так і покірливу слухняність танцюристів. Вправи провадилися 

майже щодня, – спочатку з окремими особами, потім з ансамблями. Я з ост-

рахом стежила за настроєм і фізичною здатністю молодих, не пристосованих 

до такого напруження сил. Часто приходилося бути свідком того, як після 

початкових проб танцюристи, особливо хлопці, скаржилися на втому та біль 

у ногах. Одначе ні балетмейстер, ні кордебалет не здавалися, і праця інтен-

зивно посувалася далі. 
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Між тим у мене було повно інших завдань. Треба було не тільки ви-

працювати масові сцени і хори, але  й розучити ролі окремих персонажів. 

Поки йшлося тільки про чисто музичний бік справи, коли виконавці всю 

свою увагу зосереджували виключно на диригентові, все відбувалося ніби 

без особливих ускладнень. Але незабаром до праці приступив режисер, ко-

лишній співробітник трупи М. К. Садовського. Роздвоєння уваги причиняло 

труднощі не тільки для виконавців окремих персонажів, але особливо для 

хору. Одначе завзяття молодих сил, з яких головним чином складався цілий 

ансамбль виконавців, і зацікавлення театральною працею збуджували в них 

таку енергію, що приходилося дивуватися їхній пильності і спритності навіть 

в тих, що були цілий день зайняті або в школі, або на службі: не вважаючи на 

втому від щоденної праці, вони точно приходили на вправи і  присвячували 

їй значно більше часу, ніж це звичайно вимагалося під час чергової поточної 

мистецької роботи. Ясно, що на підготовку такої вистави треба було б мати 

принаймні півроку, а то й більше часу, тоді як у нас на це було не більше 

трьох місяців. Коротко кажучи, двері українського культурно-освітного До-

му не зачинялися майже протягом цілого дня, не кажучи про вечір, коли спі-

ни і притупування ногами лунали, хоч і крізь зачинені вікна, майже до ночі. 

У місті У. проживав у той час і п. М. М. Аркас, син нашого історика і 

автора опери  «Катерина», людина старшого віку і розладнаного здоров’я. Не 

раз приходилося йому виконувати роль Карася в цій таки опері «Запорожець 

за Дунаєм» і бути іноді й музичним керівником. Його однак дуже заслужна 

загальна діяльність на мистецькому полі, як старожила, що вже довгий час 

проживав і працював тут на місці, зводилася до трафаретного способу 

постановки і навіть самого артистичною виконання за зразком нашого 

незабутнього корифея М. К. Садовського. А в нас було інше завдання: 

поставити оперу всю цілком, точно за музикою композитора і з молодими 

артистичними силами. М. М. Аркас був відомий не тільки в місті свого пе-

ребування, але й в околицях, де часто приходилося йому виступати як гаст-

ролерові. Отже, публіка його знала, любила і звикла до способу його гри, що 

вкорінився протягом довгого часу за славним зразком з минулих часів. І ось, 

коли наша праця була в самому розпалі, мешканці м. У. довідалися з опо-

відань захоплених молодих виконавців про якісь-то «новинки» і в першу 

чергу, – що роль Карася приділена не «нашому славному артистові – Арка-

сові», а молодому з прекрасним голосом урядовцеві з банку Л. Вмент поси-

лались на мою голову скарги, невдоволення і всякого роду попередження і 

поради, що, мовляв, справа стоїть на злій дорозі, що публіка буде якщо не 

обурена, то дуже збентежена відходом від того, «до чого ми звикли»... і т. д. і 

т. ін. Особливо «загорівся вогонь на стрісі», коли публіка довідалася, що 

опера не кінчиться «гопаком і козачком», як це велося споконвіку в театрі 

М. К. Садовського. Просто проходу мені не було від різного роду «прия-
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тельських добрих рад», а часами і неприємних докорів. Само собою, родина 

п. Аркаса, головним чином його дружина, поставилася цілком вороже до 

мене і навіть перестала зо мною розмовляти, вбачаючи в моїх планах спе-

ціальну акцію проти М. М. Аркаса. Це було мені дуже неприємно, тим 

більше, що до того часу ми були в гарних дружніх відносинах. І тільки в цьо-

му випадку мені прийшлось провести довгі дебати з симпатичною для мене 

родиною Аркасів, поки я переконала їх в моїй повній неупередженості, хоч 

все ж таки небіжка п. Аркас так таки й до кінця свого життя не могла мені 

вибачити «такої нетовариськості». А щодо «голосу народу», то я спокійно 

всім відповідала що було, то пройшло, а тепер ви, мовляв, побачите щось 

інше. Одначе все це досить прикро впливало на мої нерви і порядно таки 

перешкоджало праці, особливо, коли треба було підтримувати настрій наших 

виконавців, бо до них той самий «голос народу» теж долітав. 

В розпалі праці і безнастанній балаканині не могла моя увага зосе-

редитись на оркестрі. Навіть на самому початку виринала у мене думка про 

виконання опери під клавір, хоч скромний клавірний акомпанемент далеко 

не відповідав би широкому масштабу задуманої постановки. Але коли наше 

товариство вирішило поставити оперу на честь президента республіки з на-

годи дня його уродин, питання оркестру постало в повній гостроті, тим біль-

ше, що вирішено було поставити оперу в міському досить великому театрі. 

Мені здавалося, що в такому місті як У. завжди можна знайти хоч би неве-

ликий інструментальний ансамбль, з яким без особливих труднощів удасться 

розучити і провести оперу. І ось, коли остаточно вияснилося, що оперу конче 

треба виконати з оркестром, почалося розшукування оркестрантів. Незаба-

ром виявилося, що навіть невеликий гурток приватистів-музикантів далеко 

не так легко знайти, як думалося. Тут хтось підказав, що єдиний вже зігра-

ний і музично освічений оркестр – це військовий оркестр, що завжди висту-

пає на всяких офіційних народних святах. Я знала, що у військовий оркестр 

приймалося людей або вже з музичною освітою, або вояки, здібні до музики, 

мали пройти курс навчання в військовій музичній школі, а з неї абсольвентів 

призначали в той чи інший військовий оркестр. Отже, це було для нашої 

справи найкращим виходом з положення. З місцевим капельмейстером війсь-

кового оркестру я була знайома, але він на жаль був саме в той час у від-

пустці. Заміняв його помічник, який, звичайно, не мав ні такого досвіду, ні 

авторитету, як головний керівник. Переговори з військовим начальством взя-

лися вести члени управи хору, які незабаром і приступили до виконання 

своєї місії. Командир гарнізону, полковник, не вбачав нічого неслушного в 

тому, щоб військовий оркестр виступив у виставі укр. опери, тим більше, що 

ця вистава мала відбутися в міському театрі та ще й на честь президента 

республіки. І він дав дозвіл на участь оркестру. Тоді нікому й не спало на 

думку, що оркестр буде грати на укр. виставі під керуванням невійськової 
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людини та ще й жінки, тим більше, що таке «позичання» цього оркестру бу-

вало не раз і раніш, в цьому ж таки театрі, як мені казали, на виставах укр. 

театральної трупи, коли вона спромагалася ставити опери. Заручившись доз-

волом, треба було мені подбати про ноти. Виявилося, що з минулих часів, 

коли ще трупа М. К. Садовського влаштовувала вистави в У., збереглася пов-

на оркестровка. Таким чином, спадала з моїх плечей найголовніша турбота, 

бо в противному разі мені треба було б день і ніч сидіти, щоб скорим темпом 

зоркеструвати цілу оперу, полишивши на боці іншу підготовну працю. Дові-

ряючи досвіду своїх попередників – диригентів, я не переглянула докладно 

всієї оркестровки, обмежившись тільки перевіркою скрипкової партії, як го-

ловної партії нескладних оперних продукцій. При тому я побачила, що в 

партії є багато позначок різними олівцями, головним чином викреслювань, 

відповідно до того, які музичні ресурси були в диригента та які вимоги ста-

вив він своїм виконавцям в залежності від більшої чи меншої їхньої музичної 

грамотності як і самого керівника. Але в загальному я спостерегла, що коли 

викинути всі ті позначки, то грати можна, хоч сама оркестровка не являла 

собою досконалої праці. В кожному разі, справа нотного матеріалу мене вже 

не турбувала та й не було часу присвятити їй більше уваги. 

І ось настав день першої зігравки. На жаль полковник дозволив тільки 

дві репетиції, та й нам самим було не по-кишені просити більшої їх кількості, 

бо за кожну треба було платити досить солідну суму. Тому я просила присла-

ти мені окремо струнну групу вояків-музикантів на одну годину, а на наступ-

ну – виконавців на духових інструментах. Як звичайно, всі українські імпре-

зи, як також і репетиції, ніколи не починаються у нас вчасно, тому і я не ду-

же поспішала за звичкою прийти точно в призначену годину. Але коли я, уві-

йшовши в будинок, стала йти на гору по сходах, то мене не мало здивувала 

тишина навколо. ІІодумалось мені: мабуть мої музиканти ще не прийшли. 

Одначе, ще більше я була здивована, коли, роздягнувшись у роздягальні, я 

увійшла на залю і побачила, що всі мої скрипалі сидять на своїх місцях в 

повному порядку, маючи злагоджені всі інструменти і з належною військо-

вою дисципліною очікують керівника, не розмовляючи між собою. При моїй 

появі вояки ані не встали, настільки вони не сподівались диригента-жінки. І 

тільки коли я станула перед ними, вони враз піднялися з своїх місць. На їхніх 

обличчях можна було бачити змішаний вираз – цікавости і здивування. Для 

мене така зустріч була звичайним явищем: з попередньої практики я вже 

знала, що постать жінки-диригента в більшості випадків викликає у виконав-

ців здивування, особливо у чоловічої статі. А тут же були самі чоловіки. 

Отже, привітавшись, ми почали грати. Відразу можна було відмітити 

молодого віольончеліста, що добре грав «з листа» і тут же таки легко під-

давався динамічним вказівкам диригента (нам приходилось за браком відпо-

відного часу робити разом і технічну зігравку, і певне динамічне оформ-
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лення). Але разом з тим впало мені в очі, що музикант-фельдфебель, який 

очолював на той час групу довірених йому музикантів, щось трохи бенте-

житься і грає у других скрипках не в лад. Ніяково було мені зупиняти всіх 

музикантів-скрипалів, щоб зробити зауваження досвідченому скрипалю-«на-

чальству», і я, не перестаючи диригувати, підійшла до нього і заглянула в 

ноти. Яке ж було моє здивування, коли я побачила, що за кольоровими по-

значками не можна було розібрати майже ні одної ноти! Я припинила 

репетицію та й питаю: «Як це ви в тому розбираєтесь, що у вас написано?». 

А він мені й відповідає: «А я дивлюсь одним «очком» до альтової партії, 

пульт якої був поруч із другими скрипками. – Ось це дисципліна, – подумала 

я собі. Щоб не переривати праці, досвідчений музикант почав сам комбіну-

вати, щоб уникнути плутанини в своїй партії. Я, звичайно, попросила виба-

чення у нього і пообіцяла на слідуючу зігравку принести ноти в повному по-

рядку. При цьому я прийшла до переконання, що на таких музикантів можна 

покластися. З гріхом пополам докінчили ми свою працю, на кінці якої під час 

паузи для відпочинку той самий фельдфебель підійшов до мене і сказав: 

«Честь і слава вам». 

Не ліпше стояла справа і з партіями духових інструментів: мої попе-

редники дуже пописалися різними викреслюваннями, перекреслюваннями та 

замінами одних нот іншими. Пам’ятаю жахливий дисонанс, коли під час 

вступу до каватини султана мій музикант-волторніст повним форте заграв 

щось неможливе. А коли я підійшла до нього і глянула в партію, то побачила 

збоку позначку: «Грай іn С». Якому керівникові спало на думку це написати – 

невідомо, одначе музикант справився з тим, що від нього вимагалося і показав 

свою теоретичну підготовку. Може колись, за «царя Гороха» виконавець 

грав на натуральній волторні з строєм іn С, та й те щось неправдоподібне. 

Ясно було одне, що мені треба було засісти на кілька днів і ночей, щоб до-

вести до ладу всі оркестрові партії. На другій зігравці пощастило мені надати 

оркестрі певний вигляд. 

Пригадую собі те гарне враження, коли на генеральній репетиції 

більш-менш злагоджений оркестр і досить добре вишколений хор та молоді, 

свіжі голоси солістів-виконавців злилися в гарну гармонію, що освітлило 

оперу в достойному вигляді. Пригадую і своє почуття душевної сатисфакції. 

Відчувалося захоплення і вдоволення виконавців, зокрема солістів-співаків, 

яким пощастило подолати своє хвилювання і декому з них почути вперше 

свій голос, що лунав над звуком оркестри. Навіть в очах професіоналів-муз-

икантів помічалося вдоволення з повного звуку, чистоти інтонації тощо. Не 

завжди можна було за попередніх часів досягнути особливої чистоти інто-

нації в аматорських гуртках зокрема в масових сценах, де виконавці не мали 

поставлених голосів і часто не знали, як володіти диханням. Треба ще до 

того додати й те, що тут не малу ролю відогравала молодість як виконавців 
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на сцені, так і самих музикантів, погляд яких іноді заблукав поруч з увагою 

на диригента чи ноти і на гарне хлоп’яче чи дівоче обличчя. 

З яким задоволенням ми з хореографом зводили танці, які, до речі, 

йшли щодо музичної частини цілком задовільно, бо до оркестрових партій 

балетної частини не доторкалася жадна «Зевсова правиця» з різнокольоро-

вими олівцями з огляду на те, що просто всі сторінки балетної частини були 

досить ґрунтовно зліплені по краях. Балет був достатньо витринований, і 

можна було сподіватися загалом, що справа піде добре. 

Ось настав і день самого свята. Важко сказати, що я тоді особисто 

відчувала. Загальне душевне піднесення, велике напруження нервів, віра в 

свої сили (без чого ніколи і нікому ніщо не вдавалося) і прагнення довести 

справність свого починання та бажання побороти часто помилкові традиції, – 

так можна було б охарактеризувати мій тодішній душевний стан. З раннього 

ранку почалися святочні виступи в місті. Мої музиканти вже з 4-х годин 

ранку були в перманенції: то вони грали під час підготовки до військового 

параду, то потім сам парад в присутності приїжджих вищих начальників, то 

оркестрова гра на площах для населення або для військової еліти в офі-

церському клубі під час обіду і т. ін. Одним словом, коли мої воячки при-

йшли в театр, щоб нарешті ще цілий вечір грати оперу, то їхній вигляд був 

жалюгідний. Але військовий тренінг давав їм змогу опанувати втому і ще 

востаннє того дня напружитися і виконати покладене на них завдання. Па-

м’ятаю, що коли я в театрі стала за диригентський пульт, загальний настрій 

відчувався дуже піднесений. Театр був вщерть наповнений публікою, в пер-

ших рядах сиділа головним чином еліта цивільного громадянства та війська. 

На початку треба було заграти державні гімни, під час цього всі присутні 

встали. Очевидно, моя постать в стоячому положенні була більш помітною, і 

вона немало здивувала головним чином військове начальство. Зайво заглиб-

люватися до подробиць нашого виконання, які могли б бути цікавими для 

спеціалістів-музикантів. Зазначу тільки, що перетомлений волторніст часто 

робив т. зв. «кікси», викликаючи мої невдоволені погляди в його бік. Коли 

під час антракту ми з ним зустрінулися, милий вояк без мого зауваження сам 

підійшов до мене, по-військовому став струнко і сказав: «Вибачте, я вже не 

міг «вифоукноти», цеб то чисто заграти. Годі було гніватися на вщент пере-

томлених вояків, – вони й так робили диво, справляючись майже бездоганно 

з матеріалом, не цілком опанованим за короткий час. Було у нас чимало по-

милок, недоглядів, втрати твердого ґрунту під ногами серед молодих адептів 

сценічного мистецтва, особливо щодо ритміки, але ніхто з публіки навіть 

серед добре ознайомлених з оперою слухачів, тих недоліків не помітив. Та й 

де їх не буває? Навіть у професіональних труп і на великих сценах трапля-

ються похибки, і залежить тільки від керівників так їх прикрити і замаску-

вати, щоб невтаємничений глядач нічого не помітив. Треба сказати тільки 



 

168 

одне, що між моїми музикантами і мною був повний контакт і порозуміння, а 

в такому випадку завжди можна «виручити» виконавця. Найбільш зворуш-

ливою була сцена молитви звільнених людей, що виряджались у дорогу на 

свою батьківщину: великий хор з добрими солістами, стоячи навколюшках, 

співав справді з великим почуттям і підпорядковувався динамічним вказів-

кам диригента з повним розумінням. Відчувалося зворушення майже у всіх 

співаків, і це не могло не передатися публіці. 

Прийшлося повторити молитву з другого куплета ще раз не невга-

мовну  вимогу слухачів. Але особливо велике враження зробив балет, добре 

продуманий і випрацюваний балетмейстером. Публіка, яка вперше в У. по-

бачила постановку балету в давно всім знаній і популярній опері прийняла 

цю новину як сенсацію і реагувала на неї дуже експансивно: кілька номерів 

довелось повторити. Взагалі вся сцена з балетом була для більшості цілко-

вито. Несподіванкою. Я мала повну сатисфакцію, коли опозиція, що так 

гаряче опонувала моїм прагненням – поставити оперу в її первісному вигляді 

по скінченні вистави гуртом приходила і висловлювала своє захоплення, за-

значаючи, що «ніхто собі не міг і уявити щось такого прекрасного». Коротко 

кажучи, для «прем’єри» вистава була цілком задовільною. 

Не такі блискучі відгуки були цієї вистави. Військові начальники, 

побачивши за диригентським пультом цивільного керівника та ще й жінку, 

вже на самому початку вистави закривали розгнівані обличчя програмами. 

(Де ж би така крамола). Одначе, нікому з нас й на думку не спало, що ми так 

важко згрішили, відважившись допустити жінку до диригування військовим 

оркестром. А тимчасом з У. полетіли до головного міста республіки телегра-

ми, телефонограми належним чинникам вищих урядових кол і просто теле-

фоничні розмови. Допомогали в тому і деякі цівільні особи, які взагалі не 

сприяли діяльності укр. культурних організацій. Тому, коли на численні за-

клики з інших провінціальних міст про влаштування тієї самої вистави, наша 

управа звернулася до військового начальства з проханням дозволити оркест-

ру виступити ще кілька раз в інших містах, збентежений полковник катего-

рично відмовив участь його оркестру у виставах, покликаючись на те, що він 

уже мав великі неприємності із-за того, що дозволив таку участь в У. Коли 

члени нашої управи почали наполягати на тому, щоб хоч один раз ще 

дозволили оркестру виступити в близькому місті М., де вже зроблено заходи 

відносно вистави і витрачено досить великі кошти на це, полковник нарешті 

змилостивився і дав дозвіл ще на одну виставу, але тільки під керівництвом 

військового диригента, саме того помічника головного капельмейстера, про 

якого я вже згадувала. Тільки тепер стало ясно нашим представникам, в чому 

полягав гріх організаторів вистави, а саме – цивільний керівник та ще й 

жінка – диригент. І треба було погодитися на цю вимогу, щоб не призводити 

до збитків людей. Ніяково було й колезі-диригентові нашвидку переймати 
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від мене керівництво оперою, яка була йому цілком невідомою, а для озна-

йомлення з нею зовсім не було часу. Прийшлося йому погодитися тільки на 

теоретичний перегляд партитури опери, і то з клавіраусцугу та на одну гене-

ральну репетицію перед самою виставою. Ясна річ, що справа у нього не 

клеїлася: він не знав ні темпів музики, ні тексту опери, ні, нарешті, самої ор-

кестровки. Мої співаки були в безмежному розпачі: стурбований жіночий 

персонал проливав сльози, хор не орієнтувався у вказівках диригента, а ор-

кестр був теж дезорієнтований іншим веденням. Прийшося мені погодитися 

на роль суфлера, щоб з будки керувати принаймні співаками. Але й так спра-

ва не йшла. Тоді самі оркестранти знайшли вихід і непомітно запропонували 

мені стати внизу в оркестрі біля концертмейстера і фактично диригувати, а за 

диригентським пультом залишався військовий диригент, який щось сам для 

себе махав руками, почасти пристосовуючись до того, що і як грав оркестр і 

співали на сцені. Мабуть, ніколи і ніде в світі не відбувалася вистава в таких 

оригінальних умовах! Але все таки справа налагодилася, і ми якось відбули 

виставу. Ясно, що дальші повторення опери в інших містах були неможливі. 

Треба й так віддати належне тактовності капельмейстера й самих музикантів, 

що завдяки їхній скромності і старанню пощастило вийти з положення і 

виставу благополучно відбути. 

Довго ще після того і багато було розмов з цього приводу. І в голов-

ному місті довший час дискутувалося про те, як це сталося, що все ж таки 

жінка опинилася за пультом лицем в лице з вояками. А мої музиканти ще 

довго віддавали мені честь, приязнено вітаючись зі мною при зустрічі. 

Пізніше при побаченні з нашим генералом, який так категорично 

твердив, що ніколи не може статися в тодішні часи, щоб жінка керувала воя-

ками, я мала змогу з деякою дозою іронії поставити нашого доброго знайо-

мого перед факт, що незаперечно стався, коли таки жінка, а не чоловік ке-

рувала військом бодай в оркестрі. 

П. Щ-а. 

* * * 

П. Щуровська 

Із думок дириґентки4 

(У 75-ліття Платоніди Щуровської) 

 

Багато часу проблукалося по цій грішній землі, багато невиконаних 

намірів, недокінчених плянів і бажань залишається поза моїм життям. І ось 

тепер, коли оглянуся, то й сумно стає за своє втрачене життя. За молодих літ 

                                                           
4
 Друкується за: Олександер Кошиць : зб. статей, спогадів і матеріалів до 130-річного 

ювілею з дня народження геніального диригента і композитора: довід. вид. / упоряд. 

Є. М. Паранюк. Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2006. С. 187–188.  
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захоплювалась до безтями, до самозабуття високим музичним мистецтвом, 

театром, творчими мистецькими пориваннями, оркестром з його чарівними 

звуковими комбінаціями, з багатством барв і виразових можливостей. Зма-

гала заглибитись у те, що в звуковому мистецтві затаєно для звичайних смер-

тельників і що застережено для обранців, що їх Бог на те покликав на світ, 

щоб могли занурюватись у глибину непоскверненого мистецтва, студії ви-

щих нематеріяльних законів того прекрасного, що Вища Воля приховала для 

очищення людської душі, забрудненої вимогами невгамовного тіла. Замо-

лоду поривалась я осягнути найвище репродукційне мистецтво – оркестрове 

диригування, щоб потім облагороджувати душі тих, хто разом із виконав-

цями хоче вжитися в те прекрасне, яке створювали творці поза межами 

буденного життя. 

Ці святі переживання я сама відчувала на собі, коли вслуховувалась у 

творчість великих незрівняних мистців, З великою вдячністю згадую ті чу-

дові хвилини, якими не раз обдаровували мене Нікіш, Кусевицький, Лукон та 

й Кошиць і багато, багато інших. З запалом ходила я на концерти з визнач-

ними мистцями, по 15 разів на місяць займала своє скромне улюблене місце 

в «местах за креслами» за 50 к., де з партитурою в руках вслуховувалась в 

інтерпретацію великих оперних майстрів-дириґентів тієї чи іншої опери. І то-

ді здавалось мені, що прийде колись час, коли й я стану за диригентський 

пульт оркестру Київської опери... 

А між тим час ішов, потреба піднесення нашого рідного мистецтва 

вимагала самопожертв, коли настала можливість присвятитися нашому рід-

ному мистецтву, так гірко скривдженому панівними умовинами. І все пішло 

набік, мрії, студії, змагання, ідеали – все приховалося, щоб із часом знову 

повернутися до того, чого душа бажала. 

І що ж вийшло з того? Правда, був тріюмфальний похід нашої пісні, 

яку ми відкрили світові. Було вдоволення з того, що ми послужили рідній 

культурі, своєму народові. Але разом із тим злидні і хвороба, безплідна 

боротьба з пересудами закоренілих поглядів чужинців, для яких сама назва 

Україна була така чужа, як для мене китайська грамота... 

І ось пройшло 75 літ. Треба швиденько підвести підсумок, висновки 

якого такі сумні й безвиглядні! На зміну колишніх поривань, гордої пере-

оцінки своїх сил приходить безпомічність. 

Променем світла серед того був мій останній концерт, що відбувся в 

Шевченкові дні цього року. Це був милий вечір, коли публика дійсно тепло 

мене зустріла і сердечно супроводжала протягом концерту. Найшлися добрі 

люди, то записали продукції концерту. Але й тепер, як завжди, мені не пота-

ланило: перед самим концертом було багато прикростей і перешкод, багато 

хористів захворіло на грип, потім відмовився з здоровних причин соліст-те-

нор і треба було нашвидку знайти когось, хто його заступив би. Потім через 
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недугу відмовилася акомпаніяторка і т. д. Треба дивуватися, що й так, якось 

той концерт відбули з пристойним успіхом. 

А тепер хотілось би залишити слід про те, що можна було виконати за 

тих невідрадних умовин. Ідеться про спогад із того часу, коли творилася та 

справжня колишня Капела, яка вкінці так і не виїхала за границю при рап-

товій зміні обставин у Києві. А цю дійсно славну Капелу я одна мала щастя 

мати в руках, хоч лиш у три-четвертинному складі. Про це вже немає кому 

розповісти, бо повмирали ті люди, що були свідками тих співанок-проб. За-

лишилась лиш я сама, як могікан. Був тоді на пробі К. Стеценко, який у роз-

чуленні від чарівного хорового звуку зі своєї композиції заплакав і сказав: 

«А я і не знав, що воно таке гарне!» 
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Платоніда Щуровська-Россіневич 

 

О. А. КОШИЦЬ ЯК ДИРИГЕНТ5 

 

Серед прикладних музичних мистецтв дириґентура займає найповаж-

ніше місце. Причину цього треба вбачати в тому, що дириґентура вимагає 

значно більшого комплексу матеріальних та духовних передумов від ди-

ригента, ніж від виконавців вокального чи інструментального мистецтва. 

Спільним для кожного музичного вміння є засаднича музична освіта в 

розумінні теоретичному, інтонаційному та ритмічному. Але в той час, коли в 

житті приходиться зустрічати людей, обдарованих прегарним голосовим 

матеріалом і при тому далеко не з відповідною теоретичною підготовкою, які 

досить вдало продукують музичне мистецтво, – диригент ніколи не може 

бути на своєму місці, якщо досконало не володіє засадничими даними 

музичної освіти. 

Крім того, треба сказати, що інструментальне і вокальне мистецтво 

характеризуються, так би мовити, повним індивідуалізмом виконавця, що 

кермує відповідним інструментом чи власним голосом, в той час як диригент 

має до діла з живими істотами, з різними вдачами і прикметами. 

Щоб володіти цією живою масою, треба мати не лише природні 

здібності, але величезну всебічну підготовку, треба імпонувати широкому 

загалові. Лише абсолютний авторитет диригента може змусити окремі люд-

ські індивідуальності скоритися перед однією волею, і тоді тільки наступає 

момент диригентського творення в повному розумінні цього слова. Отже, до-

сконалість диригента можемо розглядати з двох боків, а саме – з боку об’єк-

ивного та суб’єктивного. 

Розглядаючи першу, так би мовити, матеріальну сторону, до якої за-

числимо теоретичні знання, інтонаційну та ритмічну чутливість, констатує-

мо, що диригент перш за все мусить знати теорію музики, гармонію та конт-

рапункт, як також музичні форми, без чого він не в силі оперувати музичним 

матеріалом. Інтонаційна чутливість вимагається від диригента в значно біль-

шому ступені, ніж від виконавців інших прикладних мистецтв. У той час, як 

інструментальний чи вокальний виконавець зроблену помилку може власним 

спостереженням сам виправити або її затушувати, диригент може заплатити 

за інтонаційну помилку ціною чистоти гармонії цілого твору або й розвалом 

музичної продукції при більш чутливому ансамблеві виконавців. Кажуть, від 
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диригента вимагається т. зв. «абсолютного слуху», і це правда. Що ж торка-

ється почуття ритму, то для диригента цей момент мусить бути наріжним 

каменем. Тут не можна обмежитися лише відчуванням його, треба цим по-

чуттям так твердо оволодіти, щоб бути в стані кожної хвилини опанувати ок-

ремі, більш експансивні одиниці, індивідуальність яких часто виривається з 

рамок загальної масової дисципліни. Не меншою мірою почуття ритму від-

бивається і на темпах творів, від чого залежить характер виконуваного твору. 

Розглядаючи суб’єктивний бік диригентського уміння, мусимо най-

перше зупинитися на психологічній стороні. Відомо – для того, щоб опа-

нувати якою-небудь масою, треба добре знати її психологію і вміти підійти 

відповідно до неї. Маючи перед собою гурт живих істот із різноманітними 

настроями та характерами, треба зуміти цілий цей складний комплекс не 

лише злити в одне ціле, а ще й непомітно підкорити своїй волі, так, щоб люд-

ську, часто непіддайну, індивідуальність не образити, а навпаки, створити 

атмосферу суб’єктивного відчування музичної краси. Цей надзвичайно важ-

ливий та складний момент диригентського хисту дуже рідко має хтось з при-

роди, а скорше досягає частими і вдумливими студіями, які вимагають від 

диригента значної інтелігентності, духовного та розумового розвитку. 

Лише сильна воля, повна віра у свої внутрішні сили та певне відчу-

вання свого міцного «я» створюють міцну диригентську натуру, яка дійсно 

може імпонувати. Річ ясна, що всі ці моменти, оскільки людина підходить до 

них не поверхово, вимагають не лише природного обдаровання, але й гли-

бокої всесторонньої праці над собою. Коли ж приходиться говорити про мис-

тецьке виконання, то тут високої духовної культури вимагається від дири-

гента в якнайвищому ступені. Припустивши навіть надприродне обдарован-

ня інстинктивного відчування виконуваного твору, не може бути закінченої 

повноти творення без того, щоб підсвідомі моменти не перейшли через 

призму розумового контролю широкого людського кругозору. 

Переходячи до спроби характеристики високомистецької натури 

Олександра Антоновича Кошиця, мусимо зупинитися передусім на знаннях 

цієї людини. Крім студій чисто філософічних та філософічно-богословських, 

О. Кошиць був добре ознайомлений з літературою, історією, особливо – 

археологією. Не було, мабуть, такої ділянки культурних людських здобутків, 

з якою Кошиць у більшій чи меншій мірі не був би ознайомлений. Тому у 

взаєминах з людьми різної культури і цивілізації О. А. Кошиць був завсігда 

серйозним і цікавим співбесідником. Під час своєї постійної наполегливої 

праці Кошиць завжди знаходив хвилину вільного часу, щоб перечитати 

цікаву книжку з минулого чи сучасного життя. Тому для нього ніколи не 

було трудно зорієнтуватися в ситуації і виголосити чи то поважну змістовну 

промову на кожну тему, чи дотепно пожартувати, маючи з природи нахил до 

гумору та спостереження. Недаром звали його «душею товариства», з кого б 
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воно не складалося, зачинаючи від простих селян і кінчаючи високими євро-

пейськими дипломатами, – з усіма Кошиць знаходив спільну мову. 

Поруч з постійним зацікавленням життям, Кошиць гарячково слід-

кував за розвитком музичного мистецтва і своїм критичним розумом аналі-

зував твори більше людського роздумування, ніж мистецького натхнення. 

Він бачив при тому, що українська творчість зі своїм природним багатством 

не потребує вигаданих прикрас – вона чудова у своїй простоті, і цю її при-

родність лише треба уміти передати. Ось чому цілий світ був приголом-

шений, коли Кошиць вивів на всесвітню арену прекрасну українську народну 

пісню в цілій її чистій безпосередності. Кажуть, найвища краса полягає в 

простоті, але нашому поколінню, просякнутому постійним змаганням до-

сягнути чогось надзвичайного, в шаленім темпі сучасного життя так трудно 

відшукати «іскру Божу» у звичайних речах. 

Треба було бути Кошицем, щоб цю іскру віднайти і відповідно її 

людству показати чи то своїм аранжуванням, чи особливо в репродукції, 

мистецькій інтерпретації. 

Кошиць з природи був обдарований великими диригентськими здіб-

ностями і досконало володів усіма об’єктивними проявами цього високого 

уміння. Крім докладних теоретичних знань, він був наділений абсолютним 

слухом, від котрого не втекло найменше відхилення від чистоти інтонації. 

Що ж до Кошицевої ритміки, то вся музична закордонна критика не знаходи-

ла слів похвал цього феноменального відчування ритмічної прецизності, вба-

чаючи вияв її не лише в кожному русі Кошиця, але в непомітних рухах паль-

ців, брів, вусів, голови і цілої його постаті. Ті дрібні, непоказні рухи, повні 

естетичної еластичності та елегантності, далекі від танків т. зв. «експансив-

них» диригентів, помагали Кошицеві при його незрівняннім динамічнім 

кресленні. 

Виразність диригентських рухів була настільки характерною, що ви-

стачало уважно слідкувати за ним при музичній продукції, щоб зрозуміти 

зміст виконуваної речі, що не раз підкреслювали й чужинці. Окремі вияви 

диригентського креслення Кошиця спонукали спостережливих критиків за-

нотувати їх дотепними та дуже характерними карикатурами і вміщати їх по-

руч з докладними та високопохвальними рецензіями музичної сторони кон-

церту. Нічого дивного, що підлеглі виконавці відчували кожний найменший 

динамічний рух, поданий геніальним диригентом. 

В хорових продукціях у Кошиця не спостерігалося академічної точ-

ності тактувань, приписаних диригентськими правилами, але разом з тим не 

зустрічалося й моментів відхилення від головної засади цього тактування, 

наприклад, підкреслення сильної долі такту і т. д. Коротко, Кошиців спосіб 

диригування був далекий від показної педантичності і разом в тим був про-

сякнутий володінням диригентською технікою в якнайвищій мірі. 
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Приглядаючись до чисто суб’єктивних моментів мистецького уміння 

великого Майстра, насамперед стверджуємо силу волі Кошиця. Ця власти-

вість була в ньому розвинена аж до гіпнотичного впливу на підлеглих вико-

навців, які не раз самі признавалися, що Кошиць може й мертвого змусити 

співати, або що Кошиць вміє витягнути зі співака останні сили. 

Пригадується мені цікавий момент з концертової подорожі Україн-

ської Республіканської Капели – концерт у Берні, в Швейцарії. Заля перепов-

нена, ще й до того стверджена наявність багатьох чужинецьких дипломатич-

них представників, що було дуже важливим для політичного боку україн-

ської справи. 

Настрій у хористів дуже святочний і повний наелектризованості. В та-

ких випадках буває нахил у хористів до підвищування. До честі українських 

співаків належить, що вони уміють інстинктивно додержувати стройність хо-

рової інтонації і, якщо трапилось відхилення в одній партії, решта підсвідомо 

відразу вирівнюють гармонійно-інтонаційну неточність. В даному випадкові 

цілий хор непомітно підвищив тонацію виконуваного твору. 

Тонкий диригентський слух Кошиця відразу ж це спостеріг, але не ба-

жаючи порушити піднесений настрій співу, а разом з тим не бачачи конечної 

потреби наладнання гармонічної чистоти в інтонуванні, залишив аж до кінця 

довгої черги Лисенкових Веснянок справу так, як вона створилася. Наприкін-

ці мало бути відспіване Тріо, причому сопранова партія була написана на 

високій позиції. Сольну мелодію декілька разів повторює хор. 

Солістка з добрим голосом, але напруженим верхнім регістром, ще на 

пробах була не певна, чи зможе опанувати високі тони. Постала, велика не-

безпека. Кошиць непомітно повертається в бік солістки і вже за кілька тактів 

підготовляє її своїм наказуючим впертим поглядом. Наступає момент соль-

ного співу. Сильним виразним рухом Кошиць змушує солістку напружитися 

і, о чудо! Співачка, котра далі «А» другої октави ніколи не пробувала, почи-

нає впевнено і сміливо співати, не помічаючи прикрої несподіванки – лише 

віддано виконує гіпнотизуючий наказ диригента, а за нею й ціла сопранова 

партія зовсім точно повторює. По концерті, коли нервово вичерпаній соліст-

ці переповіджено хід справи, вона промовила: «Олександр Антонович так на 

мене подивився, що я, мабуть, могла б заспівати ще вище, якби цього треба 

було». 

Це надзвичайне вміння наказувати, опанувати чужою волею аж до 

крайності утворювали той спосіб дисципліни, що при ньому великий митець 

міг грати на цьому живому інструменті, як на суцільній масовій одиниці і пе-

редати всі найтонші нюанси своїх глибоких емоцій. Мусимо ствердити при 

тому, що таке напруження власної волі вщент вичерпувало фізичні сили гені-

ального митця, так що після концерту Кошиць мусив якийсь час відпочивати 

в повному спокою. 
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Наскільки розвинута була сила волі у Кошиця, можемо бачити ще й 

на такому прикладі. На одному з концертів, під час співу хору, коли заля при 

абсолютній тиші ніби завмерла, зачарована звуками співу, якась істерична 

особа, без найменшої причини, нараз вигукнула – «горить!». Це було магіч-

ним сигналом для слухачів, які почали в панічному страху зриватися з місць. 

Виринула небезпека для людського життя. В цей момент Кошиць не виявив 

ні найменшим рухом якоїсь розгубленості чи схвилювання. Навпаки, рішу-

чим поглядом на цілий хор, що також, відчувалося, починав підлягати за-

гальному психозу, примусив усіх непорушно, без жодного відхилення від 

нормального виконання твору, співати далі, примусивши й залю зупинитися, 

а потім спокійно знову зайняти місця. 

Поруч з незвичайно розвинутою силою волі, Кошиць був великим 

знавцем людської душі та її емоціональних виявів. Найперше він пильно 

придивлявся до кожної підлеглої йому одиниці, знав кожного, «чим він ди-

ше», як сам висловлювався. Дійсно, завдяки своїй тонкій інтелігентності він 

умів з кожним поговорити спорідненою мовою, увійти в дружнє довір’я, спо-

нукаючи тим самим не раз відкривати йому, як близькій людині, тайни своєї 

душі. Тим нав’язувався внутрішній контакт між диригентом і поодинокими 

виконавцями, нав’язувалися ті невловимі нитки, що лучили різнорідний 

комплекс в одно. Тільки так можна було створити одне тіло, очолюване ду-

шею великого майстра. 

Це надавало йому права не боятися власних виявів нервового стану 

крайнього диригентського напруження, часто навіть у дуже різкій формі. Ви-

раз «зачинити пащеку!» був частим явищем і при тім не ображав, бо поруч із 

цим за хвилинку могли прийти, при вдалім виконанні, теплі сердечні слова 

заохочення: «так, дітки, так, ану, ще раз», причому у диригента помічалися 

сльози на очах від зворушення, а виконавці, відчуваючи красу щасливої мис-

тецької хвилини, з подвійною самовідданістю намагалися виконувати його 

бажання. Це все міг собі дозволити лише Кошиць, загальний улюбленець та 

приятель кожного зокрема. 

Своїми лаконічними виразами він відразу змальовував потрібний зву-

ковий ефект, без довгої лекції про справжній вокальний тон, про його фор-

мування та прикривання і т. д. Він був добрим знавцем і сольного співу, т. зв. 

постановки голосу і за молодих літ навіть брав відповідні лекції. Тому, зро-

зуміло, що в хорі Кошиця ніхто з хористів ніколи не «зривав голосу», як це 

часто буває у інших диригентів. 

Переходячи до найвищого уміння Кошиця, до незвичайно тонкого 

відчування та крайньої майстерності виконання музичного твору, треба під-

креслити відмінність сприймання музики Кошицем і звичайним диригентом, 

просякнутим загальновідомими методами теоретичного аналізу. 

Кошиць не анатомізував мистецьку річ з пінцетом в руках та кліщами 

за пазухою. Він ту річ охоплював своїм творчим духом в цілому, вкладаючи 
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характеризуючий текст до душі живого єства. Він не робив скучного тео-

ретичного аналізу твору, не зазначав точно, по тактах, де треба співати тихо, 

де голосно, де посилюється чи послаблюється звук, як це прийнято в захід-

ноєвропейських цивілізованих хорах з тим, щоб виконавці самі вже слідку-

вали за динамічними значками при виконанні. Кошиць навіть не вимагав при 

переписуванні занотовування динамічних знаків з тієї простої причини, що 

кожне його виконання могло бути відмінним від попереднього, в залежності 

від настрою. 

Засадничою підставою інтерпретації у Кошиця було градаційне ок-

реслення основної думки даного твору та пророблення окремих моментів, 

що її висвітлюють. Засобом для цього було широке креслення загального му-

зично-програмового образу цілої речі та характеризація аж до повного реа-

лізму поодиноких малюнкових складників. 

Щоб досягнути цього завдання, і то в такому барвистому, глибоко 

чуттєво поданому вигляді, Кошиць не раз вживав дар свого красномовства та 

широкого розумового розгляду, а разом з тим незвичайно розвинутої образо-

творчої фантазії. Перед виконавцями, які вже наперед мусили опанувати тех-

нічною стороною твору, Кошиць малював, наприклад, чарівний образ тихого 

літнього вечора на Україні, безмежний спокій села, що відпочиває після 

тяжкої денної праці, коли все навкруги завмерло, лише з різних кутків чути 

ліниве перегукування псів, та з близького гаю доноситься тьохкання солов’їв. 

А там десь збоку долітає тихесеньке плюскотіння річки та рахкання жаб, а на 

тлі цього безтурботного, безмежного спокою, з якогось крайнього кутка 

доноситься дівочий спів «Тихо, тихо Дунай воду несе»... Співають десь да-

леко, далеко так, що і в цьому глибокому спокої вухо ледве вловлює звуки. 

Намалювавши такий образ з майстерністю найкращого драматичного 

митця і захопивши ним слухачів-виконавців, Кошиць обережно приступав до 

випрацьовування найтоншого піанісимо. Ясна річ, що співаки під впливом 

таких близьких і рідних мрій передавали цей настрій у досконалій формі. 

А тим часом диригент, утворивши загальне тло для мистецького малюнку, 

починав випрацьовувати його подробиці, знову ж таки опираючись на при-

родну характеризацію кожного меншого образу, зазначеного в нашій незрів-

нянній народній поезії. 

Часом якась складніша динаміка вимагала більшого часу і напружен-

ня, що звичайно втомлює виконавців і відбирає їм відповідний належний на-

стрій. Кошиць, як уважний психолог, відразу це помічав і знаходив засоби – 

чи то дотепним жартом, чи порівнянням, а іноді й гострим піднесенням го-

лосу – напружити далі увагу виконавців і добитися потрібного йому ефекту. 

Самозрозуміло, що хорова дисципліна у Кошиця була на першому 

місці, але знову ж таки без тієї сухої академічності, яка відбирає охоту до пра-
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ці у виконавців. Дотепним жартом Кошиць міг розсмішити цілий хор, а коли 

потрібного відсвіження було досягнуто, коротким реченням: «досить!» – 

припинялося море розбурханої веселості, і праця йшла далі. Коротко кажучи, 

Кошиць настільки вмів оволодіти духовним світом живої істоти, що вона 

ставала дійсно сліпим знаряддям в руках геніального митця, даючи змогу 

великому Майстрові творити те найвище, чим наповнена була його обда-

рована душа. 

 

* * * 

Наприкінці мусимо сказати про той новий напрям у хоровому мис-

тецтві, яким Кошиць здивував весь закордонний музичний світ і поклав 

початок нової хорової доби. 

Відомо, що в процесі розвитку хорового мистецтва було дуже багато 

різних відмін, на яких годі зупинятись. Хочемо лише сказати, що до остан-

ньої доби воно стояло на ґрунті абсолютної вирівняності голосових партій, 

досягнення чого вважалося завершенням хорового мистецтва. 

Поява Кошиця в корені змінила цей погляд. Творчий геній цього ве-

ликого музики відчув, що хорову продукцію можна наблизити до оркест-

рового звучання. В симфонічному ансамблі чуємо багато різних інструмен-

тальних барв, що виникають через відмінність інструментальних тембрів, які 

прикрашають проведення головної теми цілою низкою контрапунктуючих 

побічних думок. Через це постає в оркестровому звучанні барвистий образ 

виконуваної речі. У хоровій же продукції людські голоси не мають стільки 

відмінних відтінків звукового тембру, і тому людство задовольнялося лише 

злиттям звукової гармонії в одне ціле. 

Кошиць розглядав хоровий ансамбль як співзвучання оркестрове, а 

кожна партія, при окремій її обробці та виділенні із загальної гармонії, може 

відіграти роль поодиноких оркестрових інструментів, хоч не в такій яскравій 

формі, але своєрідно. Тому хоровому виконавству можна надати через виді-

лення окремих контрапунктуючих мелодій багато ширшого забарвлення. 

І дійсно, у Кошиця можна було почути поруч з головною темою багато гар-

них та характерних проти-мелодій, звичайно, за ціну строгої гармонічної ці-

лості. Цей новий напрям у багатьох випадках приголомшив західноєвро-

пейських музик, які потім стали наслідувати його (...). 

Самозрозуміло, як то спричиняє всяка новина, і в цьому випадку було 

внесене розбурхання в усталений спосіб хорового виконання. Виникло 

багато дебатів, які не раз приводили до розвалу старих заслужених хорових 

товариств. Але музична критика маркантно і натхненно підкреслювала своє 

зацікавлення свіжим подихом нового напрямку в хоровому мистецтві, а 

поважні музики не без інтересу стали впроваджувати цей новий принцип до 

хорових продукцій. 
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Упродовж 25 років після тріумфальної подорожі УРКапели під 

проводом О. А. Кошиця можна було спостерігати, як засади оркестрового ви-

конавства дедалі більше застосовувано в хорових продукціях європейських 

народів. 

Ми мусимо не лише пишатися нашим незабутнім великим Митцем 

Олександром Кошицем, який вніс до історії хорового мистецтва новий на-

прям і тим навіки записав своє славне ім’я до пам’ятної книги безсмертних 

геніїв світу, але й мусимо вчитися на його прикладах та плекати наш 

улюблений хоровий спів у повній пошані до Великого Земляка. 

Прийдешні покоління зроблять докладнішу оцінку заслуг О. Кошиця 

перед музичним мистецтвом та перед його Батьківщиною, ніж можемо це зр-

бити тепер. 
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П. Щуровська-Россіневичева 

 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ФЕДОРА СТЕШКА1 

 

Знов українська музична царина понесла велику втрату. Цим разом на 

полі музичної науки. Історія української музики тепер перебуває в стадії на-

укових дослідів і в особі д-ра Стешка знайшла надзвичайно пильного, в 

найбільшій мірі критичного та сумлінного дослідувача. Хто знав ближче не-

забутнього Небіжчика, той не міг собі його уявити без книжки, або ж поза 

бібліотекою чи музеєм. Там він міг просиджувати кільканадцять годин над 

різними науковими матеріалами, часто забуваючи про насущні життьові 

потреби. За довгі роки своєї дослідної праці Небіжчик залишив безліч зібра-

ного, дуже цінного наукового матеріалу.  

Д-р Федір Стешко народився в с. Кам’янці р. 1877. Середню освіту за-

кінчив у Київській духовній семінарії. Маючи змалку любов до музики, він 

використовував найменшу можливість, щоб поглибити свої знання в цій 

галузі. У старших клясах семінарії він студіював разом з тим теоретичні дис-

ципліни в музичній школі М. Лисенка. Закінчивши середню освіту, д-р. 

Стешко був за вчителя в м. Таращі, а далі вступив до військової школи. Про-

служивши при війську сім років, д-p. Стешко повернувся до Петербургу, де 

вступив до Військової Юридичної Академії, яку й закінчив з дипломом пер-

шого ступня.  

В 1914 р. з оголошенням війни, він дістав призначення до Приамур-

ського воєнного суду. Треба сказати, що не зважаючи на свою відповідальну 

посаду –помічника воєнного прокурора – і на невпинну працю на полі науки, 

д-р. Стешко, як українець та великий прихильник музичної культури, бере 

активну участь у концертах – диригує та невтомно співпрацює по різних ук-

раїнських гуртках, підтримуючи та пропагуючи рідне українське мистецтво.  

У 1920 році д-р. Стешко приїхав до Праги, але події в Україні викли-

кали в його душі бажання працювати для Батьківщини. Він виїхав в Україну 

і був призначений на посаду Начальника Культурно-освітнього відділу Гене-

рального Штабу. Від цього моменту д-р. Стешко залишається при укра-

їнському війську і переносить разом з ним й інтернування в Польщі. Лише в 

році 1922 він знову переїздить до Праги, де року 1923 його обирають на лек-

тора музикознавства в Українському Вільному Університеті та Українському 

Педагогічному Інституті й де він знову заглиблюється до улюбленої науки, 

на цей раз присвятивши всі свої сили лекціям музичного мистецтва. Разом з 

тим його стале прагнення до поширення власного знання змусило його ще 

раз приступити до високошкільної науки, цим разом на філософічному 

                                                           
1
 Друкується за: Голос (Берлін) № 8 від 28.01.1945, сторінка 2. 

https://libraria.ua/numbers/220/5269/?PageNumber=2&ArticleId=360124&Search=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96


 

181 

факультеті Чеського Народного Університету в Празі, де він студіював му-

зикознавство. Закінчивши Університет, Стешко в 1936 році дістав диплом 

доктора філософії з музикознавства та естетики. Підчас університетських 

студій д-р. Стешко віддано працював, як незмінний Д|екан Музично-Педа-

гогічного Відділу Українського Педагогічного Інституту в Празі та керівник 

катедри історії української музики. В 1944 році-Сенат Українського Вільного 

Університету затвердив ухвалу філософічного факультету про признання д-

ві Стешкові права викладу на катедрі історії української музики на підставі 

праці: «Ян Прач один з перших збирачів та гармонізаторів українських 

народних мелодій». Поряд, з педагогічною працею д-р. Стешко співробіт-

ничав по різних музичних журналах та часописах. Ціла низка цінних, 

ґрунтовних статтей та розвідок вийшла з-під пера Небіжчика, головно в 

царині української та церковної музики.  

До найвидатніших його праць належать «Благовіщенський кондакар 

XII ст.», яка незабаром має вийти друком, «Почаївський Богогласник та його 

значення в історії української музики», «Церковна музика на Підкарпатській 

Русі» та багато інших, що дуже збагатили нашу скромну музично-наукову 

літературу. 
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АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ПРО П. ЩУРОВСЬКУ-РОССІНЕВИЧ, 

ОПРАЦЮВАНІ АВТОРОМ МОНОГРАФІЇ 
 

П. Щуровська–Россіневич 

 

Рецензія на працю А. Гнатишина «Повна служба Божа в G-dur на основі 

галицького розпіву для мужеського хору»
1
,  

написану на конкурс оголошений Апостольською Візитатурою Українців-

католиків у Берліні за ординації Їх Ексцеленції о. Др. Петра Вергуна, Ап. 

Візитатора й Адміністратора в р.1943. 

б/д. Машинопис 30х21 9 арк. 

 

Арк. 1. Перегляд праці з боку формального.  

Арк. 1–4. А. Гармонія 

Арк. 4 Б. Голосоведіння 

Арк. 6. В. Ритміка 

Арк. 7. Додаток до Служби Божої 

«Боже великий, єдиний!», «Хваліте імя Господнє», «Єлици», «Претерпівай за 

нас», «Ангел вопіяше». 

Арк. 8–9. Висновки. 

Арк. 8. «Пан Андрій Гнатишин в своїй праці «Повна служба Божа в G-dur» воло-

діє технікою музичного письма, не дивлячись на відступлення від правил строгої 

гармонії. Його голосоведіння, аж на помірні часті хроматичні зміни 1-го ступеня, 

визначається плавністю, приступністю для виконання ширшим масам. Самуїл-

ковими мелодіями автор вдало користається в своїх обробках, правда, часами 

припускаючи мелодичних відмін аматорського характеру. Що до приписаних 

конкурсових вимог, то автор не додержав їх перш за все в тім, що не подав обро-

бок колядок в додатку до Служби Божої, оправдовуючись тим, що «останніх літ 

появилося стільки збірників, що кожний може ними покористуватися». Це пояс-

нення п. Гнатишина не є задовольняючим. Правда є, що збірників колядок вида-

но було багато, але ж багато цих видань вже є давно вичерпано. Не є так легко 

дістати потрібний і задовольняючий збірник особливо на еміґрації. Тому Кон-

курсова Комісія при подачі умов мала  на увазі і облегчити нашим українським 

вірникам відшуковування потрібного матеріяла, сконцентрувавши все необхідне 

для кождої Служби Божої до одного видання. Крім того далеко не кождий збір-

ник колядок може відповідати характеру конкурсової праці, цеб-то щоб колядки 

були аранжовані для мужеського хору і в легкому укладі. На кінець мусимо за-

значити, що наші колядки діляться на 2 групи: колядки поганського і 

християнського походження. Оче- 

                                                           
1
 Подається за : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. Відділ рукописних фондів та 

текстології. Фонд Зіни Ґеник-Березовської – 201. Матеріали Платониди Щуровської-

Россіневич. Од. 506. [Пл.Россіневич]. 
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Арк. 9. видно, що при церковних Богослужбах можуть приходити в увагу лише 

колядки пізнішого – християнського походження. Тексти колядок поганського 

періоду часто бувають так масковані часовими змінами, що в цім може розібра-

тися лише спеціаліст. Всі ці міркування говорять про те, що не є так легко на-

шому звичайному вірнику винайти підходячий колядковий матеріял для співу 

під час Різдвяної Служби Божої. Тому вимога Конкурсової Комісії мусить бути 

дотримана. Крім того зроблені відступлення при гармонізації деяких пісень 

(«Достойно єсть», «Отче наш», «Хваліте»), про що було говорено при детальнім 

розбору праці. Подана автором власна композиція «Ангел вопіяше» не відпо-

відає загальним умовам конкурсових вимог і мусить бути замінена простійшою і 

доступнішою композицією. З боку технічного в подані праці в деяких містах 

зустрічаються описки, недописки, позначення олівцем і т. ін. Прикладом є, на 

стор. 16-й, в такті 3-м в баритоновій та басовій партії ритмічні неясності. Автор 

мусив би ще раз переглянути свою працю і виправити припущені технічні 

упущення». 

 

 

Альбом відгуків про концерти українського хору в Подєбрадах 

під керівництвом Пл. Щуровської-Росиневич
2
 

 

1925–1945. Друк, машинопис. 162 арк. 25х15 (арк. 92–163 не заповнені) 

Вирізки з газет, наклеєні на аркуші альбома 

 

Арк. 1. 

«Спудей». Неперіодичний орган Академічної Громади Студентів Українського 

Педаґоґічного Інституту ім. М. Драгоманова у Празі. Ч. 2–3. Прага, 1925. С. 56. 

 

«21/ХІ. З нагоди 25-літньої річниці з дня смерти славного чеського компоніста 

Зденека Фібіха наш Інститут заходами свого музично-педаґоґічного відділу 

влаштував концерт-академію. Програму складено виключно з творів згаданого 

вище компоністи. Концерт-академія в цілому полишила дуже приємне вражіння. 

Всі виконавці вивязалися з успіхом зі свого завдання.  

Зокрема маємо зупинитися на хоровій точці / «Мрія» – мішаний хор /, де, 

при невеликих голосових засобах хору, диріґент п. доц. Щуровська-Росиневи-

чіва блиснула своїм таланом і вмінням вести хор крізь небезпечні й чужі ук-

раїнському вуху звукові комбінації, а також – на грі п. доц. Н. Нижанківського / 

малярські студії ор. 54 / ІІ ч. 4, «Леда і Зевс»/. Гра молодого, талановитого ком-

поніста нашого зробила глибоке вражіння. Глибока продуманість дала майже 

                                                           
2
 Подається за : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. Відділ рукописних фондів та 

текстології. Фонд № 201 Справа 531. Зіна Ґеник-Березовська. Альбом відгуків про 

концерти українського хору в Подєбрадах під керівництвом Пл. Щуровської-Росиневич. 



 

184 

ідеальне виконання, що відзначалося викінченістю, елєґанцією й філіґрановою 

барвистістю згуків. Але, що найважніше, згуки промовляли до душі.  

Зі свого боку можемо висловити побажання, щоби музичний відділ час-

тіще влаштовував подібні концерти, але в якійсь иншій салі, бо саля «Студ. дому 

абсолютно не надається для подібних концертів в силу неможливих акустичних 

умов, а неприладнена для більшого числа відвідувачів гардероба, змусила 

почати концерт  на 40 хвилин пізніще супроти визначеної години». Ляїк. 

 

Арк. 8. 

«Українська нива». Ч. 5 (86). Варшава.11.1.1928 

В. Н-ля. Листи з Подєбрад. Шоста традиційна вечірка. 

За звичаєм 27 грудня академічна громада влаштовує на чеські Різдвяні свята ве-

чірку з концертом і танцями. «Метою цих вечірок є зближення українців з чесь-

ким громадянством. Така вечірка відбулася і в цьому році у великій салі подє-

брадської «соколовні». Заслугою упорядників вечірки було те, що в цьому році, 

замісць витрачання грошей на декорування салі, запросили добрих співаків. У 

концертовому відділі приймали участь слідуючі особи: І. Птиця – бас (абсоль-

вент празької консерваторії) виконав по українському арію водяника з опери 

«Русалка» і «Два гренадери», а також де-кілька річей з опери «Продана наре-

чена» по чеському. Д. Левицький – тенор (асистент празької консерваторії) пра-

зької консерваторії виконав по українському арію Левка з опери «Майська ніч» 

виконав по українському, по італійському «Смійся паяц» і по чеському де-які 

арії з «Проданої нареченої». П-ні А. Ріхтерова – сопрано зробила надзвичайне 

вражіння виконанням арії «Мадам Бутерфлей; п-ні Мамонькова – контр-альто, 

дуже сильний і приємний голос, виконувала річі по українському та італій-

ському». Далі про виступи чехів. «Окрасою вечірки був студентський академіч-

ний хор під орудою пані Щуровської, що на початок концерту виконав студент-

ську традиційну пісню «Gaudeamus», а далі з великим успіхом виконав «Зашумі-

ла ліщинонька», «Чом, чом, не прийшов», «Коло млина калина» і др.» «Вечірку 

відвідало багато подєбрадського чеського громадянства, а також чимало і з 

Праги». 

 

Арк. 9. 

«Українська нива». Ч. 5 (86). Варшава.11.1.1928 

В. Н-ля. Концерт студентського хору. 

Про концерт укр. хору  з Подєбрад 18 грудня 1927 р. в Подєбрадах  у міському 

театрі. 

«Пані Щуровська, дійсно, поставила хор на належну висоту. Властиво, тепер 

Прага і Подєбради мають один хор під керовництвом Щуровської […]. «Прог-

рам концерту складався з трьох відділів. У частині першій було виконано чотири 

річі: 1) О.Нижанківського: «Гуляли» мішаний хор з солом п. М.Самойловича. 

2) К.Стеценка: «Прометей» – мужеський хор. 3) Яціневича: «Кант св. Юрію» – 

мужеський хор. 4) Лисенка: «Ой діброво, темний гаю» – мішаний хор. Відділ 
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другий був заповнений колядками та щедрівками. Було виконано найкращі 

колядки: Стеценка – «На орданській річці», «По всьому світі стала новина»; Сте-

ницького – «Ой рано, рано кури заспівали», «Жала Уляна шовкову траву»; Леон-

товича – «Ой там за горою», «Щедрик». У відділ третій увійшли такі пісні: «Ой 

горе тій чайці небозі», «Дударик», «За городом качки пливуть» – Леонтовича; 

«На вулиці скрипка грає» і «Ой у полі Боришполі» – Кошиця. З приємністю 

треба відмітити, що в концертових програмах малося й лібрето кожної пісні та 

колядки. Це дало можливість чехам, які не розуміють української мови, зрозу-

міти кожну проспівану річ. Не будемо занадто хвалити хор і диригента, але му-

симо сказати, що сьогодні хор співає вже досить і досить добре в порівнянні з 

тим, як співав він два роки тому назад». «Чистий прибуток від концерту посту-

пив на користь поводян у галичині». 

 

Арк. 10–12. 

«Українська нива». Ч.33 (114). Варшава.10.1V.1928 

О. Кизима. Листи з Подєбрад. З нагоди свята Т. Шевченка. 

Одна стаття, три вирізки на трьох сторінках. 

Про концерт з нагоди 67-ї річниці смерти Т. Шевченка у Подєбрадах 31 березня 

1928 р. влаштований Укр. Госп. Академією. Серед інших виконавців – з’єднані 

студент. хори з Подєбрад і Праги (140 осіб). Хор готується до ювілейного фес-

тивалю у Празі 15 квітня ц.р. 

Автор статті аналізує твір Стеценка «Сон» (міш. хор) 

Арк. 11. 

«Відсутність фразування відчувалася в багатьох випадках, особливо ж це помі-

чалося там, де диригент – п. Росіневич-Щуровська вживає так званих «наколів» 

(один з геніальних винаходів диригента Кошиця, термін самого автора цього ви-

находу), як це було наприкінці – «при-сни-ли-ся-ме-ні». 

«Вертаючись до першої точки програму «Було колись на Вкраїні» (чолов. хор) – 

Лисенка, мусимо підкреслити ті численні, чисто ритмічні, хиби виконання». 

«Проти цього, всяких отаких «ефектів», межуючи напросто з не музикальністю, 

мусимо гостро повставати, особливо ж коли це торкається диригентів педагогів, 

та ще й учнів школи Кошиця, яким є п. Росіневич-Щуровська. Усякі затримання, 

прискорення що-до темпу можуть мати своє місце, але тоді лише, коли це 

логічно, – коли виконання все ж таки залишається ритмічним, коли воно, на-

решті, не порушує стилю, як це у данному випадкові…» 

Арк. 12. 

«Звідси видко, яке важке завдання диригента художника, коли дуже часто він 

мусить бути не лише в ролі композитора, але й суворого критика самого автора. 

Тому, шановні виконавці часами ліпше зроблять, коли, замісць власних експе-

риментів, додержуватимуться лише тих партитурних зазначень щодо ріжних 

нюансів, про котрі Лисенко в своїх творах завжди добре дбав». 

Про мішаний хор «Ой на горонці» Стеценка. 
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«Виконання цього чудового твору (мелодія народня) – була досить гарна інтер-

претація художнього образу диригента Кошиця». 

Про міш. хор «Я бачив сон» Вериківського. Про те що тут багато хроматики, до 

хор. виконання не надається. «Згучить цей твір у виконанні неясно: через пере-

хрещування голосів, важку інтонацію і надзвичайну нерівновагу що до діапа-

зонів». Ці твори входять у фестивальну програму. Автор докоряє чому не взяли 

творів Лисенка та Леонтовича у програму фестивалю. 

 

Арк. 23–24 

«Діло» ч. 87 (11340) . Львів. 21. 1V. 1928. 

М. Г. Прага співає (від власного кореспондента) 

Фестиваль присвячено 60-річчю заснування чеської співочої громади («обец») 

(1868). Їх гасло « Співом до серця, серцем до батьківщини» 

Фестиваль тривав три дні. Першого дня виступило 16 хорів. Другий день вико-

нано дві великі кантати чеських композиторів написані спеціально до фести-

валю. Третього дня – інші слов’янські хори. 

«А на слух  найбільше вподобався – це можна сказати без зайвої скромности – 

український академічний хор. Пані Щуровська, колишня співробітниця незабут-

нього Кошиця спромоглась видобути з нефахових співаків і співачок стільки 

чару, степової сили й звукової краси, що навіть ворожа частина чеської преси 

мусила перед цею перемогою з повним узнанням схилитись ( напр. рецензія 

«Народа» з дня 12.ц.м.). Українська участь у чехословацькім співочім святі ще 

раз підкреслила вагу й користь українського активізму на міжнароднім полі». 

 

Арк. 25 

«Діло» ч. 88 (11341) . Львів. 22. ІV. 1928. 

Успіхи української пісні на чужині 

«Із статті «Ілюстрованого Курєра Цодзєнного» п. Ядвіги Зброжкувної перекла-

даємо дотичне місце: «…Найкращим хором цього вечора показав себе «Україн-

ський академічний хор» у Празі під прегарним проводом проф. Росиневич-

Щуровської. Він відспівав кілька пісень, а крім цього надпрограмово твір із барі-

тоновим сольо, якого повний і м’який голос, що дзвенів широко та розливно у 

великій салі всі подивляли».   

 

Арк. 26 

«Діло» ч. 101. Львів. 9. V. 1928. 

І. К. Український Акад. Хор у Празі (голоси чеської преси) 

Про оцінку чеською пресою виступу 9 квітня на фестивалі 

«Венков» ч. 89. з 13 квітня ц. р. пише: «Український Акад. Хор відзначається 

прекрасним голосовим матеріалом, точною вокальною дисципліною, повністю 

звуку та до подиву захоплюючим пяніссімами. Хор вибрав собі за диріґента, по-

дібно як Німбурський «Гляголь», жінку в особі п-і проф. Россиневич-Щуров-

ської, яка в  нічім не уступає своїй знаменитій товаришці п-і Прецлікове. Під її 
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енерґічною орудою відспівав хор між іншим цікавий твір Вериківського «1919 

рік», який своєю оригінальністю зробив незвичайно гарне вражіння». 

«Народ» ч. 86. з 12-го квітня ц.р. «Український Акад. Хор тішився найбільшим 

успіхом та був під мистецьким оглядом найліпшим. Твори, виконані україн-

ським хором під диріґуванням п. проф. Россиневич-Щуровської, дали доказ зрі-

лості як співаків, так і диріґентки». 

«Чеське Слово» ч. 87 з 11. квітня ц. р.: «Диріґентом Українського Акад. Хор є п-і 

проф. Россиневич-Щуровська, яка вибудувала дуже чисельний мішаний хор та 

вивела його, не зважаючи на невідрадні емігрантські відносини, на височину, 

нагадуючи часто славну і незабутню капелю Кошиця. Прекрасно звучали тут 

передовсім старі співи та народні пісні, в яких Україна займає перше місце між 

словянами». 

«Народні Політіка» ч. 104 з 14 квітня: «Український Акад. Хор, ведений  енер-

гійною і певною рукою п-і проф. Россиневич-Щуровської, розпоряжає пре-

красним голосовим матеріялом, який вона знаменито опановує; він достойно за-

кінчив концерт славянських гостей, який ми бажалиб небавом знову почути». 

З голосів польської преси. 

«Курєр Познанські» з 16 квітня 1928: «Хор українців (мішаний) під орудою п-і 

Россиневич-Щуровської відзначався найвищим артистичним вишколенням, 

захоплюючи красою звуку та незрівнянною дисципліною». 

«Пшеґльонд Поранни» з 15. квітня 1928: «Справжніми змаганнями був щойно 

п’ятий концерт, який відбувся того ж дня вечером. Тоді прийшли до голосу всі 

славянські народи, з яких на мою думку перше місце заняв без сумніву Україн-

ський Академічний Хор під диріґуванням п-і Рос.-Щуровської з Праги». 

 

Арк. 34-40 

Вирізки статей з чеських газет за грудень1928-1929 роки про концерти Україн-

ського Акад. Хору 

 

Український тиждень. 1933. 1 травня. ч. 20. С. 2 

Хроніка минулого тижня 

С. 2. 

КОНЦЕРТ УКР КАНТІВ І ВЕСНЯНОК хору піл орудою доц. П. Щуровської-Ро-

сіневич відбувся зі знаним мистецьким успіхом 22. ІV. Перед слухачами 

відродилася укр. Пісня ще з часів перших кроків культури на Україні, та пісня, 

що як гімн весні перейшла до християнських часів, як спадщина часів старших 

поганських. Тяжке завдання передачі складних за їх композицією кантів в 

аранж. О. Кощиця, Демуцького та інш., як і чудових веснянок (Лисенка та Ко-

шиця) хор виконав з великим успіхом. Особливо сподобалися слухачам канти: 

«О страстях Христових» (Кошиця) й «Про старший суд» (Демуцького) та вес-

нянки: «Шум», «Зайко», «Перепілка». В останнім відділі народн. пісень до об-

разку Кубанського краєвиду (Ой, сюди гора – Кошиця) та сценки з волинського 
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побуту (Ой пряду, пряду – Леонтовича) прилучено ще й підкарпатську пісню 

«Ей  співаю – Ф. Колесси). 

Автор – У.Т. 

 

Український тиждень. 1933. 11 грудня. ч. 53. С.1-2 

Хроніка минулого тижня 

С. 1.  

КОНЦЕРТ НАРОДНІХ ПІСЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ХОРУ ПІД ОРУДОЮ  

п. П. ЩУРОВСЬКОЇ-РОСІНЕВИЧ поглибив ще більше симпатії українського і 

чеського громадянства до нашої заслуженої капели. На програм склалися укра-

їнські, чеські, словацька, сербська, лужицько-сербська, хорватська, болгарські та 

білоруські пісні. Багато спільного в піснях ріжних словянських народів лучило 

всі три відділи концерту в одну цілість. Хор блискуче вийшов із тяжкого завдан-

ня при виконанню складних, за своєю гармонією, сербських і болгарських мело-

дій. Присутнім дуже подобалася болгарська героїчна пісня (соло з допроводом 

хору) «Віла сей гора», солову партію якої виконав п. Ґ. Н. Бакарджієв, болгарин. 

Рівно ж і українська «Журба», з дуетом п. М. Бехтєревої і д-ра М. Самойловича, 

викликала бурхливі оплески. Серед присутніх було багато чехів, представників 

ріжних хорів і преси. Протектором концерту був др. Л. Єржабек, голова Ческе 

Обце Пєвецке. 

 

Український тиждень. 1934. 19 березня. ч. 12 (67). С.1 

 Шевченківські дні в Празі. 

Українська колонія в Празі цього року уперше за весь час еміграції відсвятку-

вала день присвячений памяти Т. Шевченка вкупі. <…> В великій залі палаці 

«Радіо» 10. ІІІ. Зібралися представники цілої празької колонії <…> 

Урочистий концерт склався з сольо-співів на слова Шевченка Д. Левитського 

<…>, д-ра М. Самойловича <…> й п. Синенької-Іваницької <…> 

Укр. Хор під орудою П. Щуровської-Росіневич виконав нову композицію 

Й. Ферстера на слова Шевченка «Вечір» та «Червоний бенкет» Шевченка-Кос-

тенка та інші. <…> «Вечір» Ферстера є цілком модерна чеська композиція 

розрахована на сили більшого хору. 

 

Український тиждень. 1934. ч. 19 (74). 7 Травня. С. 1 

С. 3–4.  

Автор Ж. 

Фестіваль чехословацьких хорів (21. ІV. – 1. V) у Празі перейшов з най-

більшим успіхом. Чи то менші хори, що поприїздили з усіх закутин республіки, 

чи то їх сполучення у великі маси співаків, аж до 10.000 учасників – всі вони ви-

казали багацтво чеської й словацької хорової культури й мистецького уміння. 

<…> Фестіваль дійсно був величавим національним святом. <…> З чужинець-

ких хорів участь взяли лише українці. Українців дуже тепло привітали довгими 

оплесками, що все збільшувалися після виконання кожної з точок та набирали 
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найбільшої сили при відході з естради. Виступлення українців зовсім гідно ре-

презентувало нашу пісню. 30. ІV. на Вишеградськім кладовищі Укр. Хор поклав 

на могили Бедржиха Сметани й Антоніна Дворжака, – в пам'ять яких було 

улаштовано фестіваль – вінки з лаврів із стрічками в наших національних барвах 

із відповідними написами.  

Особливо цікаві були два головні концерти, уладжені т-вом «Pěvecká obec čes-

koslovenská» в Промисловому палаці на виставній площі в Празі. В першому ви-

ступав і український хор. Тут була нагода почути ряд добрих хорових комп-

лексів із ріжних сторін Чехословаччини, як також чеський хор з Відня. Кожний 

із них числив 150–440 люда за виїмком українського хору, який складався із 

понад 60 членів (на програмі подано 80). При спільних продукціях виступало 

1.000 співачок і 2.000 співаків нараз. <…> 

По групі віденських чехів виступив український хор під батутою п. Рос-

сіневич-Щурівської. Вже на самім початку відчулося інший характер творів й 

інше виконання. Це той славутний вокалізм української музики, якого не знає 

чеське хорове мистецтво, думане інструментально. Голоси наскрізь натуральні, 

чути, що кожний співає від серця і хоче якнайкраще віддати думку композитора. 

Технічне виконання було бездоганне: інтонація чиста, динаміка випрацьована, 

хор зіспіваний. Також треба відмітити схоплення змісту творів, що є великою за-

слугою дириґентки. Їй повівся ряд нюансів, особливо добрі п’яніссіма і декре-

щенда. Зате форте не було сильне. Може то вина великої салі й, в порівнянню з 

іншими хорами, мала кількість співаків. 

Репертуар нашого хору обіймав: «Червоний бенкет» В. Костенка, «Ой пряду, 

пряду» в аранжировців М. Леонтовича та «На вулиці скрипка грає» в аранж 

О. Кошиця. Перша річ сильна. В ній чути й помимо забарвлення модернішої гар-

монії український характер. Хор виконав її із зрозумінням і інтонаційно чисто, 

що, як ми бачили на пізніших продукціях не всім вдається <…> Найліпше було 

«Ой пряду». Річ ця вже само собою стоїть на високо-артистичнім рівні. Вміле 

переведення градації від першої до третьої строфи, від ніжного п’яна до грубого 

(такого як власне було треба) форте й миле закінчення віддало знаменито зміст 

твору. Остання пісня вимагала сильнішого танкового ритму, більшої активнос-

ти. Її кінець згубився зовсім для слухачів, які сиділи дальше. Але на загал не 

була зле виконана. 

 

Арк. 41–42 

«Земля і Воля» ч. 4. Мукачево 27 ІІ. 1936 

Великий концерт «Бандуриста» 

Про концерт колядок і щедрівок молодого співацько-музичного товариства 

«Бандурист» 25 січня 1936 р. під кер. проф. Россиневич-Щуровської. 

У програмі крім знаних були виконані колядки в обр. Россиневич-Щуровської: 

«Ой в Римі, Римі» та «Прало дівчатко» (з Підкарпаття, з Великого Бережного, а 

також хор з опери «Утоплена» Лисенка. 
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Арк. 44 

«Українське слово» ч. 19 Ужгород. 21. V. 1936 

(Оголошення) 

Співацько-музичне товариство «Бандурист» в Ужгороді з нагоди дня народин 

Пана Президента д-ра Едварда Бекеша 28 травня ц. р. в залі міського театру 

влаштовує виставу нар. опери на 3 дії «Запорожець за Дунаєм» С.Артемовсь-

кого. Диригент п. проф. Россиневич-Щуровська. 

 

Арк. 45 

«Українське слово» ч.21 Ужгород. 4. VІ. 1936 

Г. Д. Театр. «Запорожець за Дунаєм» 

Про виставу 28 травня. Відзначено першорядність хору. Роль як диригента вис-

тави п. проф. Россиневич-Щуровської. 

 

Арк. 46 

«Світло» ч. 2. Мукачів. Червень. 1936 

«Запорожець за Дунаєм» в Мукачеві. 

Про виставу ужгородського «Бандуриста» в Мукачеві 20 червня. Про величезну 

заслугу проф. Россиневич-Щуровської. 

 

Арк. 47-48. 

«Земля  і Воля» ч.12. Мукачів. 9. VІІ. 1936 

Театр. «Запорожець за Дунаєм» в Ужгороді і Мукачеві. 

«Оперу супроводжав дуже добре зіграний оркестр 36. полку під батутом знаме-

нитої діріґентки «Бандуриста» п. проф. Щуровської-Россіневич, яка взала на се-

бе той величезний тягар (за невеликий час!) вивчити всіх артистів і оркестр і 

провести цілу оперу, так що знамените проведення цієї опери це безперечно її 

неоцінима заслуга». 

 

Арк. 49. 

«Український тиждень». Ч. 10 (212). Прага. 1 березня 1937. С. 4 

Яр. Ол.15 літ існування Українського Пласту на Підкарпатській Руси 

20 і 21 ц. м. в Ужгороді у залі «Просвіти». 

Виступали хор пластунів під кер. проф. Россиневич-Щуровської і Учительської 

Семінарії під проводом інж. Петровської. 

 

«Український тиждень». Ч. 13 (215). Прага. 22 березня. 1937 

С. 4   

Культ Шевченка на Підкарпаттю 

Ужгород. 

9 ц. м. Цей успіх мав і хор «Бандурист» під управою п. Росіневич-Щуровської. 
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Арк. 50. 

 «Українське слово» ч. 38. Ужгород. 21. Х. 1937 

Свято з нагоди 8 жовтня в Ужгороді 

Про святкування автономії Підкарпатської Руси. Виступив хор «Бандурист» під 

кер. проф. Россиневич-Щуровської, який виконав на закінчення  «Живе, о брат-

тя, рідний край!». 

 

Арк.51 

«Життя і знання». Львів.ч.11. Листопад. 1937 стор. 324. 

Всепросвітянський з’їзд в Ужгороді 

Про концерт хору «Бандурист» під кер. проф. Россиневич-Щуровської 

 

Арк. 52 

«Українські вісти». Ч. 250. Львів. 13. ХІ. 1937 

Листопадові роковини в Ужгороді 

Службу Божу відправив о. Волошин. Під час Богослужіння співав хор «Бан-

дурист» під кер.  проф. Россиневич-Щуровської. 

 

Арк. 58–59 

«Український самостійник» ч. 4-5. Прага. Квітень-травень 1938. 

Шевченківські Роковини в Празі. 

Про два концерти. 2 квітня – «Укр. Громада», 9-го – «Контактний Комітет» з  

Т-вом «Чесько-Українська взаємність». 

На першому виступили – академ. хор під проводом п-а Гнідого, солоспіви 

оперного співака Гакена («Понад полем іде» Лисенка та Барвінського «Псалом 

94») і Макаренка. 

На другому – хор, що по довгій перерві виступив знову під орудою п. проф. 

Россиневич-Щуровської. «Хор дуже вдатно виконав: «Заповіт», «Молюся-

молюся» (муз. Балтаровича) і дві народні пісні: «Утоптала стежечку» та «Ой з за 

гори кам’яної». 

 

Арк. 60. 

«RADIO ŽURNAL» 1.У. 1938 

KOŠICE  259,1m   

З Ужгороду. 

18.00. Концерт хору «Бандурист» з Ужгороду під кер. проф. Россиневич-Щу-

ровської: 

О. Кошиць: Радуйся Маріє; Ой на горі пшениченька; Понад яром ярая пшениця; 

М. Лисенко: Козаченьку куди йдеш?; Кучерява Катерина» Ой гай мати; Ой у 

полі билиночка коливається; Вітер віє коло хати; Н. Ступницький Жала Улянка; 

М. Леонтович Отамане батьку наш. 
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Арк. 65. 

«Краківські вісті». Ч.96. Краків. 9.У. 1943 

Д. М. Великодній концерт у Празі. 

Великий добродійний концерт уладили Укр. Академ. Громада, філія НОУС у 

Празі, при співучасті УНО та Укр. Громади. 

У концерті взяли участь кращі мистецькі сили: Укр. Церк. Хор під орудою 

А. Буркацького, Укр. Мішаний хор під проводом О.Приходька, солісти М. Са-

мойлович (бас) та співачка С. Нагірна. П. Щуровська-Россіневич акомпанувала 

на ф-но 

 

Арк. 70–73. 

 «Краківські вісті». Ч.109. Краків. 25.У. 1943 

Д.М. Спільними силами. Олександер Загаров. На Галицьких сценах. 

Хор і хореографія. Згадує хор Котка, В. Авраменка, бандуриста Данила Щер-

бину, які працювала за Зах. Україні. 

Культурні дріжджі на Закарпатті. 

Перший український театр при Ужгородській Просвіті 

Хорова справа на Закарпатті. 

Про Олексу Приходька, з його почину постало на Закарпатті 10 укр. нац. хорів. 

Велика заслуга п-і Россиневич-Щуровської, В. Трухлого, І. Романченка, М. Бур-

кацького, Д. Петрівського та ін. 

 

Арк. 74. 

 «Краківські вісті». Ч.113. Краків. 29.У. 1943 

Д.М. Концерт веснянок у Празі. 

Укр. міш. хор під кер. доц. Россиневич-Щуровської у Празі 15 травня ц.р. закін-

чив свій сезон концертом веснянок 

Виконували твори О. Кошиця, Леонтовича, нові гармонізації М. Гайворонсь-

кого: «Ожеледа», «Сиділа квочка коло кілочка». 

 

Арк. 75. 

 «Краківські вісті». Ч. 120. Краків. 6.УІ. 1943 

М.Новаченко. Концерт українських веснянок у Празі. 

Про той самий концерт. 

 

Арк. 76–77. 

«Український вісник» ч. 23 Берлін 14.ХІ. 1943 

Л. М. Праця на полі рідної культури 

Український мішаний хор у Празі. 

Цей хор – як секція Укр. Акад. Громади. Засн. в 1942 році на Шевченківські дні 

проф. О. Приходьком. За 9 місяців у першому сезоні 1942–43 рр. влаштував 9 

власних імпрез, взяв участь у 2 імпрезах Укр. Акад. Громади, а також виступив 

на святі 10-ліття Укр. Господ. Академії і в доброчинному концерті в користь 
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полонених українців – вояків червоної армії. За цей час хор відбув 45 проб, на-

студіював 50 хор. пісень і кілька уривків з укр. опер – «Зап. за Дунаєм», 

«Утоплена». «При Хорі працює Музична Комісія, що виробляє програми імпрез, 

у складі: др. Ф. Стешко – голова, доц. А. Чернявський – серетар, члени – проф. 

О. Приходько, проф. Д. Левицький та інж. Б. Левицький. Хор видає свій «Ін-

формаційний Листок», що його дотепер вийшло 11 чисел». 

 

Співучасть громадянства. 

З хором тісно співпрацюють наукові та мистецькі сили. Професори Укр. Ун-ту 

Д. Антонович, О. Колесса, О. Приходько читали лекції. «Сольові точки вико-

нували такі артистичні сили як відомий оперовий співак О. Руснак, абсольвентка 

празької консерваторії С. Нагірна, оперовий співак М. Старицький….» . «… а на 

фортепіяні супроводили – проф. П. Россіневич-Щуровська, проф. О. При-

ходько…» 
 

Концерт у вишколі. 

Хор виступав 9.10.ц.р. у вишколі старшин і підстаршин Галицької Дивізії. 

Перший відділ хор співав під кер. О. Приходька, другий – П. Россіневич-Щу-

ровської. 

 

Відкриття сезону. 

24 жовтня ц. р. у Празі  відбулося відкриття другого конц. сезону 1943–44 рр. 

Укр. Міш. хору. «…концертом української визначної піаністки з Відня Дарії 

Каранович, що з рідким успіхом виконала кілька точок класичної музики – Баха, 

Шуберта, Бетховена, Шопена, Зажера, Ліста та фортеп’янові твори «Мала суї-

та» – українського композитора Нестора Нижанківського». «Своїм блискучим 

виконом Д. Каранович  виявила себе не лише одною з кращих піаністок взагалі, 

але й доброю українсько. Патріоткою та людиною щирого серця: свій гонорар 

вона пожертувала на українські добродійні цілі». 

«Концерт закінчився народними піснями в аранжировці О. Кошиця, М. Леон-

товича, М. Гайворонського у виконанні ансамблю Хору під диригентурою проф. 

П. Россіневич-Щуровської». 
 

Арк. 78. 

«Український вісник».ч. 1. Берлін. 31.І. 1944 

О. В. Українські імпрези в Празі. 

Про акції Укр. Акад. Громади і Укр. міш. хору 

Лекція-концерт у честь Лесі Українки 15 грудня 1943 (до 30 річниці смерти по-

етки). Виступив новостворений жіночий квартет 
 

Арк.79. 

 «Український вісник».ч. 41. Берлін. 12.ІІІ. 1944 

(ов). Концерт колядок і щедрівок у Празі. 

Про концерт Укр. міш. хору 8 січня 1944. 
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Пісні (15 творів) дібрані з різних частин України колядки в опр. Стеценка, Ко-

шиця, Леонтовича, Гайворонського. Вступне слово мав О. Приходько. 

Хор під кер. Щуровської. 

«Її методична рутина при виучуванні пісень, шляхотна інтерпретація, спокійний 

виступ на естраді та повне панування над хором забезпечують хорові велику 

частину успіху». 

 

Арк. 80–82 

«Українська дійсність». ч. 32. Берлін. 10. ХІ. 1944 

Р. Б. Орлик. Листопадові Роковини в Празі. 

Про виступ Укр. міш. хору під кер. Щуровської. Співали дві нар. пісні «Виліта-

ли орли» та «Орися ж ти моя ниво», у І відділі, у другому – Кант про Почаївську 

Божу матір із знаменитим соло М. Самойловича, Кант Св. Юрію, Молитву 

Андрія з опери «Запорожець за Дунаєм» із солістами. 

 

Арк. 86. 

 «Українська дійсність». ч. 4. Берлін. 1.2 1945 

М. П. Концерт колядок і щедрівок у Празі 

27 січня концерт хору під орудою Щуровської. 

 

Арк. 87 

«Краківські вісті». Ч.26 (1357) Відень. 6.2. 1945 

М. З українського життя. Концерт колядок і щедрівок. 

27 січня 1945 у Празі хор під орудою Щуровської. 

 

Арк. 88 

«Українська дійсність».ч. 10. Берлін. 1.4. 1945 

Панахида по Гетьмані Мазепі 

25 березня у Празі Парастас і С. Б. співав хор під орудою Щуровської. 

Шевченківський концерт у Празі 

1 квітня ц. р виступ хору 

 

Арк. 89 

Голос (Берлін). ч. 15 14. 3.1945 

С. Я. Жертви повітряного терору. Про загибель українців. Панахиду за помер-

лими співав хор під орудою Щуровської. 

Арк. 90 

Голос (Берлін). ч. 10. 4.2.1945 

С. Я. Вечір колядок щедрівок 

У Празі 27 січня. 
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201/555 З. Ґеник-Березовська.  

Данило Петровський (інженер-економіст). Хор Української Господарської 

Академії в Чехо-Словаччині. б/д. Друк. 4 арк. 21х14 

Вирізка з друк. видання: Петрівський Д. Хор Української Господарської Ака-

демії в Чехо-Словаччині / Данило Петровський  // Українська Господарська Ака-

демія в Ч.С.Р., Подєбради, 1922–1935 і Український Технічно-Господарський 

Інститут, Подєбради –Регенсбург – Мюнхен, 1932–1972: В 50-ліття заснування 

УГА і 40-ліття УТГІ. Ню Йорк: Видання Абсольвентів Української Господар-

ської Академії і Українського Технічно-Господарського Інституту, 1972. С. 110–

116. [Українська Висока Політехнічна школа на чужині. Том ІІІ].  

 

Арк.=2 сторінкам 

С. 110–116. 

 С.110. Прибув Д. Петровський з Польщі (з Тарнова) до Подєбрад 29 липня 1922 

і застав там понад 200 студентів Укр. Госп. Академії та слухачів натуральних 

курсів при ній. «Майже всі вони – ще перед двома роками вояки та старшини 

армії УНР – прибули з таборів інтернованих в Польщі, же частина з них  були 

співаками дуже добрих таборових хорів». «Першим дириґентом хору… став слу-

хач 2-ої групи натуральних курсів Іван Щерблюк. Під його диригуванням хор, в 

складі біля 50-ти тенорів та басів, розпочавши працю з початком вересня 1922 

року, дав концерт Різдвяних колядок та щедрівок і протягом шкільного року ви-

ступав на національно-державних імпрезах». Другим з черги диригентом хору 

став студент Празької Чеської Політехніки і, здається, одночасово і Празької Кон-

серваторії п. Захар Сердюк. При ньому було зроблено спробу перетворити хор на 

мішаний; за браком сопран і альтів українок, було запрошено чеських дівчат, 

включено чеський репертуар, але в короткім часі облишено, здається, через мовні 

для обох сторін труднощі. Під диригуванням З.Сердюка хор зробив значний 

поступ в репертуарі і у виконанні, і вліті 1924 року дав дуже гарний концерт 

С. 111. українських пісень в курортному парку». «З початком 1924/25 шкільного 

року диригентом хору став Андрій Мусійович Чеховський, що приїхав до 

Парижу, де керував невеликим українським хором із колишніх співаків Укр. 

Респ. Капелі, а тепер дістав працю в бухгалтерії Укр. Госп. Академії. В цей час 

становище хору змінилося на краще: за три прийоми студентів до Академії 

набралося вже стільки жіноцтва з сопранами та альтами, охочими до співу, що 

хор із однорідного перетворюється на мішаний понад 70 співачок та співаків. 

Розширюється репертуар, виконуються оригінальні речі українських компо-

зиторів; на Шевченківських академіях-концертах хор виконує «Жалібний марш» 

Л. Українки – М. Лисенка, «Б’ють пороги» Шевченка–Лисенка та твори різних 

авторів  на слова Шевченка; на концертах колядок та щедрівок репертуар Капелі 

О. Кошиця, поповнений новими творами. А. Чехівський – людина милої вдачі, 

ентузіаст зокрема сольового співу, стає душею гуртка подєбрадських та 

празьких співаків-солістів, яким і акомпанує на піаніно і допомагає в техніці 

голосових вправ. Пл. двох роках він знову вертається до Парижу, а диригентом 
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студентського хору, вже четвертим з черги, стає абсольвент Празької Консер-

ваторії Олександр Кизима. Диригував він недовго; окрім імпрез у стінах ака-

демії, дав успішний концерт у близькому до Падєбрад місті Градец Кральове». 

С. 112. «Після відходу О. Кизими Ректорат Академії запросив диригувати хором 

доц. музичного відділу Празького Українського Високого Педагогічного Інсти-

туту Платоніду Щуровську-Росіневич, що в той час була і диригентом празького 

українського студентського хору. На мою думку, П. І. Щуровська при її му-

зичній освіті (Київська консерваторія по клясі фортепіано і Празька Консер-

ваторія по клясі диригування і композиції), диригентська практика ще в Києві, 

співпраця зі світової слави диригентом О. А. Кошицем в Укр. Респ. Капелі, була 

в той час найсильнішим українським диригентом на терені Чехо-Словаччини. 

Празький студентський хор в своїй основі аматорський, за короткий час 

перетворився в мистецьку одиницю. 

 Наш хор на той час якось сам собою склався в необхідній для рівно-

звучности голосові пропорції: 3/5 його складу творили чоловічі голоси з 

перевагою басів і 2/5 сопрано і альти». 

Далі Д. Петрівський пояснює, що він робив технічну підготовку хору як співро-

бітник, а не помічник(не суб-диригент). Щуровська займалася художньою 

обробкою. Хор співав напам’ять, без нот. 

«Наш аматорський хор щодо знання репертуару міг рівнятися з будь-яким про-

фесійним хором». «Проби хору і в мене і п. Щуровської проходили завжди ба-

дьоро, як приємна розвагова парця. Всі голосові партії були добре репре-

зентовані». Дає список складу хору. 

С. 113. «Під певним мистецьким диригуванням П.І.Щуровської наш, ніби ама-

торський, хор виріс як мистецька одиниця і по праву був гордістю цілої УГА. 

Тепер кожний виступ його, як зовнішнім виглядом, дисциплінованою поставою 

й уважністю до диригента, так і виконанням  – це справжній мистецький кон-

церт, що притягав і захоплював українську і чеську публіку. 

 За короткий час репертуар нашого хору зрівнявся з репертуаром хору 

празького. Співалися твори М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, О. Коши-

ця, Я. Яциневича, П. Демуцького, П. Козицького, М. Вериківського, П. Ніщин-

ського, В. Костенка, Н. Нижанківського. Твори різних авторів виконувалися так, 

що здавалося вже ліпше не можна було. Особливо гарно виходили народні 

твори, зокрема колядки. Чи то М. Леонтовича «Ой там за горою», що почавшись 

піяніссимо тенорів, з безперестанним наростанням і темпа і сили звуку, кін-

чалася бурхливим могутнім завершенням; чи то розкішні колядки К. Стеценка – 

нерукотворний пам’ятник їх творцеві, чи то В. Ступницького «Ой, рано-рано» і 

«Жала Улянка шовкову траву» з їх багатством нюансів». 

 Апофеозом мистецької праці хору був його виступ ( в об’єднанні з хором 

празьким) 28 квітня 1928 року на фестивалі слов’янських хорів у Празі.  

28 рік був роком десятиліття Чехо-Словацької Республіки і цей ювілей 

урочисто відзначали всі громадські організації. Приймала в цьому участь і укра-

їнська еміграція, влаштувавши 
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С. 114. в одній із заль Репрезетаційного будинку академію-концерт, на 

якому хор під дириґуванням П. І. Щуровської проспівав кантату «Ще молода» 

музика Нестора Нижанківського на слова О. Стефановича. 

 Управа Об’єднання всіх чеських і словацьких хорів («Ческо-словенска 

Обе Пєвецка») вшанувала цю дату фестивалем, на якому мали виступати чеські 

й словацькі хори з цілої Чехо-Словаччини, як поодинці, так і всі разом, з ранш 

визначеним репертуаром. Окрім того були запрошені хори з інших слов’янських 

держав, а також хор Лужицьких сербів із Німеччини і хори української та ро-

сійської еміграції. 

 Українські громадські організації, в першу чергу наші високі школи, 

оцінили це як добру нагоду для пропаганди української справи будь-що-будь 

перед ширшим форумом. Був зорганізований спеціальний «Фестивалевий Ко-

мітет» на чолі з проф. Дм. Антоновичем,… як члени ввійшли П. І. Щуровська, 

Д. Петрівський, староста празького хору – д-р Ів. Кубинський і староста по-

дєбрадського хору студ. Г. Покровський. П. І. Щуровська з огляду на можли-

вість звукової конкуренції російського хору погодилась взяти на себе диригу-

вання лише при повній участі хорів празького і подєбрадського, і коли подєб-

радський хор буде готувати Д. М. Петрівський». 

 «Кожний з хорів-гостей мав проспівати один-два твори оригінальної 

композиції і одну-дві народніх пісні. Щуровська взяла першою «для розспі-

вання» «Сон» К. Стеценка, а другою «1905-й рік» музика М. Вериківського на 

слова О. Олеся, що вимагала і звукової сили і була досить тяжкою технічно, а 

особливо чотири такти хроматизму в басовій партії». «З народніх пісень п. Щу-

ровська взяла Кант Почаївській Божій Матері М. Леонтовича з басовиим сольо 

с. п. М. Самойловича, а на закінчення колядку «Ой на гороньці» К. Стеценка». 

С. 115. «Виступ хорів-гостей відбувся в останній день фестивалю пополудні, 

хори виступали в абетковому порядку; першим співав чоловічий хорватський 

студентський хор, що йому пророкували першенство між конкурентами хорами. 

Але, кажуть, гарячі сини півдня не витримали спокуси празьких утульних вина-

рень, і хоч в їхньому співі не було виразної какофонії, після першої пісні зійшли 

з естради. Шкода було їхнього диригента. Після них дуже слабенько проспівали 

свій слабенький репертуар лужицькі серби. Далі бравурний (під оплески пуб-

ліки) вихід польського понадсточленного чоловічого хору з першорядними го-

лосами. Таким же бравурний, певний себе спів «Єще Польська не зґінєла» і ще 

пару бадьорих, веселих пісень. Знамениті голоси: стройність, зіспіваність, але 

глибшого сліду якось не лишають. Після них дуже блідий спів 65-тичленного 

російського хору з чехом диригентом. Конкурентом він був хіба лише для лужи-

цьких сербів і, як і вони, мав у своїм репертуарі другорядну церковну річ. На 

естраді 139-тичленний мішаний український хор з жінкою диригентом. Вже в 

першій речі «Сон» К. Стеценка) чується певність себе, захоплення самих спі-

ваків, тонкість нюансів; зацікавлення слухачі щедро реагують оплесками. Далі 

імпозантно-сильний «1905-й рік», найтяжча річ репертуару йде з повним успі-

хом. А далі «Ой, зійшла зоря вечеровая» М. Лентовича з  солістом басом Мико-

лою Самойловичем; спокійний, без жадної, непотрібної драматизації, епічний 
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спів, я ліпшого виконавця не чув; а величезний хор у руках дириґентки – слухня-

ний інструмент. Закінчується і наш виступ і цілий фестиваль брильянтною, тем-

пераментною «Ой, на гороньці» К. Стеценка. Повний захоплений тріумф укра-

їнського хору і його дириґентки. На сцену виносять два великі вінки від упоряд-

чиків фестивалю – Об’єднання Хорів Чехо-Словаччини. Чехи-музиканти, чехи, 

що їх хори протягом 30-ти років на світових конкурсах хорів виходили перемож-

цями, захоплені, оплескам немає кінця. А за сценою, кажуть, першим вітав Щу-

ровську з успіхом диригент польського хору. На чергову пробу хору п. Щуровська 

привезла варшавські і краківські польські часописи з рецензіями, в яких призна-

валося першенство між усіма хорами-гостями українському хорові і його дири-

ґентці. Наслідком цього успіху було, що присутні на фестивалі чехи з Моравської 

Острави запросили хор до Острави на два концерти, що відбулися в складі 100-

членного хору з великим мистецьким успіхом 15 і 16 грудня того ж року». 

С. 116. «Ці два концерти, здається, були закінченням мистецької чинності на-

шого хору. У 1929 році виїздять із Подєбрад абсольвенти прийому 1922/23 і 

1923/24 шкільних років, кількість студентів різко зменшилась, а з тим і число 

членів хору впало з 70 до 20-ти; хор знову з мішаного перетворюється в чо-

ловічий (з тенорів і басів) і виступає лише на імпрезах національно-державного 

характеру, під принагідним диригуванням  протягом 1929–1931 р. р., а далі 

зовсім припиняє своє існування». 

 

* 201/556 З. Ґеник-Березовська  

[Пл. Щуровська -Росиневич]. 

Зошит зі спогадами.  

б/д. Автограф (олівцем) 88 арк. 20х16 

Арк. 1. Запрошення на посаду помічника диригента УРК (продовження) 

 

Арк. 4. 

с. 7. зі слів К. Стеценка у розмові з П. Щуровською: О. Кошиць на засіданні, де 

вирішувалася доля його помічника, і не давали згоду на призначення П. Щу-

ровської, «встав, стукнув по столі кулаком і сказав: «та ж вона може краще 

диригує, ніж я, мої панове (!?)». 

Арк.6. 

С. 11. «Ол. Ан. слухав, як то кажуть, на пів вуха все те, про що я говорила і на-

решті обірвав мою «красномовність» простими словами: «То все дурниці! Зро-

зумійте, Платосю, те найголовніше – ми ж повезем нашу красуню, українську 

пісню, щоб показати її гарно вдягненою, вишколеною ці- 

С. 12. лому світові. Це одне варте того, щоб відкласти набік всі свої особисті 

справи». 

Арк. 9. с. 18. було вислухано біля 700 солістів з цілої України, з яких треба було 

вибрати тільки 100 осіб. «А які ж то були голоси! Для сучасного покоління 

важко передати всю красу рівного (без вібрації), міцного, ясної дзвінкості й 

метальовості го- 
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Арк. 10. с. 19. лосу українського хорового співака, з яким не дуже ніжно обхо-

дилися диригенти і якого ніхто й ніколи не вчив ні правильно дихати, ні тим 

більше використовувати резонатори». 

Арк. 12. с. 23 «були встановлені ще й різні класифікаційні угрупувуння. Так 

напр., з за- 

С. 24 гальної кількості співаків в кожній партії (25 сопрано, 23 альти, 24 тенори і 

28 басів) було вирішено вибрати 11 драматичних сопрано і 14 ліричних, в партії 

альтовій- 12 меццо-сопрано і 11 контральто, в теноровій партії 12 драматичних і 

стільки ж ліричних тенорів, а басова партія поділялася аж на 4 групи: 8 ба-

ритонів (діапазон – H-f-g), 7 перших басів (діап.А-е), 9 других басів (f аж E  до d)  

і 4  так зв. октавні спів (А аж g  контроктави  до H-c). При такому розподілі голо-

сового матеріалу малося на увазі можливість забарвлювання здинамічного боку 

виконання більш масивним або м ’якшим 

Арк. 13. с. 25. легшим звуком. З такою класифікацією голосів до того часу ніде в 

наших хорах не приходилося зустрічатися. І саме ця класифікація в найвищій 

мірі відповідала диригентському умінню нашого славного Кошиця. Ця винят-

кова його майстерність була спрямована на те, щоб наблизити хорове виконання 

до оркестрового з усіма численними звуковими відмінами барвистої інструмен-

тарії за допомогою цього найдосконалішого масового звукового упорядкування, 

цього найвищого «живого людського інструмента». І як відомо, цей напрям у 

майстерності Кошиця здивував і зачарував увесь світ». 

Закінчує хронологію спогадів підготовчим періодом перед гастролями. 

Арк. 87. «Треба сказати, що майстерність Кошиця в його диригентурі полягала 

по суті не механічності вивчення й фіксації створеного ним музичного худож-

нього образу, а саме в тій спорідненості  розуміння диригента з виконавцями та 

в цілковитому підкоренню цих останніх «гіпнотичному», як зазначали іноземні 

рецензенти, впливу особистої волі керівника. Кошиць дивився на хор, як на 

чутливий інструмент, на якому здібний майстер може грати завжди відповідно 

до свого настрою й до загального стану хористів». 

Арк. 88. «Треба зазначити, що взаємовідносини звукової сили між партіями в 

укр. хорах того часу, зокрема хорова структура хорів, якими керував Кошиць, на 

відміну від європейських і взагалі іноземних, базувалася на компактній масі 

басового звука як гармонічної основи. Тому й басовій партії по своїй могутності 

віддівалася подекуди перевага над силою звука в інших партіях». 

 

* Фонд № 201 Справа 563. Зіна Ґеник-Березовська.  

Ноти для хорового співу із зібрання Пл. Щуровської-Росіневич 

б/д. Ноти.(рукописи і друковані) 13 папок 212 арк. Різного формату 

Переважно це партії хорових творів 

Арк. 1–8. (рукописи) Папка 1. 

С. Людкевич «Чи ми ще зійдемося знову» 

М. Вериківський сл. І. Франка «Коваль» 

 



 

200 

Арк. 9–19. (рукописи) Папка 2. 

Як умру (Заповіт) сл. Т. Шевченка арр. П. Щуровської-Росіневич 

Ще не вмерла Україна 

Арк. 20–21 

Похідна пісня. Гнуться віти. Сл. О. В…(нерозбірливо) муз. Я. Ярославенка 

(партитура на чол. хор) – 2 примірники 

Арк. 22 

Вкраїно чудова. Вірші Теодор Курпіта, муз. Я. Ярославенко (партитура на міш. 

хор без супроводу (рукопис) 

Арк. 23–25. Папка 3. 

Ой на горонці Ар. К. Стеценка (поголосники) 

Арк. 26 

Ой там за горою Ар. М. Леонтовича (поголосник) 

Арк. 27–34 

О. Кошиць Мак (гра й танок) партитура на мішаний хор друк.( примірники) 

Арк. 35–54 Папка 4 

Коло млина калина (коло) з Таращанщини від Е. Хижнякової аранжував 

О. Кошиць – партитура на міш. хор (друк) (примірники) 

Арк. 55–88. Папка 5 

Смерте моя кохана (псальма) Мельодію взято із збірника Конощенка. Задля 

муж. хору оброблено Арк. Івановим. Арр. на мішаний хор О. Кошиць партитура 

на міш. хор (друк) (примірники) 

Арк. 89–92. Папка 6 

Український хор у Празі. 

Вечір. Сл. Т. Шевченка . Хор. твір для соло, мішаного хору без супроводу. 

ХІ 1933 (копія рукопису)   

Арк. 93 

По той бік гора. К. Стеценко. Шк. пісня. Для шк. хору уложила П. Россіневичова 

(друк) партитура на міш. хор а капелла 

Арк. 94 

Пливле кача, пливле… Нар. пісня з Підкарпатської Руси. Для шк. хору уложила 

П. Щуровська-Россіневичова (друк) партитура на міш. хор а капелла 

Арк. 95–98 

Поголосники 

«Слава, слава, отамане»  сл. Назаренка. мел. Гайворонського З. Лисько 

«Коби скорше з гір карпатських» М. Колесса сл. Л. Лепкого 

«Ой у полі билиночка коливається» ар. О. Кошиць 

Арк. 99–102 

Поголосники (рукописи) 

Нема в світі ар. М. Гайворонський стрілецька пісня 

Ти, козаче, соболю ар. Ф. Колесса 

Арк. 103–106 (рукописи) 

По голосники (без зазначення назв творів і авторів) 
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(Засвистали козаченьки) 

(Ревуть стогнуть гори хвилі) 

(Христос воскрес із мертвих) 

(Ой горе, горе не біда, гулять хлопцям хочеться) 

Арк. 107 

Слава, слава отамане (муж. хор) сл. Ю. Назарка, мелодія М. Гайворонського 

З. Лисько (партитура) (рукопис) 

«Коби скорше з гір карпатських» (муж. хор ) Після кінноти УСС. Слова й 

мелодія Левка Лепкого. М. Колесса (партитура) (рукопис) 

Арк. 108–125. Папка 7. (примірники) 

Зайко (гра) арр. О. Кошиць(партитура на міш. хор) (друк) 

Перепілка (гра й танок) Арр. О. Кошиць (партитура на міш. хор) (друк) 

Арк. 126–133. (рукописи) 

Поголосники 

Ой в Римі, Римі. Колядка. ар. П. Щуровська-Россіневичова 

Що то-то за звізда. Колядка. ар. П. Щуровська-Россіневичова (зняла копію) 

Арк. 134 

Догматик 5 гласа (По голосник сопрано) (рукопис) 

Арк. 135 Папка 8 

Поголосники 

Арк. 136–142, 145–156 

Молюся, знову уповаю сл. Т. Шевченка, муз. В. Балтаровича 

Арк. 157–171 Папка 9 

Поголосники  (рукопис) 

А у цього хазяїна Ар. К. Стеценка 

Арк. 172–187. Папка 10 

Поголосники (рукопис) 

Живи, Україно сл. О. Олеся муз. Стеценка 

Арк. 188–204. Папка 11 

Поголосники (рукопис) 

Кант св. Георію. Ар. Яциневича 

Арк. 205–212.  Папка 12 

Поголосники (рукопис) 

Ой у полі річенька Ст. Медведівська на Кубанщині арр. О. Кошиця 

Закувала сива зозуленька Ст. Медведівська на Кубанщині арр. О. Кошиця 

 

201/728 З. Ґеник-Березовська 

Я. Фіала. Лист до Пл. Щуровської-Россіневич і ноти його творів з авто-

графами. 

1934. Автографи, друк 5 арк. 30х21 

Доктор Яромир Фіяла (композитор-чех) 

Дві партитури на мішаний хор без супроводу його творів. 
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АНТОНОВИЧ, Д. 1 

25 РОКІВ ДИРИҐЕНТСЬКОЇ ПРАЦІ 

ПРАЦЯ І УСПІХИ  

ПЛЯТОНІДИ ЩУРОВСЬКОЇ-РОСИНЕВИЧЕВОЇ2 
 

Коли 15 років тому, на початку 1919 року виїздила з Київа Українська 

Республиканська Капеля під проводом Кошнця, щоб познайомити світ із 

українською піснею, в закордонну подорож, подорож, що стала пізніше трі-

юмфальяим походом – на цей успіх склалося кілька причин. Перше, розумі-

ється, самі якости української пісні, по-друге великий, надзвичайний хист 

проводиря й музичного голови справи, диригента, О. Кошнця. Між помічни-

ками Кошиця на першому місці, по справедливости, стояла його улюблена 

учениця й помічниця, молода дириґентка, ще студентка київської консерва-

торії, Плятоніда Щуровська. 

Молода тоді панночка, що неподавно перед тим скінчила гімназію і з 

благословення свого вчителя хорового співу О. Кошиця вже з десяток років 

сама диригувала хором своєї гімназії, а потім інших середніх шкіл. Кошиць 

добре знав свою ученицю, коли покликав її на відповідальну посаду свого 

помічника, здавши на неї всю підготовчу працю хорового репертуару. Про-

фесор Праської Консерваторії і сам відомий музика Я. Кршічка, з нагоди 

концертів української капелі в Празі, писав: «Українці прийшли й перемог-

ли!» А далі, розбираючи детально виконання й ведення хору, каже таке: 

«Підготовчу працю виконує п-і П. Щуровська; музикальна, тонкого слуху й 

ритмічного почуття, працьовита, віддана, скромна має львину частину за 

успіх капелі, дає головному диригентові хор музично цілком готовий, щоб 

його по мистецькому опрацював. Щасливий п. Кошиць. що найшов таку по-

мічницю!» 

Плятоніда Щуровська (по чоловікові Росиневичева, народилася в селі 

Воробіївці, черкаського повіту, на Київщині, в музичній родині священика 

о. Івана Щуровського 20. квітня 1893 р. Батько П. Щуровської був свого часу 

відомий диригент церковних хорів. Тяжче установити, в якому спорідненні з 

ним був композитор і капельмейстер (диригент) московської імператорської 

опери П. А. Щуровський (1850–1916), автор опер «Коваль Вакула» (Різдвяна 

ніч) та «Богдан Хмельницький» на лібрето, складене з поеми Гребінки. 

В кожному разі музикальність та спеціальна здібність до диригентури були 

все родинною прикметою в великій священичій родині Щуровських. 

Від 1902 до 1911 року Плятоніда Щуровська вчилася в ІІ. київській 

жіночій гімназії, яку утримувало «Єпархіальне відомство». Скінчила гімна-

                                                           
1
 Дмитро́ Володи́мирович Антоно́вич (2 (14) 11. 1877, Київ – 12. 10. 1945, Прага) – 

український історик мистецтва й театру, політичний діяч. 
2
 Друкується за: Діло (Львів). 1934. 24 травня. Ч. 134. 
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зію з найвищим відзначенням із золотою медалею. В цій гімназії учителем 

хорового співу був саме О. Кошиць й звідти їх знайомість. Кошиць відразу 

оцінив музичні здібности своєї молодої учениці і з його доручення 1909 року 

диригентуру гімназіального хору віддано П. Щуровській. По матурі Щуров-

ська залишилася на посаді диригента цього хору аж до самого відїзду з Київа 

1919 року.  

Для поглиблення своєї музичної освіти Щуровська після гімназії 

вступила до Київської Консерваторії ученицею відомого проф. Пухальського 

у клясі фортепяну. На думку Пухальського, в Щуровської надто розвинене 

почуття ритму й такту шкодить нюансам артистичного виконання фортепя-

нових творів, але ця сама риса робить із Щуровської незамінну акомпаніа-

торку в фортепяновім супроводі до співу. Цю здібність Щуровської оцінили 

ще в Київі і найвибагливіші співаки на концертах зверталися до молодої піа-

ністки за фортепяновим супроводом. Пізніше Щуровську покликали до Київ-

ської Опери як помічницю для співаків при виучуванні нових партій. Водно-

час Щуровська провадить науку хорового співу в кількох київських гімна-

зіях, а по революції 1917 р., як диригент, стає на чолі українського «Хору Се-

редньошкільників» м. Київа.  

Кошиць намовив її у 1919 р. виїхати з Республіканською Капелею за 

кордон. Обїхавши до 1921 р. з Капелею більшість західньоевропейських 

країн (Чехію, Австрію, Швейцарію, Францію, Бельгію, Англію, Голяндію, 

Еспанію, Польщу) у Німеччині Капеля скінчила свою працю і своє істну-

вання.  

Через рік. О. Кошиць вибрався до Америки й дуже намовляв їхати з 

собою й П. Щуровську. Але Щуровська вирішила скінчити свою музичну 

освіту; тимто приїхала до Праги, де вступила до консерваторії. Від того часу 

вся діяльність Щуровської більше, ніж на 10 років звязана з Прагою. У пра-

ській консерваторії П. Щуровська студіювала композицію під проводом 

проф. Кршічки та Їрака й кінчає консерваторію в 1924 році на відділі музич-

но-педагогічному, склавши з відзначенням державний іспит з хорового співу.  

Після закінчення консерваторії (1923) Щуровська приймає покликан-

ня на лектора, пізніш доцента Українського Високого Педагогічно го Інсти-

туту ім. М. Драгоманова у Празі і на музичному відділі цього Інституту про-

вадить теоретичні виклади й дириґентуру. В найближчому році Щуровську 

покликано на диригента Українського Академічного Хору в Празі, а в 1928 

роті диригентом Академічного Хору при Українській Господарській Акаде-

мії в Подєбрадах. Під проводом Щуровської ці два Академічні Хори підня-

лися до найвищого рівня, а кульмінаційною його точкою була участь них 

двох обєднаних академічних хорів у Всесловянському Фестивалі в Празі 

1928 року. Крім усіх чеських хорів, що зїхалися до Праги, на фестіваль 

прибули теж два хори хорватські, хор польський, хор лужицьких сербів і два 
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хори емігрантські – російський і український, який власне і був під проводом 

Щуровської обєднаним Академічним хором з Праги та Подєбрад у складі 

яких 150 співаків і співачок. Виступ цього хору на фестівалевому концерті 

був справжнім тріюмфом української пісні, українського хору й його дири-

гента П. Щуровської. Па концерті, де по черзі виступали хори всіх приїзжих 

гостей, одноголосно критики всіх націй визнали, що на першому місці став 

хор український. Польська критика зазначила, що на першому місці треба 

поставити хор український, зразу по нім хор польський, а багато по заду всі 

інші хори. Треба завважити, що польську пісню заступав познанський хор із 

найкращими вибраними співаками під проводом найкращого польського 

диригента. Після цього концерту слава П. Щуровської як хорового диригента 

вийшла за українські межі і стала загально визнаною всім словянським 

музичним світом. Коли автор цих рядків у 1929 р., заступаючи «Спілку укра-

їнських співаків на еміграції», приїхав на всесловянський фестіваль до По-

знаня, то музики й польські й усіх інших приїзжих словян кинулися з запи-

том, чи буде Щуровська, і відповідь, що вона приїхати не могла, викликала 

загальне огірчення.  

Коли Академічний Хор у Подебрадах розпустили, а в Празі теж без 

проводу Щуровської Академічний Хор підупав, то з властивою їй енергією 

та ініціативою П. Щуровська оснувала в Празі новий хор у 1932 році. Цей 

хор, під проводом Щуровської, в короткім часі здобув собі у Празі загальне 

признання й, даючи щороку кілька концертів, підтримує в словянській столи-

ці славу української пісні. Особливим успіхом користуються щорічні різдвя-

ні концерти цього хору з колядками. Цей хор заступає українське співацтво у 

Всесловянському співочому обєднанню й на честь основин цього обєднання 

3. грудня 1933 року Щуровська владила з цим хором великий словянський 

концерт, де цей хор виконував, крім українських пісень, також пісні сербські, 

болгарські, білоруські, чеські, словацькі та лужицькі. Як звичайно, великий 

успіх супроводив і цей концерт. З цим хором Щуровська обїхала, концер-

туючи, декілька міст ЧСР, а 29. квітня 1934 р. взяла участь з вели ким успі-

хом у чеському хоровому фестівалі.  

З кінцем травня цього року, з нагоди 25-ліття своєї диригентської 

праці, П. Щуровська готує великий український хоровий концерт, що буде 

складений із веснянок, народніх пісень і новіших хорових композицій.  

Побажаємо славній українській диригентці якнайбільшого успіху, 

здоровля й сили для дальшої праці на славу української пісні.   

Прага, 12. V. 1934. 
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АРТЮШЕНКО, Юрій 

ЛЕҐІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ1 

(уривок) 

 

Члени ЛУН були всюди при праці – в читальнях, в спортових і мис-

тецьких клюбах, в Соколі, в Пласті, в оркестрі та в Академічнім хорі, що ним 

дириґувала Пл. Росіневич-Щуровська, талановита помічниця О. Кошиця. 

 

 

БІЛЕНКО, А. 

З УКРАЇНСЬКОЇ ҐІМНАЗІЇ В ПРАЗІ2 

РІЗДВЯНІ СВЯТА В ҐІМНАЗІЇ 

 

Прага, 15. січня 1926 

 

Перші Різдвяні Свята дуже добре відзначилися в житті української 

ґімназії. Батьківська рада й дирекція гімназії зробили все можливе, щоб дати 

дітям найбільше приємности та викликати ту радісгь, з якою проводять свята 

українські діти на своїй рідній землі. За допомогою деяких щирих громадян 

улаштовано на Святий Вечір, 6-го ц. м., кутю для учнів, в якій взяли участь 

також їх батьки та вчителі. Гарно обставлена вечеря, що почалася милозвуч-

ними українськими колядками, обєднала всіх присутніх у дружну родину і 

той прегарний настрій, який там панував, назавжди лишиться в памяти тих, 

шо були на вечері. Дійсно не було тоді ні «єлина, ні юдкя», – люде ріжних 

переконань однодушно висловлювали радість з приводу Свята, і журбу з 

приводу того, що нема ще вільної України.  

Присутні радо витали гостя з далекої країни – Бразилії, п. Карман-

ського, який передав привіт від тамошніх земляків. За вечерою промовили: 

голова батьківської ради п. А. Макаренко, директор ґімназії проф. Я. Ярема, 

пп. Григоріїв, Карманський та представник учнів п. Зарицький. Зі зварушою-

чою чутливістю дякували гості батькові вечері А. Макаренкові та матері 

Г. Григорієвій. Піснею «Не пора» та чеським гимном закінчилася вечеря, на 

якій були присутні також представники чеського Сокола.  

На перший день Свят влаштовано для учнів шоколяду з пирогами, а 

на третій день Свят (9-го) велику вечірку, з ялинкою, на якій було багато 

гостей, своїх і Чехів. Заходами проф. Сімовича та його дружини виставлено 

оперу М. Лисенка «Коза Дереза», яку відіграли учні. З великим замилу-

                                                           
1
 Друкується за: Артюшенко Ю. Леґія Українських Націоналістів. Євген Коновалець 

та його доба. Мюнхен : Видання фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. С. 381.  
2
 Друкується за: Діло (Львів). 1926. 22 січня. Ч. 14. С. 3–4. 
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ванням дивилися гості на молодих виконавців, що під гарною режисурою 

проф. Сімовича показали себе наче справжніми артистами. Особливо виділя-

лися грою п-а Кушнір (коза), п-а Іваненко (лисичка), п. Шимановська (рак), 

та хлопчики Неделько (вовк), Стецюренко (медвідь) та Маруняк (заяць). 

Опера дуже заінтересувала чеське гроиадянство і присутній на виставі режі-

сер державної чеської опери заразже попросив партитуру, щоб поставити 

«Козу Дерезу» в чеському перекладі в опернім театрі. Далі відбувся концер-

товий відділ – співи колядок хором ґімназії під орудою п. Щуровської, гра на 

кобзі й декламація. Велике вражіння справило на чеську публику, в числі 

якої було багато дітей та поважних діячів і представників уряду, гарне при-

вітання гостей – Чехів у чеській мові учня V. кл. В. Макаренка та гарне від-

читання чеських віршів учнем І. кл. М. Шаповалом. Чехи просто дивувались, 

що українські діти так добре володіють чеською мовою. Гарна була гра учнів 

на бандурах під проводом п. Могили та гра на фортепіяні українських коля-

док д-ра Ніжанковського, гарно відчитали по українськи: привітання до гос-

тей уч. Левицький та вірші маленький уч. 1-ої кл. М. Звонок. Наприкінці 

виконали український коловий танець учениці Воронкевич і Яцькова та учні 

Конюшенський та Сікорський в українському убранні. Вечірка закінчилась 

роздачею коштовних подарунків учням та сердечною бесідою між собою 

Чеських і українських гостей.   

 

 

БОЖОК, Гр. 

КОНКУРСНИЙ ВИСТУП УКРАЇНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ХОРУ 

В ПРАЗІ1 

 

Українці не можуть жити без співу, а особливо студенти, молодь. На-

ша рідна пісня споконвіку була найкращою розрадою кожної української лю-

дини. Ціла наша історія відбита в піснях, коломийках, думах... Не погасла во-

на серед наших людей і на чужині, зокрема в Чехії, де після Першої світової 

війни оселилось багато цивільних і військових емігрантів. Тут, у Празі, одра-

зу творилися організації, товариства, громади, школи. Одним з найбільших на-

ших культурних огнищ у Празі був Український Академічний Хор, що скла-

дався з студентів Української Господарської Академії та різних вищих шкіл. 

У 1926-му році, коли я вже був студентом УГА, постав наш хор. Ди-

ригентом була пані Платоніда Іванівна Щуровська, яка свого часу була 

помічником диригента славного хору О. Кошиця. Вона закінчила музичну 

освіту в Київській консерваторії по клясі гри на піяніно, а також Празьку 

консерваторію по клясі диригування й композиції. 

                                                           
1
 Друкується за: Новий обрій: альманах. Мельбурн (Австралія). 1974. Ч. 5. С. 252–255. 
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Хор складався в необхідній пропорції для рівноваги голосів: три 

п’ятих голосів чоловічих, з перевагою басів, і дві п’ятих – жіночих, сопрано 

та альти. За короткий час наш хор перетворився на справжню досконалу мис-

тецьку одиницю, що притягала до себе й захоплювала українську й чеську 

публіку. До складу хору, як я вже згадував належав співочий елемент всіх 

вищих шкіл у Празі і під час фестивалів виступав об’єднано. Проби відбу-

валися переважно в Подєбрадах. Репертуар хору був широкий, – складався з 

творів М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, О. Кошиця, Я. Яциневича, 

П. Демуцького, П. Козицького, М. Вериківського, П. Ніщинського, В. Кос-

тенка та Н. Нижанківського. Особливо гарно виходили народні пісні, зокре-

ма колядки. Чи то М. Леонтовича «Ой, там за горою», що, почавшися з пія-

ніссимо тенорів, з безупинним наростанням темпу і сили звуку, закінчува-

лась бурхливим, могутнім завершенням. Або В. Ступницького «Ой, рано-ра-

но» та «Жала Уляна шовкову траву»  – з кожної музичної строфи Щуровська 

творила мистецький малюнок дії, приспів «Під бором» – це веселка нюансів, 

подібна до грізної чорної хмари, що в басовій партії, відразу переходить у 

грайливе дзвінке, що закінчується (у теноровій партії) у легко сповільненому 

темпі лірично-мрійним завмиранням: «Під зелененьким явором»... Це був 

просто мистецький шедевр.  

1928-ий рік був роком 10-ліття Чехо-Словацької Республіки, і цей 

ювілей урочисто відзначали всі громадські організації. У цьому брала участь 

вся співоча частина української еміграції. А під час самого фестивалю в цьо-

му 1928-му році в Празі брали участь майже всі слов’янські народи зі своїми 

найкращими хорами. Тут варто згадати, що спільний хор чехів складався з 

4 тисяч співаків, а диригентом був доц. Чеської Техніки др. Сморадж. Для 

фестивалю було споруджено спеціяльну будову, яка мала вмістити тисячі 

людей, тому можна собі уявити ґрандіозність тієї споруди, коли взяти до ува-

ги, що на сцені мусіло поміститися 4 тисячі співаків.  

Хори гостей виступали в абетковому порядку: першим співав хор-

ватьский студентський чоловічий хор, якому пророкували здобуття першос-

ти... Але після першої пісні він мусів зійти зі сцени. А причиною було те, що 

спокусились перед виступом виробами празьких винарень... Шкода було 

їхнього дириґента.  

Далі був бравурний виступ польського понадсточленного чоловічого 

хору з першорядними голосами. Прогриміло «Єще Польська нє зґінєла» і ще 

кілька веселих бадьорих пісень. Знамениті голоси і стрункість, зіспіваність, 

але – глибшого сліду якось не лишилося. Після них виступив російський хор, 

що складався з 65 співаків з чехом дириґентом. Але успіх був дуже блідий. 

І нарешті на кінці виступив український мішаний хор з 139-тьох хо-

ристів і з жінкою-дириґентом. Уже в першій точці («Сон» К. Стеценка) чу-

ється певність себе, захоплення самих співаків, тонкість нюансів – а слухачі 
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щедро озвалися оплесками. А за тим імпозантно-сильний «1905-ий рік», і ця 

найтяжча річ репертуару пройшла з повним успіхом. А далі «Ой, зійшла зоря 

вечеровая» М. Леонтовича з солістом басом Миколою Самойловичем. Спо-

кійний, без жодної драматизації епічний спів. Величезний хор в руках митця-

дириґента – як один слухняний інструмент... 

І весь фестиваль закінчується нашим виступом – зірницею, темпера-

ментною «Ой, на горонці» К. Стеценка. Повний тріюмф українського хору і 

його дириґентки! На сцену виносять два великих вінки від упорядників фес-

тивалю. Об’єднання хорів Чехо-Словаччини – чехи, що звикли до того, що 

їхні хори протягом 30-тьох років на світових концертах виходили перемож-

цями – захоплені українською піснею... Оплесків – немає кінця...  

А було це так: на величезну сцену по-військовому виходять двійками 

співаки. Спершу жіноцтво, а потім хлопці, стаючи на свої місця. Нарешті ви-

ходить на сцену перед багатотисячну публіку середнього віку жінка, повер-

тається і вклоняється до глядачів. Люди оглядають, мовляв, що ти, бабо, хо-

чеш? Але ця жінка повертається обличчям до хору, підносить руки, і хор, 

мов великі церковні орґани, загудів... По величезній залі понісся спів, що аж 

стіни загули та забриніли вікна. У залі все завмерло: все перетворилося в 

слух... 

А пісня лунає, вирує, заповняючи безмежні простори величезної кон-

цертової залі. І, нарешті, форте-фортіссімо, і бренькіт вікон, і все в повітрі 

затихає. А слухачі, мов зачаровані, мовчки сидять. ніби порожня заля... і 

враз, нарешті, загуло: «Браво! Браво! Біс! Біс!»...  

Спокійно вклоняється митець-дириґент із свідомістю своєї перемо-

ги... і її жіноче вбрання вже не дивує глядачів, а чарує... Вона не махала дуже 

руками, як це роблять багато диригентів, ніби щоб слухачі більшу увагу 

звертали на рухи їхніх рук, а не на красу співу. П. І. Щуровська, піднісши 

руки догори, передає весь чар творчости своїм очам, які горять і ніби гіпно-

тизують співаків, веде їх так, як того бажає її творчий дух... а руки лише по-

маленьку рухаються, ніби підпорядковуючись її очам.  

Дириґент празького чеського хору «Глагол» так писав у місцевій 

газеті про той концерт: Тяжко руці писати, коли серце співає хвалу. Українці 

прийшли й перемогли! Я думало, що ми тяжко кривдили їх, коли несвідомо і 

проти їхньої волі з’єднували їх в одно ціле з народом московським... 

Українці відрізняються від москвинів. З усіх слов’ян вони найближчі нам 

всією їхньою вдачею. Українці все дають диригентові, що йому потрібно: 

багатство інвенції (вигадливости) та фантазії, дають можливість дириґентові 

будувати свої строфи, повні різноманітности та виразности...  Акценти не 

стріляють одноманітністю, але пишно відтінюються з мірою і смаком, а 

ефект не є метою, а лише засобом... і все переконливо йде до серця з таєм-
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ною ніжністю, аж до козацької буйности. Хор цілковито і сліпо кориться ди-

риґентові і кожному його настрою, творячи втілену живу українську пісню!»  

Дуже захоплені відгуки подала тоді і польська преса. 

 

 

Л. Б. (ЛІДІЯ БУРАЧИНСЬКА)1 

ЛЮДИНА ВЕЛИКОГО ОБДАРУВАННЯ 

(НАД МОГИЛОЮ ПЛАТОНІДИ ЩУРОВСЬКОЇ)2 

 

Молодшому, а то й середньому поколінню ім’я Платоніди Россіне-

вич-Щуровської мало відоме. Доля її пов’язана з Українською Республікан-

ською Капеллею, яка концертувала в західньому світі в часі української дер-

жавности і після того. Платоніда Щуровська була заступницею диригента 

Капеллі Олександра Кошиця і як таку її найбільше знають і пам’ятають. Та 

це був лиш один із аспектів її музичної праці. 

Платоніда Щуровська народилась у 1893 р. на Поділлі в родині свя-

щеника. Родина їх була музикальна – у батька був добрий голос і він замо-

лоду виступав на сцені. Брат батька був диригентом опери. У дівчинки скоро 

зауважили абсолютний слух і стали вчити гри на фортепіяні. Але дальше 

звичного навчання воно не пішло б, коли б не певні обставини, що спря-

мували її на інший шлях. В Київській Епархіяльній Школі, де вона вчилася, 

плекали церковний спів, якого диригентом був Олександер Кошиць. Він 

притягнув її до диригентського діла і розбудив зацікавлення. А коли вона по 

закінченні школи надумала студіювати медицину, він зумів її переконати до 

іншого і спрямував до консерваторії. 

Швидко проминули роки студій у професорів Пухальського, Стру-

міло, Риба. Вибухла революція і потягнула молоду вчительку у свій вир. 

А коли формувалась Українська Республіканська Капелля, то Платоніді 

Щуровській припало важливе завдання: вона випробовувала голоси і прово-

дила перші співанки. Виїхавши з Капеллею в дорогу за кордон знов допо-

                                                           
1
 Лі́дія Бурачи́нська ( 28.12. 1902, Гринява – 09.01. 1999, Філадельфія, США) – 

українська публіцистка, журналістка, громадська діячка. Здобула економічну освіту в 

Празі (1929). Мешкала у Львові, у 1932–1939 рр. редагувала журнал «Нова хата». В роки 

Другої світової війни працювала в Українському Центральному Комітеті у Кракові. У 

1944 р. емігрувала до Австрії, у 1949 р. – до США. Редагувала часопис «Наше життя», 

була головою Союзу українок Америки (1971–1974), Світової Федерації Українських 

Жіночих Організацій (1977–1982). Дійсний член НТШ, почесний голова  СУА і 

СФУЖО. 
2
 Надруковано у журналі «Наше життя» (Філадельфія, США). 1974. Ч. 4. С. 3. Пере-

друковано: Олександер Кошиць: зб. статей, спогадів і матеріалів до 130-річного ювілею 

з дня народження геніального диригента і композитора : довід. вид. / упоряд. Є. М. Па-

ранюк. Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2006. С. 193–195. 
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могла в тому, коли Калелля переформувалась. Супроводжала Капеллю лише 

в Европі. Коли їй відкрилась можливість музичних студій у Празі, вона всту-

пила до Чеської Державної Консерваторії на відділи диригентури, композиції 

і теоретичних предметів. Консерваторію закінчила з відзначенням. На запро-

шення Українського Педагогічного Інституту ім. Драгоманова у Празі викла-

дала на музичному відділі диригентуру і теорію музики. Після ліквідації Інс-

титуту виїхала до Ужгороду на посаду вчительки співу у гімназії. 

Педагогічна праця Платоніди Щуровської була чи не властивим її 

призначенням. Опанована, рівної вдачі, з глибоким підходом до кожного 

свого учня, вона вміла передати музичне зацікавлення й менше талановитим. 

Не зважаючи на деяку відстань, що її вміла вдержати – її учні любили. Те са-

ме було з хористами. У неї не було пориву і «настроїв» великого диригента, 

вона працювала рівно і терпеливо. Але здобувала собі авторитет завдяки 

досконалому знанню і певності, з якою провадила спів. 

Хоч перестала працювати в Капеллі, проте ніколи не відмовлялась від 

ведення хору. У 20-тих рр. провадила хор Пед. Інституту, а також диригува-

ла Академічним хором у Празі і Студентським хором у Подебрадах. 

Повернувшись до Праги по катастрофі Карпатської України, вона ще 

дальше вчителювала, але хорові виступи її обмежувались до свят Т. Шевчен-

ка, бо через вибух 2 світової війни громадське життя сповільнилось. Окупа-

ція Чехословаччини большевицькими військами завдала їй найбільшого уда-

ру, бо тоді, в Празі, арештовано її чоловіка, полк. УНР Миколу Росіневича, і 

слід за ним пропав. Це було великим болем її старости, тим більше, що не 

знаходила забуття в улюбленій діяльності. 

Останні роки, а то й десятиліття, пройшли в спогаданні давніх днів. 

Колишні студенти й хористи не забували її, і в цьому контакті вона зна-

ходила розраду. Донедавна жила в Англії її сестра і їй було дано двічі від-

відати її. Займалася писанням спогаді в, що їх удалось передати заграницю. 

Уривки з них були вміщені в нашому журналі, частина, яка описує творення 

Капеллі, була нагороджена на Другому Літературно-Історичному Конкурсі 

Фундації Лесі і Петра Ковалевих. Із тих спокійно написаних рядків проби-

вається її чула, багата душа. 

Відійшла від нас людина рідкісного обдарування і великих людських 

прикмет. У нормальних умовинах вона була б закінчила свій мистецький і 

професійний шлях, як професор консерваторії, бо для того мала всі дані. 

Коли б життя її пройшло на рідних землях, вона піднесла б своєю діяльністю 

музичну освіту країни. Але й так скріпила працю Капеллі, дала музичне 

спрямування багатьом і показала українську пісню чеському суспільству. 

Єдиним признанням, що його отримала за життя – було вшанування її  

75-літгя, що його зложила їй українська громада Праги в часі концерту Т. 

Шевченка у 1968 р. Це востаннє вона диригувала тоді хором. 



 

238 

А тепер тихо згасла на 81-му році життя, проведена в останню дорогу 

друзями. Останнім бажанням Покійної було – щоб її тлінні останки спочили 

на Українському Православному Цвинтарі у Бавнд-Бруку, Н. Дж. США. Ко-

ли це здійсниться, тоді завданням українського організованого жіноцтва бу-

де – дбати про її самітню могилу. 

 

 

ВИСТАВА «ЗАПОРОЖЦЯ ЗА ДУНАЄМ» В УЖГОРОДІ1  

 

Дня 28. м. м. дало т-во «Бандурист» в Ужгороді першу свою співочу 

виставу: «Запорожця за Дунаєм». Диригувала п-і Щуровська-Россіневич. 

Вистава мала заслужений успіх. 

 

 

Г. 

ТРІЮМФ УКРАЇНСЬКОГО ХОРУ У ПРАЗІ2 

КОНЦЕРТ СЛАВЯНСЬКИХ НАРOДНIХ ПІСЕНЬ У ВИКОНАННІ 

УКРАЇНСЬКОГО ХОРУ У ПРАЗІ 

 

Чесько-українське «Товариство прихильників української пісні у Пра-

зі» влаштувало 3. грудня концерт славянських народніх пісень. Співав Україн-

ський Хор під диригуванням п-і Россіневич-Щуровської. Концерт відбувся під 

протекторатом старости чеськословенської співацької Громади, д-ра Л. Єр-

жабка, в салі будинку Чеського Радія. Салю виповнила публіка, зложена май-

же з усіх славянських народів, яких репрезентанти перебувають у Празі, а пе-

реважно українська та чеська. Зацікавлення виступом Українського Хору було 

незвичайно велике, особливо в чеських музичних кругах, тому то й при-

сутність представників чеської музичної співацької громади була значна. 

В першій частині програми хор співав пісні: українські, чеські, сло-

вацькі й українські з Підкарпаття. «Ой пряду, пряду» Леонтовича викликало 

бурю оплесків. Те саме повторилось по відспіванні словацької пісні «Анічка 

мльинарова» в гармонізації Малята. У виконанні чеських пісень переважила 

українська дума над чеською формою і темпом, а це викликало справжнє 

захоплення серед чеської публики. Д-р Єржабек, проф. Кадержабек, проф. 

Фіяля та численні музичні рецензенти дякували в антрактах п-і Щуровській 

за прегарне, мистецьке виконання програми.  

Дальша частина складалася з пісень: сербських, хорватських і бол-

гарських. Сербська «Тайна ночі» Марковаца в тяжкій для співу гармонізації, 

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів). 1936. 7 червня. Ч. 125. С. 5. 

2
 Друкується за: Діло (Львів), 1933. 27 грудня. Ч. 342. С. 5. 
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особливо через пітомі для сербської пісні музичні диссонанси, вийшла зо-

всім поправно, а – по словам д-ра Єржабка – краще як в інтерпретації «Юго-

славянського Хору», що продукувався давніше у Празі. Дуже миле вражіння 

зробила хорватська «Шкугала є чавка», але кульмінаційною точкою цієї 

частини програми була болгарська «Віла сей гора» Д. Хрістова – сольо Ба-

карджієва в супроводі хору. Мельодія з орієнтальною закраскою. 

На третю частину програми складались пісні лужицько-сербські, бі-

лоруські та українські. Особливе зацікавлення викликали дві українські, 

синхронізовані пісні Кошиця: «Журба» і «Косив козак сіно», у яких виступив 

на перший плян могучий і звучний барітон соліста М. Самойловича. Завер-

шенням мистецького ефекту була остання українська пісня Кошиця «Ой, 

піду я по коліна в лободу». 

Важко сказати, котра з пісень концертного репертуару (відспіваних 

було 15) найкраща, тому, що всі вони були відспівані майстерно під батутою 

п-і Щуровської. Можемо лиш говорити про ефект, який кожна пісня зокрема 

зробила на слухачах. Ми мали змогу порівняти пісні ріжних славянських 

народів з українськими. Залишилося враження, що болгарські та сербські 

пісні, окрім загальної мелянхолії, мають мало спільного з іншими славянс-

кими мельодіями. У словацьких теж відчувається вплив неславянського тем-

пераменту. Щодо мельодійности та ріжноманітности, то українські пісні 

стоять безумовно на першому місці.  

По закінченні концерту знову незвичайно теплими словами дякували 

представники чеського музичного світу п-і Щуровській та всім членам Хору 

за високо артистичний спів. Д-р Єржабек по своїй щирій впромові на тему 

славянської взаїмности запросив Український Хор до участи у фестивалю 

всіх славянських хорів, що підготовляється на честь Сметани і Дворжака з 

весною 1934 року. Той-же д-р Єржабек висказав надію, що коли українці 

будуть співати на фестивалю лиш так, як на цьому концерті, то здобудуть со-

бі першенство між хорами всіх інших славянських народів. 

 

 

ГАДЗЯЦЬКИЙ, Микола 

інженер-лісівник 

ЩЕ ПРО МИСТЕЦТВО І СПОРТ В ПОДЄБРАДАХ1 

 

До статті шановного п. проф. Мих. Єремієва, яка вміщена в ч. 34-му 

«Спогадів» нашого Бюлетеня хочу додати деякі уточнення й доповнення. 

                                                           
1
 Друкується скорочено за: Гадзяцький М. Ще про мистецтво і спорт в Подєбрадах. 

Спогади про УГА – УТГІ. Додаток до Бюлетеню Т-ва абсольвентів УГА – УТГІ. Ч. 35. 

Ню Йорк. 1966. Грудень. С. 11–12. 
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Академічний хор. В хорі ми брали уділ від часів дириґентури Олек-

сандра Кизими, а потім п. П. Щуровської аж до закінчення Академії та при-

ймали участь у всіх виступах подєбрадського й об’єднаних – подєбрадського 

й празького хорів та дістали лавровий вінок на Ювілейному Фестивалю Все-

слов’янських хорів у Празі в квітні 1928 р., а другий – в Моравській Остраві. 

Коли був дириґентом подєбрадського хору А. Чехівський не пам’ятаю, але у 

1923 р. на репрезентапійній вечірці УГА в «Заложні» був дириґентом хору п. 

Сердюк з Праги, а сопранові й альові партії співали чешки, м’яко вимовляю-

чи в музиці Леонтовича: «Ой, скльоню я гольовоньку на білюю постільо-

ньку»... Аж потім переважно заходами студ. Данила Петрівського, пізнішого 

суб-дириґента п. Щуровської, назбиралось досить жіночих голосів для цих 

партій. Подано у вищезгаданій статті пані Маманькову1, як співачку хору 

УГА, в той час як вона була членом празького хору, а варто було б згадати з 

наших сопран крім кол. Статникової, ще хоч принаймні кол. С. Безручко 

(Гаєвську), а з альтів п. п. Т. Петрову й Л. Вікулову, а також такого нашого 

тенора-соліста, як Василь Виноградник та багатьох інших, як Т. Йорж і др. 

В роках 1923–1928 щось я не чув про якісь більші виступи наших бан-

дуристів у цілому складі, за вийнятком коли кол. П. Заворицький разом з 

нашим хором виступив у Празькому Радіоцентрі й репортери ходили потім за 

лаштунки оглядати і подивляти бандуру, якої вони перед тим видко не бачили.  

 

 

Ґ. Д. 

ЗАКАРПАТТЯ. «ДЕНЬ СИРОТИ»2 

 

Рано відбулася Служба Божа й вулична збірка, а в 11. год. академія в 

салі кіна «Радіо». Святочну промову виголосив губернатор К. Грабар, що 

подякував нашим жінкам за їхню щиру працю в користь сиріт і закликав гро-

мадянство не забувати за тих найменших, покривджених діток. На дальшу 

програму склалися; сольоспів Д. Контратовичівної, сольо на скрипці Й. Гур-

ка, виступи вихованців сиротинця «Родина» (декламація і танці) та хорові 

продукції. Виступали три хори, хор учит. семинарії дівчат (дир. Микола Ар-

кас, соля: Анна Товт, К. Гулевичівна й Марґарета Селлешіва), пластовий хор 

ужгородської округи (дир. О. Мешко) і хор «Бандурист» (дир. п. Щуровська, 

сольо п. Якубчикова). Академія була цілком удачна. Попол. в год. 4. відбувся 

концерт у Культурнім Домі на Цегольні, де виступав хор пластунів (дир. 

                                                           
1
 Пані Мамонькова – дружина студента Економічно-Кооперативного факультету 

УГА Мамонька (білоруса) не раз співала в Акад. Хорі, про що свідчить і світлина хору, 

вміщена у 1-му томі, де вона сидить на самому краю першого ряду справа (примітка –  

М. Гадзяцького). 
2
 Друкується за : Діло (Львів). 1935. 22 грудня. Ч. 342. С. 3. 
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О. Мешко.) і хор цегольнянської церкви (дир. Ст. Куцин). Це гарне свято си-

роти, над яким щиро потрудилися наші пані, мало теж і прекрасний мате-

ріяльний успіх та принесло коло 3.000 к. ч. чистого прибутку для сиріт.  

Попереднього дня відбулася в гімнаст. салі муж. учит. семинарії ве-

чірка, яку влаштувала школа вправ при учит. семинарії дівчат. Прибуток був 

теж призначений для сиріт і бідних діточок. У програму ввійшли крім хору 

учит. сем. дівчат під проводом М. Аркаса також дві діточі пєски: 1. Рожі 

св. Тереси і 2. Торговля ляльок. Вечірка пройшла з великим успіхом і поли-

шила дуже симпатичне вражіння. 

 

 

ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь 1 

ТЕАТР 

«Запорожець за Дунаєм»2 

Дня 28-го травня ц. р. дало товариство «Бандурист» першу свою 

комічну оперу «Запорожець за Дунаєм». З драматичного боку не все викона-

но так, як ми привикли бачити «Запорожця» за часів Садовського й Аркаса; 

за те дириґентка пані Щуровська-Россіневич звернула увагу на співучу час-

тину і поставила її бездоганно так, як автор написав (багато пісень було дав-

ніше вилишено. 

Хор був першорядний. Д-р Кирчів (Селіх аґа), В. Довнар (султан), Бі-

личенко (імам Ібрагім), Мартинович (Андрій), Кукурузова (Оксана) – це наші 

старі знайомі із сцени, про їх не будемо згадувати, бо всі вони були на місці. 

В. Товтову (Олдарка) ми вже чули, як співає, але її великі здібності 

показалися аж тепер. Найтяжчі партії дуетів вийшли в неї дуже гарно, рухи і 

міміка добрі. Ю. Лацанич в ролі Карася також добре пописався як голосово, 

так і драматично. 

Українське слово. Ужгород. 1936. Ч. 21. 

  

ТЕАТР 

Реферуючи в минулому числі про виставу «Запорожця за Дунаєм», з 

недогляду друкарні випало закінчення звіту, чим були наші видатні куль-

турні працівники покривджені. Тому то тим справляємо: 

                                                           
1
 Васи́ль Ґре́нджа-Донськи́й (24.04. 1897, с. Волове на Закарпатті (нині смт Міжгі-

р’я) – 25.11. 1974, Братислава, Словацька Соціалістична Республіка) – український поет, 

прозаїк, драматург, публіцист, перекладач, громадсько-культурний і політичний діяч, 

один із творців Карпатської України, редактор щоденної газети Карпатської України 

«Нова свобода». Борець за незалежність України у ХХ ст. 
2
 Друкується за: Твори Василя Ґренджі-Донського. Том ІХ. Публіцистика. Вашинг-

тон : Вид-ня Карпатського Союзу, 1989. С. 269, 270.  
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Драматичну частину «Запорожця» підготовив і режисував наш 

відданий працівник, драматичний артист Михайло Біличенко (він то й співав 

Ібрагіма). 

За музичне вивчення належиться подяка нашій славній дириґентці 

хору «Бандурист» пані Щуровській-Россіневич, а танці (крім сольо «Гони-

вітер») була ласкава скомпонувати й вивчити п-і Мартиновичева. Публіка 

заповнила залю по береги. 

Українське слово. Ужгород. 1936. 11 червня. Ч. 22. 

 

 

25-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАПЕЛІ 

ЯК УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ ЗАВОЙОВУВАЛА СВІТ1 

 

Українську капелю було засновано, як репрезентативну установу, що 

мала доказати за кордоном мистецку культуру України. Але в тогочасних 

обставинах на Капелю накладали не тільки мистецькі зобов’язання, а й зав-

дання національно-політичні. Капеля мала показати Західній Европі, що 

українці – це справді окремий народ, що має свою історію й свою велику 

власну культуру. Завдання було не з легких, бо на чужині вороги століттями 

ширили думку, що ніякої України, й ніяких українців не було й немає. По-

слугуватися піснею у визвольній боротьбі не було новиною. В минулому не 

тільки українці боролися за здійснення своїх ідеалів. Подібне було й у 

німців, італійців тощо. 

Ідея вести національну пропаганду за допомогою пісні зродилася в 

Головного Отамана Симона Петлюри. З кінцем 1918 року він доручив І. Сте-

шенкові2  та О. Кошицеві перевести цю ідею в життя, і вони доручене їм зав-

дання з успіхом виконали. Вже на початку 1919 року, слідом за ріжними дип-

льоматичними, торговельними, санітарними місіями вирушила за кордон і 

Українська Капеля. На чолі її стояв музичний провідиик-дириґент, що ним 

цілий час існування Капелі був її організатор О. Кошиць. Помічником дири-

гента призначено було П. Щуровську, професором співу Г. Тучапського, ад-

міністратором О. Приходька. Капеля підлягала міністерству освіти, й співаки 

капелі були на становищі державних службовців. 

Перші виступи 

Зразу Капеля складалася з 100 співаків, що їх набрано по конкурсі в 

Києві. Між ними було й чимало видатних сил, відомих уже з попередньої 

своєї музично-театральної діяльності. Але поки капеля від’їхала в подоріж, 

на Київ насунула большевицька навала, й члени Капелі, як діячі української 

                                                           
1
 Друкується за : Український доброволець. 1943. 12 липня. № 7. С. 3. 

2
 Тут помилка автора статті. Має бути – К. Стеценкові. 



 

243 

справи мусіли рятуватися, як хто міг. Після цього на Поділлю Капелю 

доповнено новими силами, й вона, в кількості 80 душ вирушила в дорогу.  

Перший концерт української Капелі відбувся в Станиславові 11. квіт-

ня 1919 р., другий – 14. квітня там же. 20. квітня Капеля співала в Стрию ве-

ликодню Службу Божу, а 24. виїхала на Закарпаття до колишньої Чехосло-

ваччини і 25. прибула до Ужгороду. Капелю зустріла перша неприємна при-

года. Чеська влада на Закарпаттю, під впливом москвофілів, поставилася до 

українських співаків з підозрінням і навіть їх приарештувала. В зв’язку з цим 

Капеля затрималася в Ужгороді на цілих п’ять днів, звідки виїхала до Праги. 

У Празі 

Своїми концертами у Празі Капеля розпочала свою тріюмфальну 

подорож по Европі. В Празі Капеля дала 7 концертів у найбільшій музичній 

залі міста та 14 концертів у більших провінціольних містах. Мистецькі ви-

ступи Капелі були всюди однаково блискучі. Її вітали й проводили з великою 

врочистістю. Капелі й диригентові підносили квіти, адреси. Про неї з вели-

ким признанням писали в пресі. Світлини Капелі можна було бачити всюди в 

журналах, крамницях, ресторанах. У зв’язку з виступом в чеських газетах по-

явилася низка статей і заміток про Україну й українців взагалі та про їх зма-

гання. На загал москвофільска й українофобська, чеська преса почала тракту-

вати українців солідніше й прихильніше, ніж перед тим. Коли після 3-х мі-

сячного побуту в Чехії (25. IV. – 20. VII. 1919) Капеля від’їздила з Праги до 

Відня, то прощати її зібралися на двірці делегати ріжних празьких товариств 

у святочних одягах і безчисленні товпи народи. 

У Відні, Швайцарії й Франції 

Після Сен-Жерменського договору віденцям було не до концертів. 

Усе ж вони гостинно й з ентузіазмом прийняли Капелю. У Відні, українці да-

ли 8 концертів, а один у Бадені. Перед від’їздом з Відня Капеля дала концерт 

для українських інвалідів з італійського полону.  

З Відня 7. жовтня Капеля виїхала до Швайцарії. Всього до кінця жовт-

ня Капеля дала в головних містах федерації 10 концертів. ІПвайдарці, не 

менше чехів і віденців, подивляли голосовий матеріал і виконання Капелі, 

яку прирівнювали до добре вишколеної інструментальної орхестри, та підно-

сили музичну культуру України. Величезних успіхів Капеля  зазнала також у 

Франції, де вона виступала по кілька разів у таких осередках, як Париж, Бор-

до, Тулуза, Марсель, Ніца, Ліон. Всього у Франції Капеля дала 25 концертів. 

Дальший тріюмфальний об’їзд 

В Бельгії Капелю приймали ще тепліше, ніж у Франції. В Брюселі во-

на одержала від ріжних орґанізацій пальмовий вінок; нагороджено її також у 

Л’єжі. Та з найбільшим захопленням приймали її в Антверпені, де на концер-

ті було 7000 слухачів. У Голяндії, в Ротердамі, Гаазі, Амстердамі «флеґма-

тичні голяндці» вітали Капелю з незвичайним ентузіазмом, і кожний концерт 
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кінчався оваціями в честь хору та його геніального диригента. На початку лю-

того 1920 року відбулися перші концерти в Лондоні. Спокійні й холодні 

англійці оплескували Капелю не менше ентузіяністично, ніж чехи та бельгійці. 

Численні часописи прославляли Капелю, диригента та українську культуру. 

На німецькій землі 

В Німеччині Капеля почала концерти з кінцем квітня, 1920 р. В Бер-

ліні Українська Капеля була першою з чужинців, що завітали сюди після 

війни. Вона викликала тут великий подив і захоплення. Ентузіазм німців до 

Капелі не уступав у нічому ентузіазмові бельгійців. У великих німецьких ча-

сописах було вміщено десятки обширних рецензій, повних похвал. Світової 

слави німецькі диригенти висловлювали Капелі свій подив. До пропамятної 

книги Капелі в Німеччині вписалося багато видатних мистецьких і по-

літичних діячів. У зв’язку з гостюванням Капелі в Берліні міністерство скли-

кало сюди з’їзд професорів співу й диригентів з усієї Німеччини й прохало 

Капелю виступити перед цим з’їздом, показати йому своє мистецтво. Взага-

лі, у німців Капеля здобула собі велику славу, популярність і велику повагу.  

Програма концертів починалася звичайно національними гімнами тої 

країни, де гостювала Капеля, й українським. Як ствердила місцева критика, 

Капеля викопувала чужі для неї гімни ліпше, ніж це робили самі національні 

хори. Рецензенти дуже високо оцінювали красу й силу української пісні. 

Фахові рецензії чужинців часто супроводила легенда про наділення укра-

їнців, піснею просто від Бога. А швайцарські часописи писали, що не члени 

Капелі співають, а співає через них сам Бог.  

Подорожуючи по світі, Українська Національна Капеля справді дове-

ла, що «пісня для українців це все їхнє життя, історія, й батьківська могила» 

й що народ, який міг створити таку пісню, є особливо талановитий, народ 

вищої духовної культури гідний зайняти одно з перших місць серед євро-

пейських націй... 

 

ДЕНИСЕНКО, Микола, 

 краєзнавець-дослідник, письменник,  

м. Немирів Вінницької обл. 

ПОМІЧНИК ДИРИГЕНТА КАПЕЛИ1 

 

Помічником диригента (другим диригентом; субдиригентом) була 

призначена Платоніда Іванівна Щуровська – колишня учениця самого Олек-

сандра Кошиці. Згідно тимчасових штатів службовців Капели вона відноси-

                                                           
1
 Друкується за: Із книги-чотиритомника (електронна версія) Миколи Денисенка 

«Щедрик: на крилах ластівки». Книга друга «У рідній стороні. Визнання». С. 252–257 

(рукопис). Право друку надано автором. 
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лася до VІІ-го класу посад і мала щорічне утримання у 12 тисяч карбованців. 

Хто ж вона та Платоніда Іванівна Щуровська, що ж за наполеглива жінка, якій 

вдалось посісти місце другого диригента в такому, неординарної ваги, ко-

лективі, як Українська республіканська капела? До речі, того часу чи не єдина 

жінка в світі – диригент! Відомий бандурист Григорій Китастий вважав, що це 

«високої кляси дириґент і широкої музичної освіти людина» (Китастий Г. Ще 

декілька завваг до книжки «Українська музика» А. Рудницького. Визвольний 

шлях (Лондон). Жовтень 1966 року. Книга 10 (223), стор. 1195).  

На жаль, незважаючи на таке ось визначне ім’я диригентки, відомості 

про неї й, особливо у нас, в Україні, є вкрай обмеженими. Основним та най-

більшим і чи не єдиним джерелом відомостей про Платоніду Щуровську на 

сьогодні є праця кандидата педагогічних наук, доцента, проректора Прикар-

патського національного університету імені Василя Стефаника Ганни Васи-

лівни Карась «Платоніда Щуровська-Россіневич: портрет мисткині через 

призму теорій гендеру та пасіонарності», яка поміщена у збірнику наукових 

праць «Мистецтвознавчі записки» (Випуск 19, Київ: Міленіум, 2011, С. 21–27). 

Ця праця написана на основі деяких архівних матеріалів, взятих із фондів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВОУ), Центрального державного архіву у Празі (ЦДАП) (Statní uatrední 

archiv v Praze – SUAP), відділу рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України (ІЛ).  

Серед тих архівних матеріалів є й декілька власних мемуарних праць 

самої Платоніди Іванівни Щуровської, а саме: «Дисципліна», «Уривки зі спо-

гадів жінки-диригентки», «Про визначних і менш значних диригентів», ма-

шинописні спогади «З минувшини» та два рукописні зошити спогадів. Ще 

деякі відомості про Платоніду Іванівну вдалось віднайти у газеті «Свобода».  

…Походила Платоніда Іванівна, як і більшість з тогочасної українсь-

кої творчої інтелігенції, зі священницької родини, яка, як і більшість свяще-

ницьких сімей, була музикальною. У батька Платоніди, Івана Андрійовича 

Щуровського, був добрий голос і він замолоду, поки стати священником, на-

віть виступав на сцені, згодом, коли уже став священником, керував церков-

ними хорами. Брат батька Петро Андрійович Щуровський (1850–1908) й того – 

був піаністом, композитором і навіть диригентом Київської опери. У малень-

кої Платоніди скоро також зауважили абсолютний слух і стали вчити гри на 

фортепіані. Але дальше звичного домашнього навчання та наука не пішла б, 

коли б не певні обставини, що спрямували її на інший шлях. А почалося все з 

того, що своїй найменшій донечці батьки намагалися дати якнайкращу осві-

ту і віддали її на навчання до Києва – у Київську єпархіальну жіночу школу, 

або ж, як вона сама говорила, у «закритий навчальний заклад – школу з пан-

сіоном під доглядом виховного персоналу». Поміж інших наук, там дівчинка 

стала плекати церковний спів. Маючи неабиякий голос, вона потрапила до 
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шкільного хору, диригентом якого на той час був… Олександр Антонович 

Кошиць. Він-то, Кошиць, і притягнув Платоніду до диригентської справи і 

розбудив у неї зацікавлення до її майбутньої справи, яка стане найулюблені-

шою і найосновнішою впродовж усього її подальшого життя. На диво, Пла-

тоніда Щуровська виявилась найкращою і надзвичайно музично обдарова-

ною ученицею і по закінченні школи у 1911 році, до речі, яку вона закінчила 

з відзнакою і золотою медаллю, її керівництво запропонувало обійняти по-

саду регента церковного шкільного хору. Однак коли з’явилася можливість 

отримати вищу освіту, Платоніда, в якої нещодавно померла мати і тяжко 

хворів батько, у 1913 році вирішила студіювати медицину. Та на шляху 

дівчини, що з текою вступних документів прямувала до канцелярії Київських 

вищих жіночих курсів, сталося ось що. «Саме того ж таки дня, цією самою 

вулицею йшов Олександр Антонович Кошиць, – згадуватиме дівчина той 

день ще не один раз у своєму житті, – ішов вулицею, якою дуже рідко коли 

ходив, а ще й до того без якоїсь важливої справи…». Їхня розмова тривала 

години зо дві, в результаті якої Платоніда, за переконанням Олександра Ан-

тоновича, наважилася все-таки спробувати вступити до тільки-но відкритої 

Київської музичної консерваторії. Та й переконувати дівчину тоді довго і на-

полегливо не було чого, адже вона ще з самого дитинства мріяла стати, як і її 

дядько, диригенткою Київської опери. Згодом Платоніда Іванівна про це на-

пише у своєму «Зошиті зі спогадами»: «…зі запалом ходила я на концерти з 

визначними митцями, де з партитурою в руках вслухалась в інтерпретацію 

великих оперних майстрів диригентів тієї чи іншої опери. І тоді здавалося 

мені, що прийде час, коли я стану за диригентський пульт оркестри Київсь-

кої опери» (Щуровська-Россіневич П. Зошит зі спогадами. Автограф (олів-

цем). Інститут літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України 

(ІЛ), ф. 201, спр. 556, 88 арк., арк. 9).  

Вступний іспит пройшов не бездоганно: якийсь старий викладач зу-

пинив виконання нею вступних творів, попросивши наспівати щось «з лис-

та», після чого вона стрімголов вилетіла із зали з відчуттям, що ніколи вже 

туди не повернеться. Але вийшло так, що тоді ж на прийнятті Платоніди до 

консерваторії наполіг саме той же «старий викладач» Володимир Пухальсь-

кий, як учитель Болеслава Яворського по класу фортепіано у Київському му-

зичному училищі, а нині – професор, перший ректор Київської музичної кон-

серваторії з дня її відкриття у 1913 році. Він же, Пухальський, і взяв Платоні-

ду до свого класу, єдину з-поміж новачків. Згодом Платоніда Щуровська 

більше уваги зосередила на вивченні теоретичних дисциплін і тут в одному 

класі зустріла іншого свого земляка-черкащанина, а в майбутньому – відомо-

го композитора, педагога, музикознавця Пилипа Козицького, родом із Лети-

чівки Монастирищенського району, який став її другом. Ще під час навчання 

у Київській музичній консерваторії Платоніда Іванівна працювала як учи-
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телька співу у деяких середніх школах Києва і часто акомпонувала співакам. 

Крім того, в деякій мірі, навіть було здійснилась її дитяча мрія – вона стала 

корепетитором для співаків у Київській опері, які розучували там нові опе-

рові партії. Завершення навчання у Київській консерваторії збіглося із рево-

люційними подіями 1917 року. Цього часу Платоніда Іванівна стає на чолі 

Українського народного хору учнів середніх шкіл міста Києва. Тому, коли 

Олександр Кошиць під час створення Капели звернувся по допомогу до Пла-

тоніди Іванівни, то він звернувся до вже добре відомої диригентки (Оксана 

Колесник «Уманчанка Платоніда Щуровська-Росіневич – одна з перших у 

світі жінок-диригенток», 26 липня 2012 року; Людина великого обдарування 

(Над могилою Платоніди Щуровської), журнал «Наше життя», квітень 1974 

року; Стефанія Нагірна «Платоніда Щуровська-Россіневич», газета «Свобо-

да», 21 лютого 1974 року, С. 2, 6). Ми вже говорили про те, що до Україн-

ської республіканської капели було вибрано чи лише, чи аж (в залежності, як 

на це подивитись) 100 осіб. А от чи відомо тобі, читачу, що при підборі спі-

ваків до Капели було вислухано біля 700 солістів зі всієї України, з яких-то і 

треба було вибрати тільки 100 осіб. «А які ж то були голоси! – з погордою 

якось опісля запише до свого «Зошита зі спогадами» Платоніда Іванівна. – 

Для сучасного покоління важко передати всю красу рівного (без вібрації), 

міцного, ясної дзвінкості й метальовості голосу українського хорового спі-

вака, з яким не дуже ніжно обходилися дириґенти і якого ніхто й ніколи не 

вчив ні правильно дихати, ні тим більше використовувати резонатори» (Щу-

ровська-Россіневич П. Зошит зі спогадами. Автограф (олівцем). Інститут лі-

тератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України (ІЛ), ф. 201, 

спр. 556, 88 арк., арк. 9–10). А далі з того ж «Зошита зі спогадами» Платоні-

ди Іванівни дізнаємось, яку тільки титанічну працю ще треба було пророби-

ти, щоб із тих уже 100 відібраних хористів, створити належний хор. Так-от. 

Були встановлені різні класифікаційні угрупування, які передбачали добір 

співаків за тембрами. Так, наприклад, «з загальної кількості співаків в кож-

ній партії (25 сопрано, 23 альти, 24 тенори і 28 басів) було вирішено вибрати 

11 драматичних сопрано і 14 ліричних, в партії альтовій – 12 меццо-сопрано і 

11 контральто, в теноровій партії 12 драматичних і стільки ж ліричних тено-

рів, а басова партія поділялася аж на 4 групи: 8 баритонів (діапазон – H-f-g), 

7 перших басів (діапазон – А-е), 9 других басів (f аж E до d) і 4 так званих 

октавних співаків (А аж g контроктави до H-c). При такому розподілі голосо-

вого матеріалу малася на увазі можливість забарвлювання з динамічного бо-

ку виконання більш масивним або м’якшим легшим звуком. З такою класи-

фікацією голосів до того часу ніде в наших хорах не приходилося зустрічати-

ся. І саме ця класифікація в найвищій мірі відповідала диригентському умін-

ню нашого славного Кошиця. Ця виняткова його майстерність була спрямо-

вана на те, щоб наблизити хорове виконання до оркестрового з усіма числен-
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ними звуковими відмінами барвистої інструментарії за допомогою цього 

найдосконалішого масового звукового упорядкування, цього найвищого 

«живого людського інструмента». І як відомо, цей напрям у майстерності 

Кошиця здивував і зачарував увесь світ» (Там же, арк. 12-13). Це вже так 

хвалила Кошицю сама Платоніда Щуровська, не кажучи при цьому, що це 

саме вона першою «винесла на своїх плечах усю чорну працю підготовки 

Капели до концертів». Тому жоден із нас, хто достеменно не читав її «Зоши-

та зі спогадами», не знає й про те, що це саме вона, Платоніда Іванівна Щу-

ровська, розучувала матеріал з кожною тією партією окремо, спочатку у су-

проводі клавіра «подаючи певні зауваження, пояснення головним чином що-

до розміру, ритму, точности інтонацій й нотної грамоти. Потім усі партії зво-

дила до купи, щоб співаки вслухалися у гармонію й знали цілий перебіг да-

ної річи що-до порядку її виконання, перевіряла» (Щуровська-Россіневич П. 

Зошит зі спогадами. Автограф (олівцем). Інститут літератури імені Тараса 

Григоровича Шевченка НАН України (ІЛ), ф. 201, спр. 556, 88 арк., арк. 14). 

Так, ніхто цього всього не знає, бо Платоніда Іванівна жодним словом не об-

мовилась про це, окрім «Зошита зі спогадами», більше ніде… …І лише тіль-

ки після такої ось ретельної, скрупульозної підготовки Платоніда Щуровська 

передавала Капелу «в руки головного диригента О. Кошиця, який уже на-

давав їй художньої обробки» (Там же).   

 

 

ДК 

УКРАЇНСЬКЕ ЖИТТЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ1 

  

Прага, в лютім 1938.  

Читаючи нашу краєву пресу, можна зауважити, що колись таке пеку-

че питання «Батьки й діти» з часом почало втрачати гостроту. Українська 

молодь в краю лишає осторонь порожне політиканство і береться до науки 

або до розбудови разом з старим громадянством культурного, економічного і 

громадського життя. Молоді громадяни підготовляються, щоб перебрати від 

своїх попередників провід у свої руки коли будуть до цього покликані. 

Подібне додатне явище можна спостерігати і в інших місцях на рідних зем-

лях та й на еміграції.  

На жаль не так воно діється у Празі. Тут наша молодь, яка склада-

ється переважно з студентів високих празьких шкіл, не бере участи в загаль-

ному життю нашої кольонії у Празі. Вона бокує від спільних імпрез, сходин, 

відчитів, доповідей, шо їх влаштовує досить часто старше громадянство. Не 

відвідує лекцій своїх українських професорів і т. п.  

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів). 1938. 23 лютого. Ч. 39. С. 4. 
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В цьому ненормальному стані річей безперечно чимало завинило і 

старше громадянство. Але здається, воно тепер має намір і добру волю на-

правити свої помилки.  

Велика більшість нашої празької еміграції, а до того ще й людей стар-

шого віку, роками бореться з важкими матеріальними злиднями. Але мабуть 

ще ніколи не переживав наші люди такої скрути, як тепер. В цьому році, 

здається, вже десятий раз прийшлося скоротитись. Запанувало велике безро-

біття, А платня, запомоги та інші ріжні полекші, що їх діставали наші профе-

сори і громадські діячі, з відомих причин давно вже не вистачають на заспо-

коєння найелементарніших життєвих потреб. Дійшло вже до того, що, на-

приклад, професорка співу і славна наша дириґентка, доц. музики, дістає за 

свою працю в Українській Гімназії місячну платню в розмірі 282 чеських 

кор., тобто приблизно 50 польських золотих. («У. Т.» Ч. 7.)1. 

Для обективности мусимо зазначити, що серед нашої празької емігра-

ції є чимало одиниць більш-менш заможних. Але на жаль ці наші маєтні лю-

ди чомусь стоять осторонь від українського організованого життя. 

Не вважаючи на важке положення старші громадяни вирішили прийти 

з допомогою ще біднішим, своїм «дітям»-братам, студіюючій молоді. З цією 

метою в 1937 р. відновив свою діяльність «Допомоговий Фонд Українських і 

Білоруських Студентів у Празі». Він зібрав серед громадянства кілька тисяч 

чеських кор. і розділив у виді запомог, позичок на закупно шкільних підруч-

ників і обідів для найбідніших. А щоб придбати нові засоби для цієї мети До-

помоговий Фонд влаштував 12. 11. ц. м. добродійний концерт українських і 

білоруських пісень. В концерті взяли участь відомі зі своїх попередніх висту-

пів, дуже симпатичні солісти співаки п. п. Е. Гакен, В. Макаренко, п-і Е. Га-

лій – фортепіян, Український Хор, яким диригував інж. Б. Левицький та 

балетні танечниці чужинки: п-і Я. Войтльова і Є. Паточкова, які дуже гарно 

затанцювали словацькі танки.  

Концерт випав надсподівано добре. Присутні мали неабияку насоло-

ду. По концерті молодь бавилася, танцювала, старші розважалися за шкян-

кою пива, а реставратор – чех підраховував емігрантські корони.  

Буфет з алькогольними калитками – це, здається, була ота невеличка 

ложка дьогтю, що зіпсувала збанок доброго меду – такий симпатичний вечір. 

Тоді, коли й інші наші землі ведуть таку рішучу боротьбу з алькоголем, наша 

еміграція, яка здавалосяб, повиннаб у цій боротьбі вести перед, ще й дотепер 

не може позбутися своєї «традиційної» поганої звички влаштовувати чайні 

вечори, сходини, забави, концерти з алькоголем. У цьому при бажанні чима-

ло могло б зробити наше організоване праське жіноцтво...  

 

                                                           
1
 Тут мається на увазі П. Щуровська-Росіневич. 
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МГР. ДОВГОВИЧ, Левко 

заслужений діяч мистецтв України  

(Словаччина) 

МОЇ ЗУСТРІЧІ З ШАНОВНОЮ ПЛАТОНИДОЮ ЩУРОВСЬКОЮ 

 

Після шість з половиною років «лікування» в «Сталінських курортах» 

(1950–1956), Бог дарував повернути щасливо в Ужгород, а через 6 місяців, в 

березні 1957 року, на пів нелегально виїхати в Чехословаччину. Від Юрія 

Августина Шерегія в Пряшеві, відомого театрознавця і театрального діяча та 

режисера отримав рекомендаційного листа до пані д-р Ольги Дутко в Празі, 

композитора та диригента, яка в той час, з паном Тарасом Левицьким, уро-

дженцем села Бубнище (що на Івано-Франківщині) та колишнього старшини 

УСУсів і дальшими відданими українській справі особистостями вирішили 

відновити діяльність празького українського хору. І так я став 6 років (1957–

1963) учасником і хормейстером згадуваного празького українського хору. 

У Празі і перед тим певний час працював український хор під керів-

ництвом пані професорки Платониди Щуровської, але через вік та хвороби 

вона вже відмовилася далі керувати хором, тому хор перестав певний час 

діяти.  

Перші інформації про Платониду Щуровську отримав від пана Тараса 

Левицького, який, разом з її чоловіком були ув’язнені у горезвісній празькій 

в’язниці «На Панкраці», як політичні в’язні. За словами пана Левицького, чо-

ловік пані Щуровської загинув, а він внаслідок тортур втратив одне око. 

Особисто зустрівся я з пані Щуровською 22 червня 1957 року на пер-

шому концерті відновленого празького українського хору, присвяченому Та-

расу Шевченкові. Ґратулювала мені з нагоди мого першого диригування в 

Празі. Протягом шести років моєї діяльності в празькому українському хорі 

пані Щуровська приходила кілька разів на концерти хору і завжди мала 

більш-менш суттєві зауваження до виступів хору. Треба підкреслити, однак, 

що її зауваження не були критикою, але фаховими порадами. Усвідомлювала 

повністю, що учасниками хору є співаки-аматори.  

У 1961 році мистецький керівник хору, Олексій Приходько, також 

учасник славної Української республіканської капели ім. О. Кошиця, вирі-

шив здійснити постановку п’єси Тараса Шевченка «Назар Стодоля» з музич-

ною картиною Петра Ніщинського «Вечорниці» з нагоди 100-ої річниці з дня 

смерті Кобзаря. Оскільки ми не мали партитуру «Вечорниць», проф. При-

ходько доручив мені відвідати пані Щуровську і попросити її, щоб нам пози-

чила партитуру і вистава пройшла з успіхом.  

З паном Левицьким був кілька разів на відвідинах у пані Платониди. 

Одного разу при чарочці домашньої вишнівки, якою частувала тільки таких 

людей, які того заслуговують, сказала й таке: «Якщо ви, хлопці, залишите 
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мене лежати в соціалістичній землі, то я вас буду вночі страшити». Пану Ле-

вицькому, через його брата в Америці, після кілька місячних боїв з урядами, 

пощастило забезпечити перевіз останків бл. п. Платониди Щуровської в Аме-

рику, де її поховали на українському кладовищі в Баумбруку.  

Машинопис спогадів пані Щуровської пан Левицький дав своїй донь-

ці Марії з тим, щоб принагідно передала мені, бо я вже тоді жив і працював в 

Словаччині, в Пряшеві. Оскільки я не мав можливість видати спогади дру-

ком, надіслав їх шановній пані Ганні Карась, бо був переконаний, що пані 

Ганна Карась забезпечить належно дальшу долю спогадів славної Платониди 

Щуровської. 

І на кінець хіба стільки, що в роках 1957–1963 доля звела мене в Празі 

з визначними українськими науковцями – професорами Карлового універ-

ситету Миколою Затовканюком, Геником Березовським, Корнилом Заклин-

ським, Орестом Зілинським, Олексою Приходьком, композиторами Буркаць-

ким, Стоном-Балтаровичем, Ольгою Дутко та Платонидою Щуровською. Всі 

вони вклали велику лепту до мого «перевиховання» з «дикого» сибіряка у 

відповідні європейські норми поведінки.  

 

 

ДУДА, Михайло1 

ГОЛОСОВЕ МАЙНО В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДІ2 

 

Український нарід – знаний у світі, від давен-давна, як нарід співучих 

героїв. Усе, що тисячами літ він переживав, вливав у свої пісні. Горе, радість, 

пригоди, лихоліття, воєнні баталії й свої змагання передавав він для свого 

потомства піснями та думами. Тисячами літ писав український нарід свою 

історію між молотом та ковадлом та сталив найострішими пробами, застав-

ляю чи в такий спосіб-своїх завзятющих лицарів-боянів, а пізніше і чубатих 

кобзарів-козарлюг, оспівувати своє життя-буття на всі лади. В такий то спо-

сіб українська народня пісня розвинулася до надзвичайних розмірів і поста-

вила в тінь не лише грецькі, еспанські та італійські, але також і пісні слав’ян-

ських народів. 

                                                           
1
 Дуда Михайло (13. 10. 1897, с. Верхня Калус. пов., Галичина, нині Калус. р-ну Іва-

но-Франківської обл. – 09. 09. 1962, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, США) – співак 

(героїчний тенор). Володів могутнім голосом широкого діапазону красивого метал. 

тембру. Від 1938 мешкав у Відні. 1939–49 виступав у Австрії, Німеччині, Чехо-Словач-

чині, Греції, Данії, Норвегії з творами укр. (А. Гнатишина, М. Гайворонського, С. Люд-

кевича, С. Гулака-Артемовського, М. Лисенка, Д. Січинського, В. Барвінського) та зару-

біж. (Дж. Верді, Ж. Бізе, Ф. Шуберта, Дж. Пуччіні, С. Монюшка, Р. Леонкавалло) компо-

зиторів. Наприкінці 2-ї світ. війни заарешт. органами НКВС, 1946 звільнений. Від 1958 – 

у Філадельфії, де відкрив студію сольного співу. 
2
 Друкується за: Український вісник (Берлін). 1943. 30 травня. Ч. 11 (110). 
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Як хорова, так і сольова українська народна пісня відріжняється від 

інших народних пісень складнішою гармонією. Вона вимагає від виконавця 

більшого музичного знання, як також і кваліфікованіших голосів. Для того, 

щоб бездоганно передати українські пісні, треба мати солідну підготовку, 

певного ступеня культуру співу та й неменше талану. Про будову українсь-

кої пісні з музичного і текстового боку залишаємо слово за фахівцями музи-

кологами та україністами, а торкаємось виключно голосового майна в укра-

їнському народі та можливостей його життя.  

Оці зауваги писані на основі власних і довголітніх спостережень під 

час подорожування в час світової війни при УСС, пізніше в полоні, пере-

буванню на еміграції, підчас концертового турне по Галичині та Волині, та 

вкінці обосновані на зустрічах з українськими полоненими та робітниками в 

Німеччині. 

Здорова вижива багатого українського чорнозему, здорові кліматичні 

відносини краю і тверде життя витворили добрі передумовини для розвою в 

українців прекрасних голосів. Великий та здоровий голосовий резервуар 

позволяв нашим поетам-композиторам відтворювати твори, не обмежуючись 

пересічним голосовим матеріалом, як це було у інших народів. Оте явище 

найяскравіше виявляється у всіх сольових піснях, а головно в історичних 

думах. Стала зміна ритму та тонацій з «молю» в «дур» і навпаки, зміна тем-

пів, як також стале переплетення мелізму речитативами, не роблять наших 

дум невдячними для співу і тому на виконавців дум треба людей з феноме-

нальними голосовими матеріалами, з небуденною інтелігенцією та з великою 

скалею відчутая. Вимоги від виконавців при передаванню народніх хорових 

пісень рівнож немалі. Тому й загальна музикальність серед широких мас 

українського народу є дуже велика. Тяжко собі подумати, щоби наш гурт 

співав одноголосно так, як це діється у інших народів. Вистарчить завести 

серед гурту мелодію, як він сам від себе зразу відспіває в новоствореній «ад 

гок» гармонії нову пісню. Це явище свідчить про значне інтуїтивне відчуття 

правил гармонії у широких мас. Серед українського народу майже чи не 10% 

цілого населення надається на добрий хоровий матеріал, з яких велика час-

тина, обдарована природою добрими голосами та природньою музикальніс-

тю, годиться бути й знаменитими солістами.  

Всі твердження, наче б то ми перебрали мистецтво співу від греків, 

уважаємо безпідставними, бо як що б воно так мало бути, то сьогоднішні 

греки, як прямі нащадки старих гелленів, мусіли би стояти на вищому рівні, 

вокального мистецтва, як українці. Серед широких грецьких мас народне 

мистецтво співу не дорівнює цьому мистецтву навіть серед західньо-україн-

ських народніх мас, які стоять значно нижче від східньо-українських. Рівнож 

із вистав грецького державного театру в Атенах, виніс я вражіння, що мис-



 

253 

тецький рівень згаданого театру стоїть нижче від мистецького рівня львів-

ського театру, не згадуючи вже про театри в Києві, чи інших містах СУЗ1 .  

Як вже вище було згадувано, обставини виховували у нас доморослих 

співаків, які мали одиноку можливість передавати свої переживання лише 

піснею. Маючи пісню, як одинокий культурний засіб у бувшій царській Ро-

сії, плекав наш народ як спів церковний, так і світський з таким запалом, що 

перевищив південних слав’ян, у яких, головно у словінців, стоїть народня 

пісня на високому мистецькому рівні, та москалів. Всі дотеперішні москов-

ські влади старалися ослабити оцей найбільш переконуючий аргумент про 

вищість української вокальної культури та за всяку ціну перевищити народне 

мистецтво співу на Україні своїм мистецтвом.  

Старе надбане предками культурне майно та великий гніт півночі 

підбичовував наших земляків до ще більших досягнень. Спочатку більш по 

церквах, а відтак і в світських концертах на програму складались все тяжчі 

твори, які вимагали не звичайно доброї постановки голосів. В такий спосіб 

витворювалася своєрідна техніка емісії голосу. Так би сказати повстала 

певного роду школа співу, яка є оперта на добре розрахованому віддихові, на 

природній і виразній вимові, як також на бездоганному масковому резонансі. 

Найкращими представниками цієї своєрідної школи співу є наші баси, барі-

тони та альти. Сопрани та тенори співають в середних позиціях, пристосо-

вуючись до способу емісії голосу вищезгаданих голосів, коли у високих по-

зиціях звучать сопрани може трохи за отверто та за різко. Тенори більшістю 

співають вищі позиції зовсім отверто. На такий то лад вишколений голос 

переливається спокійно і тече природньо, мов вода в руслі регульованої ріки. 

Він легко переходить з п’яна у форте і навпаки. Побіч майже неймовірних 

фортіссім є в стані, так вишколений голос, переходити без фальцету в най-

ніжніші п’янісіма і розпливатись, наче білі хмаринки на небі.  

Сопрани у нас більшістю своїм характером драматичні і лірико-дра-

матичні. Вони звучать темно, металічно, тепло та оксамітно. В західній Евро-

пі звикли цю барву голосу називати слав’янською. Велика кількість є ще у нас 

ліричних, та колоратурних сопранів. Однаково ж вони звучать далеко тем-

ніше і сочистіше, як західньо-європейські та північні сопрани. Барва альтів 

бренить у повітрі неначе срібний китайський ґонґ. Таж сама барва домінує і в 

барітонів та басів. Тенори більшістю ліричні і їх звук нагадує опалеву барву. 

Є поміж ними значна кількість соковитих, що звучать металічно, героїчних 

тенорів. Тяжко тут на креслити остру границю поміж ліричними барітонами 

та героїчними тенорами. Здається, що більша кількість ліричних барітонів 

співає лише в барітоновій партії тому, що не може упоратись з переходами, 

т. зв., критичних тонів. Наші баси не співають, а дзвонять мов ґонґ та орґани. 

                                                           
1
 Східні землі України. 
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Ніяк у них не можна дошукатись питомої західним народам, так зв., пивно-ба-

сової барви. Діяпазон голосів у всіх згаданих партіях є значно більший, ніж 

діяпазон у західних голосів. Найкраще звучать низькі голоси в октавах. Ці 

баси октавісти викликували і викликують в цілому світі велике здивовання.  

Головну ролю в розвитку хорової грали церковні хори, а головно со-

борний хор Печерської Лаври та Софійського Собору. Ці хори виконували 

тяжкі композиції Бортнянського та інших композиторів, не дивлячись на їх 

трудність, зовсім легко і бездоганно. Їх стиль перебрали церковні хори по ін-

ших містах, місточках та і найменших селах. В кожному селі на СУЗ мала 

православна церква свій хор, яким управляв дяк. Належати до такого хору 

рахувалось серед широких мас народу великою честю. Серед цих хорів ви-

ховався безмежний резервуар знаменитих хористів.  

Не менш важним чинником в розвитку культури хорового співу на 

Україні були вулиці та досвітки. Під свято сходилась молодь і виспівувала 

пісні, гуртами без ніякого диріґента. Серед таких гуртів находились дуже 

часто не-аби-які солісти самоуки. Часто вони не знали нот, а просто по-слу-

ху; переймали мелодії від старших. Хоч такими гуртами не керували ніякі 

диріґенти, та співи цих гуртів, осягали дуже часто високий мистецький рі-

вень. В останній час аматорські гурти немало причинилися до плекання 

культури співу серед широких мас народу. На жаль цю культурну працю 

гальмували чужі влади, вбачаючи в цьому політичний сепаратизм. Мимо то-

го всі московські сцени обслуговувалися нашими мистцямн, як солістами так 

і хористами. З наших хорових диріґентів найкраще зумів виужити великий 

резервуар здорових голосів, феноменальний диріґент київського соборного 

хору, Калішевський, якій зумів зорхеструвати голоси хору тобто поодинокі 

голосові партії позливати в одну цілість. Так, як в симфонічних орхестрах 

Тосканіні звертає велику увагу на барву поодиноких інструментів, переса-

джуючи їх навіть з місця, на місце, поки неосягне найідеальнішого злиття 

тону, так і Калішевський зумів добирати голоси поодиноких партій, так що в 

міру потреби заставляв ту чи іншу партію звучати так, як йому це було по-

трібно для досконалої інтерпретації виконуваного твору. Слухаючи спів цьо-

го хору, здавалось, неначе б то він не управляв хором, а лиш грав на органах, 

у яких місто дудок, звучали людські голоси. 

Завершення цього стилю хорового співу осягнув ґеній, диріґент Дер-

жавної Української Капелі, Ол. Кошиць. Виконання ним українських пісень, 

щедрівок та колядок було настільки досконале, що авдиторія, слухаючи 

концерт, не могла, удержати сліз одушевления. Його турне по світі, це небу-

валий тріюмф хорового співу. Ціла світова преса загомоніла в унісон, що Ук-

раїнська Державна Капеля, під керівництвом Кошиця, показала світові, як 

належить співати хорові. 



 

255 

На еміграції продовжувала, з дуже великим успіхом, працю Кошиця 

його асистентка, Платоніда Щуровська, яка керуючи українським хором, 

дістала першу нагороду на міжнароднім співочім фестівалі в Празі в році 

1927. Перед Щуровською керували Українським Академічним Хором у Празі 

знаменитий диріґент Сердюк, а відтак незрівнянний Михайло Рощахівський, 

який пізніше разом з проф. Ол. Приходьком причинився найбільше до роз-

цвіту хорового співу на Закарпатті. Український Академічний Хор під упра-

вою М. Рощахівського осягнув найвищого щабля розвитку і на думку знато-

ків, які чули хор Кошиця, майже дорівнював йому. Оцей самий М. Рощахів-

ський вишколив діточі хори в Севлюші й Мукачеві на Закарпатті до тої міри, 

що мистецького рівня їх ніяк не в стані дорівняти діточі хори інших народів.  

В останній час хор Котка та хор Божика мали змогу нераз доказати 

своє високе мистецтво, як у нас так і на чужині. Під сьогоднішний час репре-

зентує нашу культуру хорового співу хор «Думка» та міська капеля в Києві, 

якою керує Гончаренко. 

Конкурс хорів в минулому році у Львові змусив своєю імпозантністю 

дивуватись не лише високому умінню аматорських хорів Галичини, але та-

кож доказав наявно, великий організаційний хист ІНТ під проводом проф. 

Сапруна. Про цей конкурс німецькі знавці висказались якнайкраще. Фахові 

театральні хори стоять у нас на дуже високому мистецькому рівні. По їх ад-

ресі широко та щедро сиплять похвали всі ті, кому доводилось чути хори на 

українських сценах. На їх думку своїм прецізним (вправним) та чарівним спі-

вом чарують вони слухача, до тої міри, що він не є в стані уявити собі кра-

щого хорового виконування, над те, яке саме чує на сцені. Можна ризику-

вати твердженням, що приблизно 10% українців годиться в добрі хористи.  

Сольовий спів досяг у нас дуже великого розвою. Наводимо кілька 

імен наших найвизначніших мистців вокалістів зі західних Волостей Украї-

ни. Поміж першими із них належиться найпочесніще місце Саломеї Кру-

шельницькій. Її феноменальний голос та її божественне мистецтво співу 

ощастливлювало слухачів цілого світа. Незвичайна техніка, безмежний дія-

пазоп, чаруюча барва голосу, неймовірна всесторонність і гнучкість голосу, а 

при тім всім велика інтеліґенція та вроджений артизм заставили, навіть, най-

більших шовіністів – поляків назвати її найкращою інтерпретаторкою Гальки 

в оп. «Галька» Мошошки, яка взагалі коли небудь була. Цілий час вона як за 

границею так і дома несла гордо і високо стяг українського мистецтва. Поді-

бна честь дісталась і нашому знаменитому голосовому технікові та ґеніяль-

ному інтерпретаторові Йонтка в оп. «Галька» та й і в інших ліричних 

тенорових оперових партіях – Ол.  Мишузі. Вони обоє зуміли витягнути з 

голосу усе, що тільки можливо. Їх народні пісні живі. Навряд чи скоро хтось 

з наших співаків зможе дорівнятись їм у виконуванню українських народніх 

пісень. Почесне місце поміж героїчними ваґнерівськими тенорами у світі 
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зайняв Модест Менцінський. Великою заслугою його є те, що він живучи в 

Німеччині, а відтак в Швеції не зривав контакту з Рідним Краєм, та й тим, що 

немало причинився до популярізації Лисенківських пісень.  

У львівському театрі такі сили, як: Рубчакова, Лопатинська, Рубчак і 

Косак, які могли би й сьогодні в столичних операх грати значні ролі. Під той 

час тенор Гаєк не був оцінений зовсім належно в Европі, представляв з себе 

високу клясу. Його шляхетний голос і культура співу ставлять його між най-

вибраніших героїчних тенорів. Пізніше Голинський з своїм феноменальним 

голосом та знаменитою технікою, Тисяк, з високою культурою співу та ча-

рівного лагідністю голосу, металічно-закрашений лірично-драматичний те-

нор Руснака; прекрасний оксамітний бас Носалевича та Романовського, висо-

ка кляса поміж героїчними баритонами Дольницького, могутній й сочистий 

голос Остапчукової, прекрасно вишколене темно-закрашене молодо-драма-

тичне сопрано Свірської, лірично-драматичний, культурний, шовковий голос 

Мозгової, феноменальне, знаменито вишколене, металічне, драматичне соп-

рано Корецької, культурне драматичне сопрано Палієвої, ліричне сопрано 

Сокіл, та ліричне сопрано Іваницької, Нагірної і Мартинцевої, як і темпера-

ментне меццо-сопрано Чернихової та Левкової з державної віденської опери 

репрезентують нині вищу клясу мистців оперового уміння. Поміж молодши-

ми такі голоси, як: Юськіва-Терена, Зарицької, Сушківної, Гаврищукової, 

Маланюкової, Старицького, Матіяша, Ройка, Антоновича, Войнаровського, 

Дмитрашівної, Бурбелівної, Олексієва, Бадоровного дають запоруку на най-

кращий розвій. Юськів-Терен та Зарицька уже тепер зуміли собі здобути за 

границею значне признання та не треба сумніватись, що вони заслужено здо-

будуть собі чільне місце й на передових сценах Европи.  

На східних землях України був сольовий спів так, як і хоровий, знач-

но краще розвинений, ніж на західних землях України. Про цих співаків вар-

то розписатись другим разом. Такі імена, як: Алчевський, Михайлова, Мас-

лова, Литвиненко, Козловський, Гайдай, Шведів, Любимів, Донець, Куренко 

та Воронцева мають місце поміж найпередовішими співаками світа.  

Коли зважимо таку високу загально-музичну культуру серед україн-

ського народу, таке велике число феноменальних голосів, мусимо, нажаль, 

признатись, що отсей голосовий резервуар ми належно не зуміли викорис-

тати. На це складається багато причин. Одною з важніших це наша бездер-

жавність. Друга не менш важна причина це недостаток фахових педагогів. 

Жаль, що такі знамениті педагоги співу, як Андрієнко, Левицький та інші пе-

ресиджують на чужині, а Решитиловичева в Калуші та не можуть передати 

своє уміння нашому співочому доростові. Не менше важною причиною є та-

кож великий недостаток піяністів-корепетиторів. На цім якраз полі наші спі-

ваки найбільше занедбані. У великій кількосте наші солісти не зовсім опа-

нували музикальні дисципліни, не маючи нагоди солідно корепетувати та 
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випробовувати відтак настудіоване з орхестрою. Попадаючи на чужину у 

багатьох з них є замітна музикальна непевність.  

Дальшою причиною не виужиття нашого голосового матеріялу є ма-

теріяльне незабезпечення. Сама по собі наука співу є дуже коштовна річ. 

Звичайно, кращі голоси рекрутуються із найбідніших верств. Позиція артис-

та в наших відносинах матеріяльно майже не забезпечена. Оце відстрашува-

ло і відстрашує велику кількість наших талантів віддатись цілком справі 

театрального мистецтва.  

Так як наш чернозем і мінеральні багацтва краю не йшли в першу 

чергу на користь власного народу, так і наше голосове багацтво найбільше 

використовували наші сусіди, заставляючи покидати свій нарід та йти поміж 

них, як їхні, лиш для того, щоб могти удержати за собою позицію в театрі, 

або щойно туди дістатися. Треба братись за відшифрування імен великих 

московських та польських мистців, як з недавно минулого, так з теперіш-

нього. Скільки то з них мусить стало тамувати оце неприємне почуття, що 

ради куска хліба, ради слави, але деколи й ще гірше ради того тільки, щоб 

могти працювати в тій ділянці мистецтва, яку його рідний нарід так любить 

та для якої найширші маси народу так приступні і прихильні, вони були зму-

шені покинути свій рідний нарід та працювати для чужих.  

Чи не найголовнішою причиною того, що наші молоді адепти бояться 

вступати в ряди фахових мистців є певного рода упередження супроти мист-

ців серед інтелігенції. Ми чомусь посуджуючи виконання власних мистців 

ставимось до них засуворо: домагаємось від них все чогось модерного, взо-

руючись виставами, які приходилось тут і там нам бачити на чужих сценах, а 

не доцінюємо нашого власного добра. Деколи зовсім непотрібними балачка-

ми в товариствах лише для того, щоби могти блиснути ніби-то великим знан-

ням, забираємо авторитативно слово в мистецтві та розповсюджуємо єресі. 

Ми зовсім не здаємо собі з того справи, що в такий спосіб не робимо для мис-

тецтва ніякої доброї служби, а, навпаки, лише обнижуємо і так невеличкий і 

тяжко запрацьований авторитет, як поодиноких мистців серед наших мас і то 

тих, які твердо стоять на свойому мистецькому ґрунті і непохитно обороняють 

старі предками здобуті добра і перед ніким не гнуться. Скільки то з, т. зв., 

знавців широко розводиться над технікою співу, над співчою культурою, не 

маючи при цьому ні найменших знань ані про одне, ані про друге? Оце не-

відрадне становище є, нажаль, одною з причин, яка відстрашує наш дорост 

вступати до театру. Це питання повинно бути якраз у нас, у бездержавного 

народу, інакше вірішуване, бо як для розбудовання держави є потрібні духові, 

технічні, господарські, фінансові, військові і інші фахівці, так і не менше 

потрібні для відбудування держави і мистці, і то найрізніших категорій. 

Ми, як бездержавний нарід повинні мати це особливо на увазі й по-

дбати про те, щоб як в найбільшій мірі виужити природні голосові багацтва і 
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дати в такий спосіб у нас так обильно заступленим голосовим талантам мож-

ливість виконувати при відбудованню української держави на неї наложені 

обов’язки. Наскільки мистці можуть зробити пропагандивну працю, хай 

послужить приклад: Чи міг хто-небудь зробити кращу рекламу для свого на-

роду, як це зробила Українська Державна Капеля під керуванням Ол. Коши-

ця, пізніше Український Академічний Хор під орудою Рощахівського в Пра-

зі, участь Українського Академічного Хору під орудою Щуровської в співо-

чім фестивалі в Празі та осягнена ним перша нагорода, праця хору Котка на 

ЗУЗ та в Німеччині, як також виступи хору Божика в Губернаторстві та в 

Німеччині. Працю, яку зробила для українського народу Крушельницька, 

Мишуґа, Менцінський та інші українські мистці можна щойно тоді хоч 

частинно оцінити, коли переглянути шпальти чужої преси, або прислухатися 

до оповідань чужих в мистецьких колах міродайних чинників, як вони розка-

зують про свої зустрічі з нашими мистцями.  

Беручи під увагу вище сказане, у нас всі дані пильною співпрацею 

мистців поміж собою та зорганізуванням їх в одно з тим, щоби в нинішних 

обставинах заповнювати своїми солістами всі наші театри, які мають право 

на прожиття і по менших містах, а  ще більшу кількість із них експортувати 

за границю і, в такий спосіб пропаґуючи наше мистецтво на чужині, отво-

ряти очі світові і показати й домові, що ми не покидьки, а домовиті хазяїни 

на своїй землі. 

Побіч виховання співаків треба ще подумати про спосіб їх опосе-

редничення для театрів та концертових виступів. Тут обов’язково треба 

перейти з аматорщини у фаховий стан. Концертове Бюро при ІНТ у Львові 

започаткувало цю працю на території Галичини і Генерального Губерна-

торства. В останній час і наші театри зорганізувались і дбають про повищен-

ня мистецького рівня своїх вистав. Було б бажаним, щоби, як концертове бю-

ро у Львові, так і наші закордонні організації, подбали про те, щоби виховати 

як найбільшу кількість менежерів-імпресаріїв, бо без доброго менежера і 

найкращий мистець у світі не може пробитись.  

На основі моїх спостережень я прийшов до переконання, що ми 

українці маємо всі дані на те, щоб в культурному світі в площині вокального 

мистецтва заслужено стати на перші місця. Все це легко досягнути, коли 

знайдеться у нас трохи доброї волі, загальної толерантности поміж мистця-

ми, доброго організаційного хисту та головно віри в свою стару, на зовні 

хоча й непоказну зате майже невичерпану  криницю нашого народнього во-

кального мистецтва, з якої пили цілющу воду і найбільші потенти західнього 

та, головно, східнього музичного світа.  

Отже з того виходить, що пекучим нашим завданням є допомогти 

всім тим, яких природа наділила голосовими скарбами, розвинутися їм до їх 

повної спроможности. При добрій волі можемо легко виповнити задачу, яку 
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поставив наш всевідучий і непомильний пророк Тарас Шевченко: «Наша 

дума, наша пісня не вмре, не загине» і в такий спосіб змобілізувати великий 

кадр визначних мистців борців за краще будуче і за право жити в культурнім 

світі, як рівний з рівним. 

 

 

ЄРЕМІЇВ, Мих1 

МИСТЕЦТВО І СПОРТ В ПОДЕБРАДАХ2 

 

З огляду на те, що Подєбради, мале чеське містечко, стали, 

несподіванно для самих себе, від 1922 р. новими українськими Атенами, бо 

це було одне з найбільш суцільних скупчень української еміґрації в Европі, 

було цілком нормально, що, як в стародавніх грецьких Атенах, мистецтво і 

спорт займали там, поруч з наукою, дуже поважне місце. Якщо не всі музи, 

то принаймні більшість з них, мали там свої храми та своїх, щиро їм від-

даних жерців. 

Подєбради не мали, бо не могли втримати, постійного театру, але 

частенько заїздив до них театр Загарова, який виставляв, здебільшого, п’єси 

Винниченка або «Циганку Азу», що йому було по силах, і які дуже подоба-

лися, як українській, так і чеській невибагливій публіці. Театр Загарова мав 

досить порядні драматичні сили, з яких можна зазначити артисток Морську 

та Совачеву і, окрім Загарова, який мав великий досвід і добрий артистичний 

хист, артистів Базилевича, Певного та Холодного. Одного разу вистава п’єси 

Винниченка «Гріх» мала такий розголос і викликала такі суперечки, що був 

організований над нею «літературний суд», на котрому була присутня скоро 

вся Подєбрадська Академія і багато чеської публіки. На ньому головну ролю 

відогравали студентка Галина Ліневич і студент Гриць Сіманців, а проку-

ратором був сенатор С. Шелухин, якому це дуже личило, бо, хоч він був за 

фахом суддею, але в житті сталим прокуратором, який обвинувачував цілий 

світ, всіх разом і кожного зокрема. 

                                                           
1
 Миха́йло Миха́йлович Єремі́їв (07.02. 1889, с. Новосілки (нині – Житомирська об-

ласть) – 16.11.1975, Женева) – український громадсько-політичний діяч, журналіст і дип-

ломат. На Всеукраїнському національному конгресі 1917 обраний членом Української 

Центральної Ради від студентських організацій Києва. За доби Директорії УНР – секретар 

української місії в Італії. 1921 переїхав до Чехословаччини, працював в  Українській гос-

подарській академії в Подєбрадах. У Подєбрадах разом із Василем Проходою створив 

організацію «Український сокіл». З його ініціативи створено Український центральний 

спортивний союз, який він очолював упродовж 1923–27. Від 1928 мешкав у Швейцарії. 
2
 Друкується скорочено за: Єреміїв М. Мистецтво і спорт в Подєбрадах. Спогади про 

УГА – УТГІ. Додаток до Бюлетеню Т-ва абсольвентів УГА – УТГІ. Ч. 34. Ню Йорк, 

1966. Серпень. С. 11–12. 
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Виставляв іноді й дитячий театр, організований невтомною В. О’Ко-

нор Вілінською, де діти професорів та студентів грали віршовані п’єски, на-

писані нею самою, а музику до них складав Андрій Чехівський. 

Товариство українських письменників та поетів «Культ» влаштову-

вало літературні вечори, де читалися твори його членів, з яких, крім вже за-

значеної В. О’Конор Вілінської, можна згадати, як визначніших: В. Коро-

льова-Старого з дружиною Наталеною Королевою, Б. Лисянського, Є. Ма-

ланюка, Ю. Дарагана, М. Гриву, А. Падолиста, Н. Лівицьку-Холодну, О. Те-

лігу, М. Чирського та Л. Мосендза. Товариство завше збиралось щось вида-

ти, але до того так і не дійшло і одинокою книжкою, яка з’явилася в Подє-

брадах, оскільки мені відомо, був, якщо не рахувати підручників, це «Стилет 

та Стилос» Є. Маланюка, яку згарячу видав «Союз Українок Християнок», 

потерпівши на тому належні втрати. 

Як це завше водиться в українців, найкраще з мистецтв була заступ-

лена музика, а саме: був зорганізований великий академічний хор, де було 

декілька визначніших голосів (Мурашко, Статникова, Мамонькова) і яким 

керував спочатку Сердюк1, потім А. Чехівський, а нарешті Платоніда Щу-

ровська-Росіневич. Хор виступав не тільки на українських, а й на чеських 

святах й маніфестаціях. Найбільшим успіхом у чехів користався натурально 

«Ян Гус» Шевченка-Лисенка, величну музику якого виконували з великим 

захопленням не лише протестанти і православні, але й католики. Правда, що 

в ті часи релігійні суперечки були відставлені на задній плян. Хор видав гар-

ну збірку пісень з двомовним текстом (українським і чеським) під редакцією 

А. Чехівського, яка тепер є великою рідкістю. 

Рівнобіжно діяв ансамбль співаків-бандуристів, організований, якщо 

не помиляюсь, студ. П. Заворицьким та доктором Модестом Левицьким, 

який мав теж великий успіх, але менший ніж академічний хор, правдоподіб-

но з за того, що виконував він найбільше старокозацькі думи і чесно співав 

до самого кінця всю безконечну кількість куплетів, що було терпцем навіть 

для найбільших прихильників народньої музики. Взагалі ж гра на бандурі 

скоро увійшла в Подєбрадах у велику моду, хор постійно збільшувався і 

майстерня виробу бандур, організована господарем Академії Г. Довженком 

та студ. М. Романченком, робила добрі інтереси. 

В тому, що український хор затемнив всі місцеві чеські хори не має 

нічого дивного, але що українські студенти спромоглися зорганізувати в По-

дєбрадах оркестру під проводом студ. А. Серговського, яка стала першою на 

цілу округу, це вже велике осягнення, якщо взяти під увагу, що чехів зарахо-

вують до найліпших музик світу. Пояснювалося це не лише талантом дири-

ґента та здібностями музик, але також значно ширшим репертуаром, ніж 

                                                           
1
 Поручник Сердюк – колишній директор табірного хору в Йозефові. 
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його мали місцеві чеські оркестри, а тому його часто-густо запрошували гра-

ти не лише в Подєбрадах, а й по вколішніх містечках та селах. 

П’ята муза – Терпсихора також мала в Подєбрадах свій храм та знач-

ну кількісти визнавачів. Головним її жерцем був студент І. Костів (кол. козак 

кінного загону полковника Фролова), який заснував та провадив цілу балет-

ну школу, де не бракувало і місцевих «слєчен» (дівчат). Він робив від часу до 

часу більш чи менш вдалі виступи власної композиції та власної режисури. 

Його конкурентом було Товариство Плекання Українського Танку, засноване 

підчас тимчасового побуту в Подєбрадах В. Авраменка, яке розвивало до-

сить широку діяльність і спромоглося зацікавити українськими танцями і че-

ську молодь. На подебрадських балях та на народніх святах в околишніх 

селах стали часто-густо танцювати нарівні з національною «Беседою» також 

«Катерини», «Гопака», «Оркана», а то й «Запорозького Козака», вимахуючи 

замість шаблюк ціпками. 

Взагалі варто відмітити, що українська пісня та український танок 

показалися в Західній Европі значно вищими ніж народня музика чи хорео-

графія будь якого іншого краю, і на всіх фолкльористичних маніфестаціях 

вони завше займали перше місце. 

  

  

НОВИНКИ 

З УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ У ПРАЗІ1 

 

23-го червня ц. р. відбувся прилюдний іспит диригентської кляси муз. 

відділу Українського педагогічного інституту ім. Драгоманова в Празі. Ви-

ступало трьох абсольвентів – всі учні в. о. доцента пані Щуровській-Росі-

невич. Найбільш успішною була продукція п. П. Маценка, що виконав хоро-

вий твір Людкевича: «Вечір у хаті». Незважаючи на то, що голосовий мате-

ріал був бідний і помешкання невідповідне, все ж під його певною та музи-

кальною рукою цей твір вийшов дуже гарно. П. Маценко диригував хорами 

ще перед своїми студіями із Педагогічному інституті і це відразу було видно 

по його рутині та пануванні хором. Він виявив багато самостійності!. Друга 

точка була п. Д. Равича, який викопав свою власну композицію «Гай». Ком-

позиція молода, місцями видно брак композиційної техніки, але загально по-

мітний був талант автора. Тим більш вражало прикро, що п. Равич не при-

дбав ще диригентської техніка і тому його добрий твір під його власною ру-

кою вийшов блідо: брак було повних вступів і динамічних нюансів. Так само 

блідо та з подібними дефектами було виконання п-пі Антонії Крішпінович-

Гуменюк невеличкої народньої пісні «Ой до того жита». 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1928. 10 липня. Ч. 151. С. 3. 
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ЗУБКО, О. Є.  

(м. Вінниця) 

ЛІТИНЧАНКА НІНА ДЯЧЕНКО(ВА)-ГОРДАШ* – ПРИМА ВОКАЛУ 

ТА ВОЛОДАРКА НОТ. ВІД ВИХОДУ ЗА КОРДОН (1919 р.) ДО СЦЕНИ 

СЛОВАЦЬКОЇ ОПЕРИ (1960-ті рр.). ЕМІГРАЦІЙНІ СПОГАДИ1 

 

Подана стаття містить матеріал про одну з українських емігранток міжвоєн-

ної доби в Чехословаччині, подолянку, приму вокалу й володарку нот – Ніну Дяченко(ву)-

Гордаш (1900–1960-ті рр.). 

The article contains a material about one of the Ukrainian emigrants of the interwar era 

in Czechoslovakia, a Podillian, a first-class singer and a master of music – Nina Dyachenko(va)-

Hordash (1900–1960’s). 

Ключові слова: Літинщина, українська міжвоєнна політична еміграція, Чехо-

словаччина, Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі 

(1923–1933), вокальний спів, театр. 

Key words: the Lityn region, Ukrainian interwar political emigration, Czechoslova-

kia, Ukrainian Higher Pedagogical Institute named after M. Drahomanov in Prague (1923–

1933), vocal singing, theater. 

 

Людина створює згадки, щоб надати сенсу своєму минулому і теперішньому 

життю; забезпечити комфортні самовідчуття й самоідентифікацію. 

Цей процес ґрунтується на взаємодії особистої та колективної пам’яті. 

П’єр Бурд’є 

 

Традиційно усноісторичний аналіз, зазвичай, виходить з класичних 

питань, сформульованих американським дослідником Майклом Фришом: 

хто говорить? про що говорить? чому говорить?** Пошук відповідей на ці 

питання проходить крізь реконструкції зв’язків, життєвих епізодів, взаємо-

відносин в межах конкретного наративу. 

Протягом останніх десятиріч на пострадянському просторі відбува-

ється пошук шляхів подолання певного скепсису щодо можливостей вико-

ристання усних споминів в історичних дослідницьких практиках. Основним 

полем для цього стала соціальна історія та інші історіографічні напрямки, які 

акцентують увагу на Людині з її суб’єктивністю і особливостями індиві-

дуальної пам’яті. Більшість пропозицій торкалося розгляду усних згадок як 

одного з видів джерел особистого походження. Тому, ми поділяємо думку 

                                                           
1
 Друкується за: Зубко О. Є. Літинчанка Ніна Дяченко(ва)-Гордаш – прима вокалу та 

володарка нот. Від виходу за кордон (1919 р.) до сцени Словацької опери (1960-ті рр.). 

Еміграційні спогади. Усна історія: теорія, метод, джерело : матеріали VІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. 24–26 жовт. 2018 р., м. Вінниця / Департамент інформ. діяльності та 

комунікацій з громадськістю Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв Вінниц. 

облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, ГО «Асоц. б-к Вінниччини». Він-

ниця, 2018. С. 132–135. 
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російського історика Віталія Безрогого щодо індивідуальної пам’яті як істо-

ричного джерела й супротивника колективної пам’яті, а то й її коректуваль-

ника. Бо в нашому випадку йдеться про середовище музичного кола україн-

ської політичної міжвоєнної еміграції в ЧСР (1921–1939років) (наратив), 

його конкретного представника – Платоніди Россіневич-Щуровської (хто 

говорить?), котра вела мову про свою колегу по музичному цеху – вока-

лістку Ніну Дяченко(ву)-Гордаш (про кого та про що говорить?), фіксуючи 

цікаве більшості меншістне колективно-суб’єктивне побачене-почуте-прого-

ворене-пережите (чому говорить?). Наш матеріал цікавий також тим, що 

інформує про долю й повсякденність однієї із наших землячок. 

В жовтні 1927 року в одному із своїх листів до якогось Олександра 

Антоновича Платоніда Россіневич-Щуровська – перша українська жінка-ди-

ригент – писала: «…..У Празі нині всі поголовно артисти. І Стешко, і Ни-

жанківський, і Дяченкова-Гордаш….. і ніхто зайвий раз рота не відкриє, 

якщо пропонуватимуть менше 20 корон….» [1, арк. 8]. 

Хто ж вона, ота артистка Дяченко(ва)-Гордаш, про котру ще не один 

раз згадуватиме в своїх листах та споминах Россіневич-Щуровська? 

Особова справа лектора класу солоспіву (вокалу. – О. З.) Українсь-

кого вищого педагогічного інститут ім. М. Драгоманова (1923–1933) в Празі 

Ніни Дяченко(вої)-Гордаш досить скупа на інформацію [2, арк. 1–2]. (Дійсно 

всього два аркуші. – О. З.). Народилася в селі Слобідка Янівської волості Лі-

тинського повіту Подільської губернії. Нині – це село Янівська Слобідка Ка-

линівського району Вінницької області. Рік народження Ніна Гордаш (Дя-

ченко(вої) по чоловіку – О. З.) 1900-й. (Спершу, перевірити день та місяць 

народження літинчанки не було можливим, оскільки у Державному архіві 

Вінницької області (ДАВіО) відсутні метричні книги Слобідської Церкви 

Святої Параскеви [3, 4]. Проте згодом, інформація віднайшлася в іншому 

джерелі. – О. З.). 

В 1917 році вона закінчила Тульчинську церковно-парафіяльну школу 

(школа існувала з 1886 року по 1918 рік, однак відомості про неї теж відсутні 

в ДАВіО. – О. З.), двокласний курс якої був розтягнений на три роки з ви-

вченням закону Божого, церковного співу, листа, арифметики, читання та 

історії. Про дату та 1900-й рік народження Ніни Дяченко(вої)-Гордаш свід-

чать також матеріали із книги «Українська пісня за кордоном». Зокрема, там 

відзначено, що Ніна Гордаш мала альт та що народилася вона 4 квітня 1900 

року: «Альти: Антонович А., Броунс Н., Цapгopoдcькa Ніна, Чабаненко Єв-

докія (27.11.1896 – †?), Чехівська-Курчинська Зінаїда (05.10.1896 – †?), 

Чорна Н., Гордаш Ніна (4.04.1900 – †?), Якуненко Катерина, Колодіївна Со-

фія, Машкевич Ніна, Приємська Марія, Радченко В., Здориченко Катерина» 

[5, с. 20]. 
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По закінченні Тульчинської церковнопарафіяльної школи Ніна Гор-

даш два роки вчителювала в різних селах Літинщини. (На жаль, в автобіо-

графії в не вказані які саме села. – О. З.). А вже наприкінці 1919-го стала сту-

денткою Кам’янець-Подільського університету. Саме серед студентів цього 

університету вона й «потрапила» на очі Олександру Кошицю, з Капелою 

котрого їй пощастило вийшла за кордон. 

Учасником Капели був й чоловік Ніни – в майбутньому оперний спі-

вак Григорій Дяченко. Як зазначено у тій же «Українській пісні за кордо-

ном»: «Баси: Чуприна-Чехівський О., Дяченко Г., Кузьмин Н., Ординський П., 

Пасько В., Педа А., Стеценко П., Судак В., Трухлий О., Трухлий І., Трух-

лий С., Бучковський І., Корсуновський П., Литвин Х., Миколайчук К., Пет-

ренко М., Рейвахівський Ф., Рощахівський М. (26.01.1891 – †?), Шандрівсь-

кий Г., Андрієвський В., Чавдарів В., Костецький М. (1886–1971), Зражевсь-

кий І». Вочевидь, Ніна та Григорій побралися шлюбом в проміжку 1920–

1923 років. Цікаво, що у складі Капели з гастролями з Чехії до Польщі у 1920 

році Григорій Дяченко, на відміну від Ніни, виїздив, але потім повернувся 

остаточно назад до Чехословаччини [6, с. 10]. 

В 1921–1922 роках Ніна Гордаш – учасниця Українського академіч-

ного хору, заснованого при Українському громадському комітеті в 1921 році 

(1921–1925). З цього часу вона виступає також сольно на рівні з такими спі-

ваками, як М. Менцинський, О. Руснак, І. Туркевич-Мартинцева, М. Голин-

ський, М. Сокіл, М. Гребінецька та іншими [7, с. 16]. А ще своїми вокальни-

ми даними підтримує різноманітні заходи жіночих еміграційних організацій. 

Найбільш плідним періодом в житті Ніни Дяченкової-Гордаш, на 

нашу думку, були 1925–1927 роки. Адже з 1 травня 1925 року вона розпочи-

нає, як вже було вище зазначено, працювати на посаді лектора класу соло-

співу музично-педагогічного факультету УВПІ ім. М. Драгоманова в Празі. 

Як відомо, педагогічна діяльність передбачає видання окремих підручників 

та різних навчальних посібників. Отож, в 1927 році виходить друком її під-

ручник «Сольовий спів, його теорія та практика» [8, с. 386]. Підручник Дя-

ченко(вої)-Гордаш, за оцінкою української дослідниці, професора й доктора 

мистецтвознавства Ганни Карась, нараховував 92 сторінки та складався з 

трьох розділів й додатків. Так, в першому розділі Дяченко(ва)-Гордаш роз-

глянула історію розвитку вокального співу від найдавніших часів, охаракте-

ризувала вокальні школи Італії, головні принципи навчання в них, особли-

вості постановки голосу вокальних педагогів Італії, Франції т. зв. «старої 

школи», вимоги до голосу Р. Вагнера. Другий розділ підручника, вказує Ган-

на Василівна, був присвячений теорії вокального співу. Тобто загальним ві-

домостям про складові, анатомію та функціонування голосового апарату, 

техніці співу; детальним характеристикам голосів та їх регістрів. Тоді як тре-

тій розділ, звертає увагу доктор, розкривав питання практики вокального 
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співу, виховання голосу, музичного смаку, проблеми дикції. До підручника 

були також включені спеціальні вправи для практикування тих або інших 

вокальних навичок або подолання проблем інтерпретації та виконання. Тоді 

в додатку йшлося про різні голосові вади та способи їх усунення, поради для 

збереження голосу, таблиці будови голосового апарату. Рецензію на підруч-

ник Дяченко(вої)-Гордаш написав її колега по факультету Зиновій Лисько. 

Саме Лисько відзначив, що літинчанка свій підручник написала на основі 

посібників чеських педагогів по співу Е. Фукси та Б. Беноні. Однак, і Лисько, 

і Карась вагомість цього підручника вбачають у тому, що це був, фактично, 

перший україномовний ґрунтовний систематичний виклад теорії вокалу та 

практичних порад, необхідних вокалістам. 

З 1925 року Ніна Дяченко(ва)-Гордаш – активна членкиня Українсь-

кого радикально-демократичного клубу в Празі (1925–1939). Ця громадсько-

політична організація була створена прихильниками «Екзильного уряду 

УНР», тобто петлюрівцями, що дозволяє нам стверджувати про конкретні 

політичні симпатії «прими вокалу». УРДК за всі роки свого існування скла-

дався з трьох відділів: військово-історичного, бюро праці та літературно-му-

зичного. А своїм головним завданням вважав проведення культурної і полі-

тично-освітньої діяльності як для власне членів, так і широкого загалу укра-

їнської еміграції. Так, Клуб влаштовував академії, товариські сходини, на 

яких виголошувалися доповіді, подавалися реферати, присвячені національ-

ним святам, відомим подіям чи особам. Доповідачами були відомі громад-

сько-політичні діячі української еміграції, професори українських вищих 

шкіл, військові. Наприклад, за період з 1 січня 1926 по 1 січня 1936 були 

влаштовані 41 академія і 83 сходини, на яких виголошено 203 доповіді. Крім 

цього УРДК було організовано 9 вечірок. Свої репрезантивні засідання Клуб 

проводив, зазвичай, в готелі «Гриф» [9, с. 86]. Останні дані про членство 

Дяченко(вої)-Гордаш в УРДК зафіксовані жовтнем 1939 року. 

30 жовтня 1930 року подолянка звільнилася з УВПІ. І такий крок не 

викликав подиву, бо в 1930-му році ЧСР вже зачепила світова економічна 

криза, яка, зауважимо, тривала тут до 1935 року. «Російська допомогова ак-

ція» вже давно була згорнена, Педагогічний інститут був поставлений перед 

фактом цілковитого закриття, а перед українськими пражанами, на жаль, 

зачинявся ринок праці. 

Отож, з 1930 року подружжя Дяченків перебирається до Західної Бо-

гемії, до центру пивоваріння – міста Плезень. Тут Ніна Дяченко(ва)-Гордаш 

влаштовується до міського театру (нині театр ім. Й. К. Тила), де після двох 

сезонів (15 липня 1932 року) закінчує ангажемент та розпочинає (з 15 серпня 

1932 року) свою десятирічну артистичну кар’єру в оперній трупі Чеського 

театру в Оломоуці – столиці Моравії (нині – Моравський театр в Оломоуці). 
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За часів Німецького протекторату (1939–1945) чеський театральний 

колектив м. Оломоуца був змушений звільнити театральне приміщення для 

німецького театру і тому Ніна та Григорій 31 липня 1942 року перейшли до 

новоствореної Німецької опери в Оломоуці, де працювали до кінця Другої 

світової війни***. 

Наявними є також відомості про те, що Ніна Дяченко(ва)-Гордаш не 

довгий час працювала викладачем в Українській гімназії в Модржанах в 

1941–1942 роках [10]. 

З 1 серпня 1946 року та до 8 серпня 1952 року видатна подолянка ра-

хувалася вокалісткою оперної трупи Сілезького театру в Опаві. А з 15 серпня 

1952 року вона розпочала самостійну кар’єру в Українському театрі у Пря-

шеві (Словачина)****. Як склалася подальша доля славетної подолянки – не-

відомо, як і невідома її дата смерті. Але пояснення цьому, вочевидь, наступ-

не: недовге існування, власне, Українського театру в Пряшеві. Театр проіс-

нував недовго в силу політичної кон’юктури. В 1954 році новий директор 

Українського Народного Театру в Пряшеві, Бартоломій Баволяр, вирішив 

заснувати при театрі ще один колектив – оперетну трупу. Баволяр не побояв-

ся запросити на посади аж трьох неблагонадійних фахівців на той час: голов-

ного режисера Юрія Шерегія, балетмейстера Володимира Лібовицького 

(родом з Волині) та диригентку Ольгу Дутко з Праги (родом з Закарпаття), 

яка анґажувала в оркестр оперети кілька визначних чеських музикантів. (За 

даними, що це будуть уточнюватися, саме вона – прийомна донька Авгус-

тина Волошина, – і запросила Ніну Гордаш). Невдовзі колектив оперети (70 

осіб) починає здійснювати свої перші вистави. І досить швидко оперета 

Українського Народного Театру в Пряшеві здобуває визнання та прихиль-

ність словацького глядача. Розголос про самобутній колектив – настільки 

великий, що починає ширитися по всій Чехословаччині та доходить навіть до 

Закарпаття. Тому управлінцями «від культури» Словаччини, було вирішено 

відправити колектив на фестиваль «Театральні жнива» до Праги. Тут в 1956 

році колективом було взято 1 місце. 

«Пряшівщина була вражена досягненнями своїх півунів, тому Баволяр 

їде до Праги і здобуває у міністра культури Чехословаччини, Зденка Неєд-

лего, декрет-розпорядження на заснування при Українському Народному 

Театрі нового Українського колективу опери й балету. Але при поверненні 

додому, сталося лихо, над горами Високі Татри літак падає і директор Бар-

толомій Баволяр гине разом з декретом. Новопризначений директор Україн-

ського Народного Театру був номенклатурним працівником, що умів робити 

кар’єру, тому Іван Мацинський вирішив: «Ми не потребуємо ані оперу, ані 

оперету – нам треба мати ансамбль «Пісні і Пляски«!» У 1956 році, на до-

году тогочасній соціалістичній кон’юктурі, оперету перетворено у Піддук-

лянський український народний ансамбль – також єдиний професійний 
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український ансамбль поза межами України, а всіх зачинителів оперети було 

випроваджено з колективу. З того часу цей театральний колектив перетво-

рився в музичнотанцювальну трупу при театрі» [11]. 

Зрозуміло, танцювати у віці «за 55-ть» було вже проблематично через 

фізіологію та й не за фахом, отож Ніна Дяченко(ва)-Гордаш тихо та непо-

мітно полишає сцену. За неперевіреними даними, після закінчення Другої 

світової війни подружжя Дяченків розірвало шлюб. Не мало воно й дітей. 

Скільки ще саме років прожила літинчанка, як вона та де вона доживала віку, 

коли саме та від чого вона померла – всі ці питання в процесі пошуку. 

А ось непрямі (не безпосередні, уснопереказові) еміграційні спогади 

про видатну літанчинку віднайдені, як вже було сказано, в декількох листах 

Платоніди Россіневич-Щуровської до «якогось Олександра Антоновича». 

(Міркуємо, до самого Олександра Кошиця. – О. З.) Бо власне про себе, літ-

инчанка не полишила нічого, за виключенням зазначеного вище підручника. 

В своїй кореспонденції, що заховалася у справі Миколи Россіневича («Ко-

роткі біографічні відомості про підполковника Армії УНР, в. о. директора 

Канцелярії УВУ в Празі Миколи Россіневича. Листи М. Россіневича і його 

дружини до Олександра Антоновича (прізвище не визначене). (З.12.1924–

01.01.1934 рр.)»), Пані Платоніда згадує про Ніну Дяченко(ву)Гордаш 

здебільшого в контексті питань діагностування туберкульозу, методів його 

лікування, курсу валют та непотрібності політичної еміграції в Совдепії. 

«18.V.1927. ….Оказалося, що і мене не минула тяжка еміграційна 

доля: вчепився і до мене туберкульоз… Туберкульоз – це вже категорія всіх 

без виключення емігрантів. Ті ж Стешко, Нижанківський, Дяченкова-Гор-

даш…. Доля, здається, всіх однакова. У нас зараз це настільки модно серед 

нашої еміграції, що як яка здорова душа і вирветься хвацько з рядів нас 

зуарядних смертних, то навіть загальне здивування викликає. Таким робом – 

всі під один аршин, бо все ж таки не хочеться умирати в такі роки» [12, 

арк. 7]. Тобто, Россіневич Щуровська свідчить про те, що свого часу «поділь-

ська прима нот» мала теж туберкульоз, який, вочевидь, або вилікувала, або 

якому не дала перейти у гостру форму. 

«28.V.1927…. Завіз мене старий (чоловік. – О. З.) від Праги в якийсь 

сосновий ліс (через нього усі проходять), на 230 м вище від неї (Праги. – О. З.). 

Отож сидиш зараз в глухій дєрєвні, живеш по годинах, дихаєш сосновим 

повітрям та годуєшся як «на убой»: жуєш розтоплене сало, яйця (які вже 

остогидли за 5 місяців) та заливаєшся молоком. Розносить жінок, слава 

Богу, порядком. Я щось кіло 8-10 прибавила у вазі. А на додачу ренген…» [13, 

арк. 7]. З цих вже стрічок можна зробити висновок про те, як саме лікувався 

туберкульоз емігрантами. 

«28.V.1927…. Потрібно їхати до моря. Болгарія або Італія. Тер-

міново їхати. Однак для більшості з нас Болгарія, наприклад, «відсунулася». 
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Болгари панічно бояться емігрантів та і у Варні малярія. А кімнаті дорогі – 

3000 левів. В коронах чеських це 750 за саму скромненьку кімнатку. Про 

Францію або Далмацію (Середземномор’я) я вже мовчу….» [14, арк. 7–8]. 

З цих вже стрічок диригентки можна зробити значно ширші висновки. По-

перше, для хворих на туберкульоз важливою умовою одужання був не тільки 

хвойний ліс, але й морське повітря. По-друге, у більшості з емігрантів не 

було коштів для відпочинку на морі, зокрема, а то й коштів на лікування 

загалом. 750 чехословацьких крон – це був практично весь місячний заробі-

ток Ніни Дяченко(вої)-Гордаш. Адже, професор вузу отримував 1200 крон, 

доцент – 1000 крон, лектор 700–800 крон, асистент – 500–600 крон. І це при 

умові, що прожитковий місячний мінімум українського вихідця в ЧСР 

складав 1000 крон. А з урахуванням того, що офіційний (банківський курс) в 

1923–1933 роках чехословацької крони до американського долару становив 

3:1 (точніше 2,96:1), українським пражанам, фактично, доводилося жити на 

29 доларів 60 центів в місяць. Тоді як вартість проїзду в трамваї (найдешев-

ший вид транспорту) становила 1–3 крони за поїздку, вартість пари жіночих 

або чоловічих осінніх чобіт коливалась на той час від 80-ти до 180-ти крон, 

чоловіча сорочка або жіноча спідниця коштувала 35–250 крон, а чоловіче або 

жіноче пальто – 250-800 крон [15, с. 85–86]. 

«28.V.1927. …. Поганий настрій якийсь у всіх нас, музик, без виклю-

чення. І ніби нічого собі живеться, ніби і праця цікава, і поле біля неї, але мо-

ральний стан все тяжче і тяжче. Постійна залеглість від братів-слов’ян, 

їхнє нарікання за загострювання, непевність положення. Все це робить 

життя тяжким….. Ось Сімович повернувся з Совдепії «обработаний»: 

«Вас там, музик, чекають, усі ви затребувані здається річно 40 000 $, та 

Україна бідна на гроші. Тому «культурних емігрантів» потребують, а полі-

тичним не має чого думати про поворот» [16, арк. 8]. Ось тут вже прослід-

ковуємо те, що Платоніду Россіневич Щуровську можна віднести до актив-

них учасників історичних подій, тоді як Ніну Дяченко(ву)-Гордаш до так 

званих «спостерігачів історичного процесу» або «пасивних споглядачів». Во-

на, як бачимо, хоч і не приховувала своїх політичних симпатій, проте не ви-

носила їх на широкий загал, а намагалася просто пристосуватися до реалій 

життя й набути певного соціального статусу та капіталу. Можна ствер-

джувати й те, що повертатися назад навіть за сприятливих умов, подружжя 

Дяченків не планувало. Ніна Дяченко(ва)-Гордаш певним чином «знайшла 

себе у житті», про що, як бачимо, свідчать й писемні, й усні джерела. 

 
*Написання Дяченко(ва)-Гордаш від питання «чия?», тобто Дяченка (його), Дяченкова. 

**Фриш, М. Устная история и книга Стадса Теркеля «Тяжëлые времена» // Хрестоматия 

по устной истории / М. Фриш ;пер., сост. введение М. В. Лоскутовой. – Санкт-

Петербург, 2003. – С. 61–62. 
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І. К. 

УКРАЇНСЬКИЙ АКАД. ХОР У ПРАЗІ 

ГОЛОСИ ЧЕСЬКОЇ ПРЕСИ1 

 

Чеська преса писала багато про участь Українського Академічного 

Хору (обєднаного праського і подебрадського) на концерті славянських 

гостей, який відбувся дня 9-го квітня ц. р. у великій салі Промислової Па-

лати. Деякі голоси тої проси наводимо. 

«Венков» ч. 89. з 13. квітня ц. р. пише: «Український Акад. Хор від-

значається прекрасним голосовим матеріялом. точною вокальною дисцип-

ліною, повністю звуку та до подиву захоплюючими пяніссімами. Хор вибрав 

собі за дирігента, подібно як Німбурський «Гляголь», жінку в особі п-і проф. 

Россиневич-Щуровської, яка в нічім не уступає своїй знаменитій товаришці 

п-і Прецлікове. Під її енергійною орудою відспівав хор між іншим цікавий 

твір Вериківського «1919 рік», який своєю оригінальністю зробив незви-

чайно гарне вражіння».  

«Народ» ч. 86. з 12-го квінти ц. р.: «На подіюмі виступали співаки 

югославянські, польські, лужицькі, російські та українські, що дали доказ 

своєї зрілости як музичними творами, так і піснями, черпаними зі свойого 

народнього скарбу. Український Акад. Хор тішився найбільшим успіхом та 

був під мистецьким оглядом найліпшим. Твори, виконані українським хором 

під дирігуванням п. проф. Россиневич-Щуровської, дали доказ зрілости як 

співаків, так і дирігентки»,  

«Ческе Сльово» ч. 87 з 11. квітня ц. р.: «Дирігентом Українського 

Акад. Хору є п-і проф. Россиневич-Щуровська, яка вибудувала дуже чисель-

ний мішаний хор та вивела його, не зважаючи на невідрадні імігрантські 

відносини, на височину, нагадуючи часто славну і незабутню капелю Коши-

ця. Прекрасно звучали тут передовсім старі співи та народні пісні, в яких 

Україна займає перше місце між славянами». 

«Народні Політіка» ч. 104 з 14. квітня: «Український Акад. Хор, веде-

ний енергічною і певною рукою п-і проф. Россиневич-Щуровської, розпо-

ряджає прекрасним голосовим матеріялом, який вона знаменито опановує; 

він достойно закінчив концерт славянських гостей, який ми бажалиб 

небавком знову почути». 

З голосів польської преси. 

«Курєр Познаньскі» з 16. квітня 1928: «Хор українців (мішаний) під 

орудою п-і Россиневич-Щуровської відзначався найвищим артистичним ви-

школенням, захоплюючи красотою звуку та незрівняною дисципліною». 

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів). 1928. 9 травня. Ч. 101. С. 3. 
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«Пшеґльонд Поранни» з 15. квітня 1928: «Справжніми співочими зма-

ганнями був щойно пятий концерт, який відбувся тогож дня вечером. Тоді 

прийшли до голосу всі славянські народи, з яких на мою думку перше місце 

заняв без сумніву Український Академічний Хор під дирігуванням п-і Рос.-

Щуровської з Праги. Опісля йшла Польща, а відтак в досить далекім відступі 

інші народи. – Д-р Л. Сужиньскі».  

Голос «Ілюстр. Курєра Цодзенного» був у «Ділі» вже наведений. 

 

 

К. П. 

НАША МУЗИКА В ПРАЗІ1 

 

Концерти українських колядок і щедрівок. – Чеський диригент. – Тра-

диція Кошиця і її не досяжний рівень. – Наші різдвяні пісні і чеська музика. 

Концерти українських колядок і щедрівок що відбувалися щороку в 

Празі під мистецьким проводом дириґентки п. Плятоніди Росіневич-Щуров-

ської (колишньої співробітниці Кошиця), здобули собі вже деяку славу, а 

своїми прикметами чистого українського мистецтва були неначе продов-

женням великої традиції Капелі Кошиця.  

Від виступів «Капелі» українське хорове мистецтво стало не лише 

предметом особливої уваги чеського музичного світа, але і недосяжним 

ідеалом для дальшого розвитку хорового мистецтва у самих чехів. Україн-

ське хорове мистецтво нерозривно зв’язане з характером української народ-

ньої пісні і з характером творчости українських композиторів, і тому чехи 

пробували розвивати свій хоровий спів також на українських піснях. Перед 

кількома роками чеський дириґент А. Беднарж зі своїм чеським хором дав у 

Празі першу спробу такого співу, вкладаючи у програму свого концерту такі 

українські пісні як «Дума про Почаївську Божу Матір» та «Ой пряду, пряду» 

(М. Леонтовича). Сьогорічний концерт українських і чеських колядок (5 січ-

ня) був першою спробою співу українського хору під проводом чеського 

дириґента, Яна Ступки. 

Відразу треба зазначити, що ця спроба з мистецького боку закінчи-

лася назагал невдачею.  

Голосовий матеріял хору був доволі добрий. Тенори трохи слабі. Жі-

ночі голоси добрі, але між сопранами один голос надто різко відділявся від 

інших.  

У програму входили композиції К. Стеценка (Ой видить Бог, Щедрий 

вечір, А у того хозяїиа, Ой на горонці, Ой сивая зазуленька), М. Леонтовича 

(Зайчику, Щедрик) та Ступницького (Ой рано кури запіли). Крім цього 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1931. Ч. 18. 27 січ. С. 4–5. 
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частину програми виповнили чеські колядки (Кршічки, Грабовського та 

Фідлєра).  

Ще не так давно, коди завдяки Капелі Кошиця українська пісня та 

українське хорове мистецтво показалося всьому світові у своїй чистій націо-

нальній формі, дивуючи своєю вигладженою барвистістю та природною щи-

рістю всіх знавців західньо-европейської музики. Тоді появилися навіть ок-

ремі праці присвячені розборові українських пісень і їх хорового виконання. 

Як характеристичні прикмети української хорової пісні підкреслювали її ви-

соке мистецтво простонародньої поліфонії та контрапункту, багате не лише 

народніми музичними думками, але й високо-художньою та ориґінальною 

композиторською працею. Чужинці зазначували, що ця поліфонія українсь-

ких пісень визначується мельодичною самостійністю голосів, звязаних зако-

нами штучного контрапункту, при чому вся штучність не затирає переднього 

характеру пісні, а навпаки є лише засобом, щоби цей народній характер ви-

явити в повній його силі. Порівнюючи чеську мистецьку творчість у хоровім 

мистецтві з українською, проф. Неєдлі писав, що чехи вже не вміють по на-

родньому творити, а також затратили хист відтворювати народне мистецтво. 

Це торкається всіх чеських хорів і то саме треба сказати і про наш україн-

ський хор під проводом чеського диригента.  

В українських колядках і щедрівках, зложених українськими компо-

зиторами бракувало цього року того мистецтва, що його свого часу вмів 

ґеніяльний Кошиць зняти па самі вершини спонтанної, внутрішньо пережи-

тої творчости. Голоси уніформоваио в одну голосову якість, не використо-

вуючи їх ріжнобарвности для того, щоби зберігти природну красу україн-

ської пісні, т. зн. не використовуючи виразового змісту тембру поодиноких 

голосів. Нинішня чеська музика, а головно спів, як справедливо завважує 

проф. Неєдлі, – не розуміє того, чим є абсолютна сила звуку для музичного 

виразу. Від себе можемо додати, що цього розуміння не видно було і в цьо-

горічному концерті українських колядок і щедрівок. Багато пісень (нпр. 

Щедрий вечір, А у цього хозяїна. і ін.) у виконанні Я. Ступки виходили без 

життя і плястики, без жадних нюансів, рівно та сухо. Наші пісні назагал 

строфічні, зложені з більшої кількости однакових куплетів і українські ком-

позитори обробляють музично звичайно лише один куплет. Але при співі не 

можна усіх куплетів пісні повторювати однаково. Диригент сам мусить на-

кладати на них барви відповідно до змісту, силою звуку, темпом, чи барвою 

голосів. У нашому концерті майже не видно було такої мистецької творчости 

диригента.  

Дуже можливо, що дириґент чех не знав також того, що наші різдвяні 

пісні це не нинішні чеські, і що вони дуже часто не мають нічого спільного з 

церковним співом, а часом оба елементи, церковний і світський, в собі об’єд-

нують. Цим можна би пояснити таку помилку, що він цих двох основних 
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музичних стилів наших колядок не відріжняв. Зате чеські колядки вийшли 

вдатніше у свому природному церковному стилі виразно римо-католицького 

забарвлення, хоч також дуже часто не мали ніяких нюансів. 

На особливу увагу заслуговує викінчення пісні «Щедрик, щедрик, 

щедрівочка». Ориґінальне, чисто художнє розуміння цілої композиції цієї 

пісні і по мистецьки переведена ґрадація голосів, заслуговують на повне при-

знання, а рівночасно дозволяють сподіватися, що і чеська творчість на полі 

нашого хорового мистецтва може дійти до небуденних успіхів. 

 

 

К. П. 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНЦЕРТ І ВЕЧЕРНИЦI В ПРАЗІ1 

 

Заходами Українського Т-ва «Єдність» і Української Академічної 

Громади влаштовано в Празі 7. березня ц. р. концерт і вечерниці. Крім гар-

них і по мистецьки викінчених продукцій відомої молодої пяністки Наді Бі-

ленької (твори Шопена і Барвінського) виповнили концертову частину соля 

барітона Е. Гакена, тенора В. Валтаровнча і скрипака Д. Вачкаржа. – Е. Га-

кен, молодий свіжий барітон, який свій талант розвиває під проводом профе-

сора Українського Педагогічного Інституту в Празі Д. Левицького, виявив 

усю красу свого голосу головно в низьких і середніх партіях. Найкраще ви-

йшла у нього пісня «Ой зійди, зійди»… (в обробленні Лисенка). В. Балта-

рович, молодий український композитор і співак, учень проф. Кадержабка і 

п-і П. Щуровської, співав Січинського «Думу про Нечая» і власну мистецьку 

перерібку лемківської пісні. Його голос, що визначається легкими, природні-

ми пянами і дзвінкими, металічними верхами, здобув собі і в цьому концерті 

загальне признання. На ще більше признання заслуговує його композитор-

ське мистецтво, що так яскраво виявилося у гарній безпретенсійній стилізації 

лемківської пісні. Чеський віртуоз-скрипак і композитор Д. Вачкарж грав 

композиції Сука і своє власне дуже оригінальне й ефектовне «Джеззове со-

льо». Акомпаніямент провадили п-і Щуровська і п. Ермель. Цілий концерт 

зробив гарне враження. Всі части програми дали численно зібраній україн-

ській і чеській публиці багато справжньої мистецької насолоди. 

Забавова частина після концерту почалася балетом. В «Орієнталь-

ному танці» Кетельбея і в «Мадярській рапсодії ч. 2» Ліста дала п. Рія Астро-

ва два гарні зразки свого хореографічного мистецтва. Після того були танці і 

товариські забави.  

Чистий дохід призначено для незаможніх, українських студентів і для 

безробітних членів Т-ва «Єдність». 

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів). 1931.18 березня. Ч. 60. С. 4–5. 
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КІМ 

З УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ В ПРАЗІ1 

(Допис з Праги) 

 

Не так давно в салі «Гляголь» Український Педаґоґічний Інститут 

влаштував свято-академію памяти Т. Шевченка. Після «Заповіту» – хор Інс-

титуту – слідував реферат доц, д-ра В. Січинського «Шевченко-ґрафік».  Ці-

кава тема реферату, знана особа докладчика, відомого дослідника нашого 

мистецтва, заставила публику вчасно прийти на свято. В концертному відділі 

виступ лєкт. Н. Дяченкової (контр-альт), – яка відспівала «Я не нездужаю 

нівроку» муз. Мейтуса, «І небо невмите» – муз. Г. Дяченка, – виказав у 

порівнянні до минулорічних концертів добрі технічні досягнення: повний 

звук, гнучкість у нюансах і таке рідке явище у глибокого контральта, як 

рівність цілого діяпазону голосу (відсутність реґістрів), свідчить про солідну 

працю. Варто спінитися і на творах молодого композитора Г. Дяченка, 

абсольвента майстерської школи композиції пражськ. держ. консерваторії у 

проф. Й. Сука. Перше приємне вражіння у нього – форма, що обусловлює 

цілість, і то форма вибаглива. Мельодична лінія снується по новому, але не 

квазі – модерно, разом просто і надзвичайно свіжо. Автор сам оперовий 

співак (член опери у Пільзні, тенор) ніколи не забуває на природу людського 

голосу. У нього вага в пісенній творчости не в інструменті, його пісня це 

форма вокальної лірики, в якій описовий елемент інструменту підлягає 

вокальному моментові, витворюючи в останнім більш орґанічне поєднання.  

Як завсіди гарно відспівав лєкт. Д. Левитський: «У гаю, гаю» – Січин-

ського, «О не дивуйсь» – Стеценка, «Циганська пісня» – Дворжака. Добре 

нюансування, вплив кожного звука і забарвлення строго перевірене і розра-

ховане, об’єднання чулого почуття і тонкого інтеллєкту – риси, які дозво-

ляють признати за співаком, що він гідно стоїть на висоті виконавця ка-

мерної музики.  

С. Нагірна (кольорат. сопран), Р. Мирович (скрипка), Р. Сімович 

(фортепян) виконали тріо «Пісня пісень» (Стоків-Маслов) муз. В. Барвінсь-

кого. Совісна співпраця ансамблю дала добрі наслідки, слідне було глибоке 

пропрацювання матеріялу в цілому і детайлях, – тому й далося відчути 

майстерність і Божу ласку, що знаменує творчість В. Барвінського. 

Голос С. Нагірної не вповні відповідав характерові твору і це в мо-

ментах екстатичних відчувалося. У цілости партія продумана і вистудіована. 

Р. Мирович (учень пражс. держ. консерваторії) стоїть на доброму шляху роз-

витку, нема ще тої брилянтности у техніці, але його гра це вже шлях до 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1930. 18 липня. Ч. 156. С. 5. 

https://libraria.ua/numbers/192/22229/?PageNumber=5&ArticleId=824613&Search=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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досягнень майстерности. Р. Сімович (учень пражс. держ. консер. кляси ком-

позиції у проф. О. Шіма) мав на цьому концерті тяжке завдання. Майже весь 

фортепян спочивав у його руках. Перший його виступ, як пяніста був ще 

перед цим: на одному з концертів він виконав з успіхом Ціс моль Шопена, на 

цьомуж святі «Листок до альбому» С. Людкевича і «Прелюд» Ч. 1. В. Барвін-

сього, також фортеп. партію у згаданому тріо. Р. Сімович виявив себе як бо-

гато вдухотворений і всебічно наділений музика. Він з благоговінням слу-

жить свойому мистецтву, і, між іншим, за останній час дуже технічно роз-

винувся. 

Тріо В. Барвінського зрозуміле всім, бо творчість композитора проста 

і рівночасно сильна; тому душею каже, твором себе віддає і багато життєвої 

сили дає людству своєю творчістю, в якій життя – правда. 

 Свято закінчив мішаний хор Інституту під орудою в. о. доц. п  П. Щу-

ровської-Россіновичевої. 

 

 

КОВАЛЬ, Роман, МОРЕНЕЦЬ, Віктор,  ЮЗИЧ, Юрій 

 

УЧЕНИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ1 

 

ЩУРОВСЬКА-РОССІНЕВИЧ Платонида Іванівна (6.04.1893, с. Воро-

біївка Черкаського пов., тепер с. Горобіївка Канівського р-ну Черкаської обл. – 

20.11.1973, Прага, ЧСР). Диригентка; пом. диригента Української республі-

канської капели Олександра Кошиця (під час його турне по світу, диригентка 

українських хорів у Празі та Подєбрадах), викладачка Празької державної 

консерваторії, доцент Українського високого пед. ін-ту ім. Михайла Драго-

манова (1923–1933), диригентка Українського театрального хору в Ужгороді, 

керівниця хору Української реформованої реал. гімназії у Ржевницях біля 

Праги (1937–1945). 

Дочка священника. Випускниця Київської дух. школи та Київської кон-

серваторії. Учениця Олександра Кошиця. «В Київській Епархіяльній Школі, 

де вона вчилася, плекали церковний спів, якого диригентом був Олександер 

Кошиць. Він притягнув її до диригентського діла і розбудив зацікавлення. 

А коли вона по закінченні школи надумала студіювати медицину, він зумів її 

переконати до іншого і спрямував до консерваторії», – писав Леонід Ба-

чинський. 

На поч. 1920-х рр. навчалась у Чеській державній консерваторії в 

Празі, користувалась паспортом УНР. В УВПІ ім. Михайла Драгоманова ве-

                                                           
1
 Друкується за: Коваль Р. Жінки у Визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 

1917–1930. Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. С. 293. 
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ла клас хорового співу та диригування, очолювала клас сольного співу, 

викладала інтонацію, гармонію, контрапункт. Серед найвідоміших її учнів – 

диригенти Микола Колесса та Павло Маценко (Канада). Уроки диригування 

брав у неї бандурист Василь Ємець. 

У 1928 р. – великий успіх на Міжнародному фестивалі, де об’єднані 

українські хори під її керівництвом здобули 1-ше місце. З 1934–1937 рр. 

вчила співу в Ужгородській гімназії, а пізніше – у гімназії в Модржанах. 

Готувала молодих диригентів в учительській семінарії на Закарпатті (1934–

1937). Упорядкувала збірку хорових творів для триголосних шкільних хорів 

(Ужгород, 1936). 

У шлюбі з підполковником Армії УНР Миколою Олександровичем 

Росіневичем (Россіневичем) із м. Ніжина (21 травня 1945 р. його заарешту-

вали рос. спецслужби і вивезли до Києва, де в Лук’янівській в’язниці він за-

гинув). Страшенно переживала втрату чоловіка. Відійшла від мистецького 

життя. Фактично відмовилася працювати на більшовиків, навіть ціною ус-

пішної музичної кар’єри. Та в 1965 р. диригувала концертом у пошану Олек-

сандра Кошиця, а в 1968 р. взяла участь у Шевченковому концерті в Празі, 

де її сердечно вітало українське громадянство. 

Леонід Бачинський писав у посмертному слові: «Відійшла від нас лю-

дина рідкісного обдарування і великих людських прикмет. У нормальних 

умовинах вона була б закінчила свій мистецький і професійний шлях як 

професор консерваторії, бо для того мала всі дані. Коли б життя її пройшло 

на рідних землях, вона піднесла б своєю діяльністю музичну освіту країни. 

Але й так скріпила працю Капеллі, дала музичне спрямування багатьом і по-

казала українську пісню чеському суспільству. Єдиним признанням, що його 

отримала за життя, було вшанування її 75-ліття, що його зложила їй україн-

ська громада Праги в часі концерту Т. Шевченка у 1968 році. Це востаннє 

вона диригувала тоді хором. А тепер тихо згасла на 81-му році життя, про-

ведена в останню дорогу друзями. Останнім бажанням Покійної було – щоб 

її тлінні останки спочили на Українському Православному Цвинтарі у Бавнд-

Бруку. Коли це здійсниться, тоді завданням українського організованого жі-

ноцтва буде – дбати про її самітню могилу» («Людина великого обдару-

вання»). Авторка спогадів. Похована на Українському православному цвин-

тарі Св. Андрія в Бавнд-Бруці. 

 

Дж.: Коваль Р., Моренець В. ««Подєбрадський полк» Армії УНР». Т. 1. 

Київ: Історичний клуб «Холодний Яр», «Український пріоритет» (два видання: 

2015; 2016, виправлене). 

Коваль Р., Моренець В., Юзич Ю. ««Подєбрадський полк» Армії УНР». 

Т. 2. Київ: Історичний клуб «Холодний Яр», видавництво Марка Мельника, 

2017. 
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Коваль Р., Моренець В., Юзич Ю. ««Подєбрадський полк» Армії УНР». 

Т. 3. Київ: Історичний клуб «Холодний Яр», видавництво Марка Мельника, 

2020. 

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 140. Арк. 241 зв., 340–348; 

Спр. 694. Арк. 5–5 зв., 14; Спр. 783. Арк. 4–6; Спр. 1099. Арк. 1–5; Спр. 1102. 

Арк. 129,131; Спр. 1143. Арк. 1–2; Спр. 1196. Арк. З, 6, 10; Спр. 1259. Арк. 5, 14–

14 зв., 26, 101; Спр. 1398. Арк. 1–17; Спр. 1499. Арк. 21, 107; Спр. 1509. Арк. 3, 

14, 20; Спр. 1715. Арк. 3,10; Спр. 1756. Арк. 3; Спр. 1757. Арк. 16; Спр. 1817. 

Арк. 1–2; Спр. 2177, Арк. 1–2; Спр. 2278, Арк. 1–146. 

 

 

КОЛЕССА, Микола, 

композитор, диригент, професор, ректор 

Львівської консерваторії ім. М. Лисенка 

1924–19311 

(уривок) 

 

1924 року батько вислав мене – їдь учитися. Я їхав до Праги осягнути 

знання з науки музики. Я мрія стати професійним композитором, дириґен-

том <…>. 

У Празі я провчився сім років. <…>. 

Крім того, я записався надзвичайним студентом на музичний відділ 

Педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова2. Інститут був організо-

ваний українськими еміґрантами. <…>. 

Науку гармонії там викладав Федір Акименко, брат Степового, ви-

пускник Петербурзької консерваторії<…>. Мені було цікаво в Інституті, бо 

гармонія – це вже близько до композиції. Для повного навантаження Аки-

менко викладав фортеп’ян, і я в нього брав уроки. <…>. 

Крам того, я ходив на лекції до Платоніди Росіневич-Щуровської – 

бувшої асистентки Кошиця в його славній капелі. <…>. 

Платоніда Росіневич-Щуровська перейняла дириґентське ремесло від 

Кошиця. Початки дириґування – примітивні схеми тактування на два-три-чо-

тири – це я маю від неї. Коли тепер говорять про дириґентську школу – то це 

я від неї переніс її Львова. За тими схемами вчу студентів від азів. Крім того, 

вона викладала сольфеджіо, якого я ніколи перед тим не проходив, бо за моїх 

часів в Інституті імені Лисенка того предмету не було, і взагалі теоретичні 

предмети були на низькому рівні. <…>. 

                                                           
1
 Друкується за: Самотос-Баєрлє Н. І. Микола Колесса. Сто років молодості. Львів : 

Аверс, 2014. С. 126, 127, 131–134, 145. 
2
 Йдеться про Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова (1923–

1933). 



 

278 

Щуровська взялася організувати хор студентів Інституту й випробо-

вувала голоси. Прийшла моя черга. Я станув у позу як співак – хотів бути 

добрим – і так розспівався, що всі дусилися зі сміху. <…>. 

Я хотів співати басом, був гордий, що вже молодий мужчина. <…>. 

Дякую, що Щуровська зарахувала мене до того хору, хоча б з огляду, 

що я мав добрий слух. У хорі були всі зі Східної України, а там, як відомо, 

міцні голоси й добрі співаки. Я був гальтером – тим, що тримає тон у само-

діяльному хорі. Хор був невеличкий, але зібраний. Час від часу ставав дири-

ґувати сам Акименко. Він любив обробки мого батька, наприклад, «Вули-

цю», «Якби мені черевики», і дуже його шанував. Відносився через це й до 

мене з пошаною.  

Як я поступив до консерваторії, то зірвав (припинив навчання – Н. С.-Б.) 

з Інститутом імені Драгоманова. 

 

 

КОНОНЕНКО, Харитя, 

доктор філософії, громадська діячка  

19 БЕРЕЗНЯ 1918: КРУТИ (ПАМЯТИ БЕЗТАЛАННИХ ДРУЗІВ)1 

 

Та хай минають сотки літ, а український нарід не повинен забувати 

тих 17–20 літніх героїв, що поклали свої голови за його щастя й волю. Ми, 

що зосталися жити покладемо все наше життя, всю нашу працю на те, щоб 

прославити те, за що ви зложили свої голови, – щоб наша безталанна – мати 

Україна, перемогла одвічних ворогів і сама запанувала у своїй хаті! 

Минуло 4 роки з того часу як сталась ся страшна Крутська подія. Та 

хай минають сотки літ, а український нарід не повинен забувати тих 17–20 

літніх героїв, що поклали свої голови за його щастя й волю. А ми, ті, що 

загубили тоді своїх найдорожчих друзів, ми через все своє життя пронесем в 

своїх спогадах їх світлий образ. 

Ще під час смутних днів 1918 р., коли Київ переходив від Українців 

до большевиків і від большевиків до Українців, до нас дійшла жахлива 

звістка про крутську катастрофу, яка сталась 16 січня старого стилю. У нас в 

«осередку середнєшкільників» ся звістка зробила гнітюче вражіння. Багато й 

наших товаришів загинуло там. Кольченко, Мисан, Соколовський та й ще 

деякі наші осередчане не вернулися до нас більше. Як зібрались перший раз 

після відходу большевиків, то тільки й говорили про Крути. Називали імена 

загинувших, а в голосі бреніла ще надія: може ще вернуться?... 

Та незабаром останню надію втратили. Нас повідомили, що забитих 

привозять до Київа і щоб ми готувались до похорон. Нашвидку склався 

комітет з представників: студентства, середнєшкільників та родичів. Нам, 

                                                           
1
 Друкується за: Соборна Україна. 1922. 1 лютого. Ч. 5 (17).  

https://www.istpravda.com.ua/ukr/authors/5be5844e6ae9d/
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середнєшкільницям – Тані Марковській і мені, доручено закупити квіти і 

прибрати труни. Наш невеличкий осередчанський хор за допомогою пані 

Щуровської готувався до панахиди. Ми всіх сил прикладали, щоб провести в 

останню дорогу наших товаришів як найкраще, як найтепліше. 

Нарешті привезено до Київа 28 трун. Де хто з наших пішов на двірець 

довідатись хто саме був серед забитих. У вечері повернулись засмучені бліді 

зі страшними вражіннями. Трупи було там понівечено, вони були в такому 

стані, що пізнати кого небудь було майже не можливо. З наших осередчан 

Соколовського признала його мати, дехто впізнав Мисана, був ще один труп, 

думали, що Кольченка, але певности не було, що се саме він, бо очі було ви-

колото, лице так знівечено, що тільки по маленькому шраму на руці можна 

було догадатися що се він. 

Сумні, зажурені в день похорон, ходили ми купувати квіти. Майже в 

кожній крамниці куди ми заходили заготовані похоронні вінки з написами: 

там від рідних, там від друзів, від Центральної Ради, від якогось з мініс-

терств, або котроїсь організації. Продавці, довідавшись, на що ми купуємо 

квіти, додавали нам дві-три квітки від себе, прохаючи покласти їх до трун 

тих, хто не мав в Київі ні родичів ні знайомих. З тяжкими почуттями при-

їхали ми на двірець. Дізнавшись чого нам треба, нас провели до вагону, що 

стояв на запасних реях. По приставленій драбині увійшли ми в товаровий 

вагон. Тут просто на підлозі, одна коло одної стояло 28 чорних трун. І в сих 

простих деревляних трунах лежав найдорожчий скарб України – лежали її 

сини, що без жалю віддали своє молоде життя для її добра і слави, за волю і 

щастя свого народу. Сльози набігли на очі, здавили горло і тяжке ридання 

вирвалось з грудей. За що, за що ви загинули, марно віддали своє життя? 

Зрадники старшини покинули вас, утікли, і ось вони житимуть, користувати-

муться з утіх життя далі, а ви – що заслужили кращої долі – ви лежите тут 

мертві замучені! 

Одкрили першу труну: серьозне обличчя Мисана. Губи міцно стисну-

ті, очі закриті, вираз обличчя як і при життю задумливий, рішучий. Далеко 

від рідні, від близьких, попрощався він з життям. Взятий в полон під час 

наступу російських військ на Галичину, він давно ждав повороту до дому. 

І не діждався, віддав своє молоде життя за щастя инших, за рідний край, за 

єдину святу Україну. Спасибі тобі, друже, і прости, як що за твого життя се-

ред нас, ми може мало уваги тобі присвятили. Люди тоді тільки як слід 

оцінюють ближнього, коли його нема вже поміж ними і повернути не можна! 

Друга труна якогось не відомого. Молоде безвусе обличчя з виразом 

дитини, яку без вини ображано. Хай наші квіти будуть тобі подякою від 

усього Українського народу. 

Підійшли до третьої труни. Тільки хотіли зняти віко, як почувся 

чийсь істеричний, жіночий голос: «Не займайте – се моя труна!». Се мати 
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Соколовського оберігає спокій свого сина. Довідавшися, що ми товаришки 

покійного вона тяжко заридала: «нема вже його між вами, не буде він більше 

ходити на ваші збори Осередку». 

А ось і труна того, хто колись був Кольченком. Та нема сили диви-

тися. Милий, дорогий товаришу, що зробили з твого веселого, безжурного 

обличчя ті звірі? Де твої очі повні завзяття й захвату – юнацького запалу. 

Нема, нічого нема! Один страшний синій струп, а на місці блакітних живих 

очей дві страшні дірки… 

Пригадується фраза небіжчика під час одного з останніх наших поба-

чень: «яке гарне, яке чудове життя». Ми вертались тоді після веселої вечірки, 

безжурні, радісні, стомлені веселощами, він тоді перетанцював всіх. Він так 

любив життя. І він умів жити. З таким захватом, з такою енергією працював 

в «Осередку», організовував, закладав, головував в ріжних комісіях та 

підкомісіях, надаючи їм стільки ваги і значіння! 

Як недавно ще ми складали заяву до Центральної Ради про те, щоб 

міністром освіти назначили І. Стешенка. «Бить по сем» сказав він, присту-

куючи долонею печатку «Осередку середнєшкільників». І зробилось дійсно 

по нашому. 

За ввесь час нашого знайомства я не памʼятаю Кольченка без ба-

дьорої, безжурної усмішки. Говорливий, енерґічний, рішучий. Перед відхо-

дом на фронт, прощаючись зі мною і моєю подругою він теж сміявся: «Дів-

чаточка, ми вернемось переможцями». Не судилось – вернулись та не пере-

можцями! 

Перейшли до инших трун. Де які вже прибрано, коло де яких ще 

пораються родичі. Ось труна Володі Шульгина, що подавав стільки надій… 

Та нема сил і змоги спинитись над кождою труною. Нема того пера, 

яке б списало все те горе, що ховалось в сьому товаровому вагоні, в сих 

чорних трунах! 

О другій годині винесли труни, поставили на прості повозки, і рушив 

сумний похід. Попереду несли вінки, всі з жовто блакітними стьожками, де 

які з чорними. За трунами йшли рідні, близькі, друзі. Сила народу провожала 

героїв до їх могили. Наш «Осередок» ішов окремо. Сумно похилені голови: 

попереду несуть прапор. Співає кілька хорів, кінчить один, починає другий. 

Дійшла черга й до нашого хору. 

Святий боже, святий кріпкий… почав один з хористів… Святий без-

смертний… підхопили кілька голосів, та на раз урвались. Тяжке ридання ви-

хопилось з грудей замість співу! 

Де хто з хлопців старався ще стриматись, та не довго видержали і 

ввесь наш Осередок тяжко болюче ридав. Горячий жаль обхопив нас: «не всі 

ми тут, он попереду везуть тих, хто вже ніколи не буде разом з нами!». Не 

скоро, дуже не скоро зміг знову співати наш хор. 
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По дорозі сумний похід кілька раз спинявся. Наші «Діячі» та члени 

Уряду говорили гучні промови, та нехай иншим разом згадається про їхні 

нещирі слова, які тоді викликали в нас стільки обурення і ненависти. Гово-

рили їх ті, чиє місце скоріше повинно було бути там, де згинули сі 17–20 літ-

ні юнаки. Ховали на Аскольдовій могилі. Дорога була дальня, але ніхто з на-

ших осередчан не пристав по дорозі – всі дійшли до кінця. На краю провалля 

вирита широка яма. Уже стемніло, коли опустили туди першу труну, за нею 

другу, третю. Застукотіли грудки глини по віках і глухим стогоном відбились 

в наших серцях. 

Прощайте дорогі друзі-товариші! Ми, що зосталися жити покладемо 

все наше життя, всю нашу працю на те, щоб прославити те, за що ви зложили 

свої голови, – щоб наша безталанна – мати Україна, перемогла одвічних во-

рогів і сама запанувала у своїй хаті! 

 

КОСТЮК, Юрій1 

ХОРОВА КУЛЬТУРА ЗАКАРПАТТЯ 

(уривок з дисертації)2 

 

Мішаний хор «Бандурист» в Ужгороді, заснований року 1934, скла-

дався з 40–50 співаків, прихильників українського хорового співу і виступав 

під керівництвом досвідченої хорової дириґентки Платоніди Іванівни Рос-

сіневич-Щуровської, помічниці хорового дириґента Олександра Кошиця в 

славній Українській капелі. Репертуар того хору творила українська хорова 

класика М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, С. Людкевича та інших. 

Щуровська в роках 1934–1936 була також вчителькою співу в нижчих класах 

ужгородської гімназії. З її діяльності в Ужгороді був підготовлений і видру-

кований збірник пісень для триголосого хору і шкільних потреб3. 

В новій, визволеній ЧСР Щуровська-Россіневич року 1959 підго-

тувала підручних з музичного виховання для 4–5 класу українських загаль-

ноосвітніх шкіл в ЧСР4. 

 

                                                           
1
 Юрій Юрійович Костю́к (справжнє прізвище до 1944 року – Костьо;  03.03. 1912, 

Сірма – 12.07.1998, Пряшів, Словаччина) – український педагог, диригент, скрипаль, 

фольклорист-етномузикознавець, композитор, музикознавець; заслужений учитель з 

1964 року; доктор філософії з1969 р.. 
2
 Друкується за: Коstuk Jurai. Sborová kultúra Zakarpatska a Prjaševščiny: [дисертація, 

машинопис]. 1965. С. 53. Музей української культури у Свиднику (Словаччина). Фонд 

Юрія Костюка. (переклад із чеської – наш). 
3
 Щуровська-Россіневич П. 21 народня пісня в 3-голосому укладі для шкільних хорів. 

Ужгород; Книга, 1936. 24 с. 
4
 Щуровська-Россіневич П. Музичне виховання для 4–5 класу загальноосвітньої 

школи. 1961. 
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КОШИЦЬ, Олександр1 

НАРОДЖЕННЯ І ПЕРШІ КРОКИ КАПЕЛИ2 

(уривок) 

 

ВИБОРИ ДИРИГЕНТА І АДМІНІСТРАТОРА  

ТА КОНКУРС СПІВАКІВ 

 Після затвердження Директорією законопроекту про Капелу, відбули-

ся вибори диригента Капели. В музичному відділі були присутні: Я. С. Яки-

менко (Степовий), К. Стеценко, М. Леонтович, заступник Приходька – Шиш-

ківський і я. 

Коли Стеценко поставив питання про вибір диригента, Якименко, по-

казуючи на мене, сказав: «Чого ж вибирати, – ось він сидить!». Назвали кан-

дидатів: Стеценка, Приходька, Леонтовича й мене. Усі зреклися кандидатур, 

крім мене: я сказав, що кандидатури не знімаю і буду і щасливий, коли мене 

виберуть (щось, пам’ятаю, в такім роді). Мене попросили вийти за двері і за 

хвилину проголосили, що вибрали мене. Потім вибрали проф. співу Гр. Ту-

чапського, а моїм помічником Платоніду Щуровську, причому мені прийш-

лось її дуже одстоювати проти кандидатури Яциневича, якого тягнув Сте-

ценко. Тут же було вирішено проголосити конкурс на вибір співаків. <…> 

Музична комісія складалась з таких осіб: я (як шеф Капели), Ту-

чапський і Щуровська (як мої співробітники), Стеценко (як голова муз. від-

ділу), М. Леонтович (член муз. відділу), Яциневич, Надеждинський, Папа-

Афанасопуло та Ів. Гребінецький (кооптовані). Цих людей кооптували Сте-

ценко з Приходьком. 

 

 

Л. М. 

СПІВУЧАСТЬ ГРОМАДЯНСТВА3 

 

Українське громадянство в свою чергу також до певної мірі спри-

чинилося до успішного переведення першого сезону Українського Мішаного 

                                                           
1
 Олекса́ндр Анто́нович Ко́шиць (Порай-Кошиць) (лат.Oleksandr Koshyts, 31.08 (12. 09) 

1875, с. Ромашки, Канівський повіт, Київсбка губернія, Російська імперія (нині Миронів-

ський район, Київська область, Україна) – 21. 09. 1944, Вінніпег, Манітоба, Канада) – ви-

датний  український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник-мемуарист. 

За часів Директорії УНР, спільно з Кирилом Стеценком, став співорганізатором у 1919 р. 

Української Республіканської Капели, з якою, за дорученням Симона Петлюри, відбув 

концертову подорож Західною Європою й Америкою. Цей колектив, на той момент най-

кращий в Україні, засобами мистецтва інформував світ про боротьбу українського народу 

за незалежність. Своєю помічницею в капелі О. Кошиць обрав Платониду Щуровську. 
2
 Друкується за: Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця. Київ : Музична 

Україна, 2007. С. 317, 318. 
3
 Друкується за : Український вісник. 1943.14 листопада. Ч. 23. С. 8–9. 
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Хору. Воно у великій кількості відвідує імпрези Хору й своїми добровіль-

ними дарами за сезон зібрано приблизно коло 30 тис. чк. – покривало не-

добір, що повстає з різних причин технічного характеру – видання «Інформа-

ційного Листка», придбання нот, утримання канцелярії і т. п. 

Зрозуміло, що головний тягар праці припадає на членів Хору, але з 

Хором тісно співпрацювали наші наукові та мистецькі сили. Професори 

Українського Університету Д. Антонович, др. Л. Білецький, др. О. Колесса, 

др. І. Панкевич, О. Приходько – читали лекції. Деклямували – артистка Укра-

їнських Державних Театрів Н. Дорошенкова, Л. Гуменюкова-Калєрова, К. Ґе-

ник-Березовський та ін. Сольові вокальні точки виконували такі артистичні 

сили як відомий оперовий співак О. Руснак, абсольвентка празької консерва-

торії О. Нагірна, оперовий співак М. Старицький. В. Каралуп, М. Кукуру-

дзова, І. Мільфайтова, Б. Левитський, Д. Пісачкова-Остапчукова, Л. Стахов-

ський, О. Перкач, Р. Кирчів. З мистців піяністів-солістів були проф. О. Гоке-

шова, О. Драй-Хмара, а на фортепіяні супроводили проф. П. Россіневич-Щу-

ровська, проф. А. Приходько, Р. Рихло. Серед музиків-інструменталістів 

треба згадати: проф. О. Стокласову, проф. І. Петра, др. О. Руднцького, проф. 

М. Лорченка, В. Кобилянського та ін., а серед хореографів М. Антоновичеву, 

О. Вікулівну, З. Гаєвську, Л. Машкулу, О. Сірополко, Л. Мацевич. Всі вони 

своєю працею, своїми здібностями, а головно, своїм щирим бажанням при-

служитися українській культурі у великій мірі спричинилися до здійснення 

тих завдань, що їх намітив собі Український Мішаний Хор. 

Концерт у вишколі 

Підчас перерви між двома сезонами, Хор виступав 9. 10. ц. р. з попу-

лярним концертом у вишколі  старшин і підстаршин Галицької Дивізії. Пер-

шу частину програми виконав Хор під дириґентурою проф. О. Приходька. 

Потім співали, змагаючись за першинство, 3 вояцьких хори вишколу та 

виступали празькі танцюристи з народними танцями. Були ще й вокальні 

сольові виступи членів Хору. Другу частину програми співав Хор під 

проводом проф. П. Россіневич-Щуровської, а закінчено концерт кантатою 

«Живи, Україно» М. Гайворонського під диригуванням проф. О. Приходька. 

Українці-вояки вельми сердечно вітали у себе у Вишколі Український Міша-

ний Хор, а опісля гаряче дякували йому за концерт.  

Відкриття сезону 

24. жовтня ц. р. відбулося відкриття концертового сезону 1943–1944. 

Українського Мішаного Хору в Празі концертом української визначної піа-

ністки з Відня Дарії Каранович, що з рідким успіхом виконала кілька точок 

клясичної музики – Баха, Шуберта, Бетовена, Шопена, Зауера, Ліста та фор-

тепіянові твори «Мала суїта» українського композитора Нестора Нижанків-

ського. Тут слід зазначити, що послідовно пропаґують на концертах форте-

піянові твори українських композиторів, чого прямо домагається наша пуб-
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ліка. Одні вимагають цього з мотивів мистецьких, а другі, крім того, вва-

жають це моментом нашого престижу.  

Якраз це й було причиною, чому 1941. р. Д. Каранович запрошено на 

Шевченківське свято, а тепер на відкриття сезону: наше празьке громадянст-

во хотіло мати на концерті не тільки виконавця високого рівня, але й при тім 

хотіло чути й українські фортепіянові твори. Своїм блискучим виконом 

Д. Каранович виявила себе не лише одною з кращих піяністок взагалі, але й 

доброю українською патріоткою та людиною щирого серця: свій гонорар 

вона пожертвувала на українські добродійні цілі. Цим усім можна пояснити 

той величезний успіх артистки і гаряче приняття, що їй дісталося в Празі. 

Концерт закінчився народними піснями в аранжировці О. Кошиця, 

М. Леонтовича, М. Гайверонського у виконанні ансамблю Хору під дириґен-

турою проф. П. Россіневич-Щуровської. Мимо українців з Праги і з провін-

ції, на концерті були втікачі з України, українці – вояки з Галицької Дивизії 

та запрошені гості-чужинці. Концерт залишив на всіх прекрасне вражіння.   

 

 

 М. Г. 

ПРАГА СПІВАЄ1 

(Від власного кореспондента) 

Прага, 12. квітня 1928. 

 

Протягом останніх двох тижнів Прага витала в своїх старославних 

мурах три більших зібрання чужих гостей: членів міжнародньої парлямен-

тарної Унії, членів міжнароднього Союза лікарів-анатомів і членів чеських та 

інших славянських співочих товариств. Конгрес парляментарної Унії викли-

кав зацікавлення в нешироких політичних колах, ще менше розголосу викли-

кив самозрозуміло лікарський зїзд. Зате наробили великого шуму співочі то-

вариства, так що відгомін і нині ще лунає в Празі й поза Прагою.  

Шість тисяч співаків і співачок під одним дахом це вже само по собі 

не аби-яка сензація. А тут ще позначились патріотичні, расові й мистецькі 

моменти, які надали ювілейному святові чехословацької співочої громади 

особливої цікавости. Отже не дивниця, що в дуже широких колах пражсь-

кого суспільства панував у днях 7–9. квітня особливо піднесений, урочистий 

настрій. 

Нагодою до влаштування свята послужив 60-літній ювилей заснуван-

ня чеської співочої громади. У році 1808, у добі найвищого розцвіту чеського 

національного руху, провідники перших чеських хорів наложили ту громаду 

(«обец») і в короткім гаслі висловили зміст і завдання хорового співу: «Спі-

                                                           
1
 Подається за: Діло (Львів). 1928. 21 квітня. Ч. 87. С. 1–2. 
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вом до серця, серцем до батьківщини». Це гасло включило співочу справу в 

систему загальної праці над відродженням чеського народу й відбудовою 

чеської держави. Співоча оправа перестала бути забавою й мистецтвом для 

мистецтва. Вона зробилась одною з форм національної роботи й заняла рів-

ноправне місце поруч із розбудовою шкільництва, організацією рідного про-

мислу, політичною боротьбою і т. д.  

Діставши таку патріотичну апробату, чеська співоча справа розви-

нулась незвичайно широко. У Празі й по інших чеських містах повстало без-

ліч мужеських, жіночих, мішаних і шкільних хорів, які затягнули в свої лави 

значні кадри чеської інтелігенції. Не маючи добрих голосів, чехи надолужи-

ли цей брак працьовитістю й підпорядкованістю провідній волі. Показалось, 

що не тільки в рільництві, але і в мистецтві працею можна надолужити брак 

природних скарбів. Зі своїм дуже невдячним голосовим матеріалом чеські 

співаки, виступаючи організованою громадою, осягають таких наслідків і 

роблять таке глибоке вражіння, що їм можуть позавидувати й найкращі укра-

їнські хори, як відомо найбагатіше наділені природою щодо краси голосо-

вого матеріялу.  

Ювілейні концерти трівали три дні й відбувались у величезнім про-

мисловім палаці на території взірцевих торгів, що був із затратою 250 тисяч 

корон спеціяльно для цеї мети пристосований. Першого дня виступило 16 

хорів, у тім числі моравські учительки, пражські учительки, пражський «Гла-

гол», моравські учителі, пражські учителі, «Сметана», «Кржіжковски», «Сла-

вія» та ін. Другого дня виконано дві великі кантати, спеціяльно написані для 

цього свята: «Воскресення» Б. Кареля та «Яношіково весілля» Й. Белли. Пер-

шу кантату виконувала тисяча співаків і співачок, другу – пять тисяч. Тогож 

дня увечері виконано у Сметановій салі Репрезентаційного дому новий вели-

кий твір славного моравського компоніста Леоша Яначка – «Глаголицьку 

мессу». Третього дня виступали дальші чеські й словацькі хори, які не могли 

виступити на першім концерті, а ввечері тогож самого дав відбувся концерт 

інших славянских хорів – хорватського, що спеціяльно прибув із Загреба, 

польського, що прибув із Познаня, серболужицького, російського хору «Ар-

хангельський» та українського академічного хору під орудою пані Росіне-

вич-Щуровської.  

Чехословаки використали це свято, щоб іще раз продемонструвати 

перед власним і чужим громадянством висоту своєї співочої культури, хист 

своїх хорових компоністів і вправність своїх хорових дірігентів. Свою націо-

нальну місію чеські співочі товариства виконали – тепер вони виконують мі-

сію інтернаціональну, себто несуть у чужий світ пошану й подив до чеської 

музики, дисциплінованости й культурности. Досить сказати, що один лише 

хор моравських учителів досі дав за кордоном понад 180 концертів.  
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Зпоміж чужих хорів найбільше сподобався на око хор сербо-лужичан, 

бо він виступив у своїх мальовничих національних строях. А на слух най-

більше вподобався – це можна сказати без зайвої скромности – український 

академічний хор. Пані Щуровська, колишня співробітниця незабутнього 

Кошиця спромоглась видобути з нефахових співаків і співачок стільки чару, 

степової силіи й звукової краси, що навіть ворожа частина чеської преси 

мусіла перед цею перемогою з повним узнанням схилитись (напр. рецензія 

«Народа» з дня 12. ц. м.).  

Українська учисть у чехословацькім співочім святі ще раз підкрес-

лила вагу й користь українського активізму на міжнароднім полі. Історія дає 

нам тепер «передишку», яку треба використати для зміцнення не тільки 

внутрішніх, але й зовнішніх позицій. Шкода, що українці не були заступлені 

ні на конгресі міжнародної парламентарної унії, ні на зїзді лікарів-анатомів. 

Такої перемоги, як на співочім святі, українці там напевно не віднеслиб, але 

вже сама їх присутність малаб не абияке значіння. 

 

 

М-н 

ПЕРЕД СПІВАЦЬКИМ ФЕСТІВАЛЕМ У ПРАЗІ1 

 

Прага, квітень 1934.  

1934 рік це ювилейний рік двох великанів чеської музики: Бедржіха 

Сметани й Антоніна Дворжака. Чеський нарід достойно святкує цей ювилей. 

Ряд концертів з творів обох композиторів по цілій Чехословаччині, циклі їх 

опер в градських і провінціональних театрах, майже щоденні авдиції на всіх 

радіових чехословацьких стаціях, спеціальні публікації, менші чи більші 

статті по спеціальних музичних журналах і в щоденній та періодичній пресі, 

нова стація грамофонових плит з творами обох композиторів і т. д. і т. д. все 

те вияви великої пошани чеського народу для обох композиторів і великої 

вдячности за те, що вони оба найбільше причинилися до того, що чеська 

музика заняла таке визначне місце у світовій музиці. Але кульмінаційною 

точкою святкування ювилею це співацький Фестіваль, що його в днях віл 21. 

квітня до 1. травня влаштовує в Празі «Чеська Співацька Громада» (Péveckà 

obec česká). Фсстіваль складається з кілька концертів. І так: 21. квітня від-

будеться в Сметановій Салі Громадського Дому концерт  праських співаць-

ких жуп, 22. квітня у великій промисловій палаті на виставовій площі «День 

молоді», в якому візьме участь 10.000 співаків учнів шкіл всіх категорій від 

народніх шкіл почавши. Дня 29. квітня буде перший, а 1. травня другий го-

ловний фестівалевий день. У цих днях відбудуться теж в промисловій палаті 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1934. 26 квітня. Ч. 106. С. 3. 
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великі концерти всіх співацьких організацій ЧСР. В кожному з цих концертів 

візьме участь по 5.000 співаків. Концерт 1. травня присвячений спеціально 

творам Сметани й Дворжака. Дня 28. квітня мав ще відбутися всеславянсь-

кий концерт. У ньому мали взяти участь болгари, югославяни, поляки, мос-

калі й українці. Та цей концерт не відбудеться, бо свою участь в ньому від-

кликали поляки з пашпортових причин і болгари з причин фінансових. Але 

українці все таки участь у фестивалі візьмуть. Господарі фестівалю дали ук-

раїнському хорові місце в програмі концерту дня 29. квітня. Український хор 

під орудою відомої нашої диригентки доц. Щуровсько-Росиневичевої відспі-

ває на цьому концерті чотири пісні. Бажаємо нашому хорові такого успіху, 

як він його мав на попередньому співацькому фестивалі в Празі, коли то 

тодішний фестівалевий хор здобув собі одно з найбільш почесних місць між 

хорами інших славянських народів.  

Як пройде цілий фестіваль і як вивяжеться свого нелегкого завдання 

український хор, ми подамо нашим читачам аж після закінчення цілого фес-

тівалю.  

 
 

М-н 

СПІВАЦЬКИЙ ФЕСТІВАЛЬ У ПРАЗІ1 

(Від нашого кореспондента) 

«Піснею до серця, серцем до батьківщини». – День молоді. – Головні 

фестівалеві концерти. – Фестіваль і українці. 

Прага, травень 1934.  

 

Цілих десять днів, бо від 23. квітня аж до 1. травня жила Прага в яко-

мусь піднесеному, святочному настрою, якось ніби без журби – весело, ціла 

якась розспівана. Цих десять днів жила вона під безпосереднім і сильним 

вражінням співацького фестівалю, що його влаштовувала Чехословацька 

Співацька Громада в ювилейний рік двох великанів чеської музики, в трид-

цятилітню річницю смерти А. Дворжака і в пятьдесятилітню Б. Сметани.  

Цьогорічний співацький фестіваль, вже третій зряду, відбувся під 

старим чеським гаслом «піснею до серця, серцем до батьківщини», а тому то 

його метою було не лише показати висоту чехословацької пісневої творчости 

та її хорові репродукції, але теж відтворити, відсвіжити славну традицію 

чеської пісні.  

В історії чехословацького народу пісня відіграла особливу ролю. Бу-

ли довгі доби в житті чехословацького народу, коли пісня мала більше зна-

чіння, ніж слово. Вона була вільніша і її не гноблено і не переслідувано так, 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1934. 09 травня. Ч. 119. 
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як слово. В широких народніх масах чеська пісня виконувала велике діло на-

ціонального освідомлення багато раніше, ніж політична діяльність і ці чис-

ленні співацькі кружки й бесіди по цілій чехословацькій землі були часто 

одинокими осередками народньої волі і визвольних змагань там, де не було 

інших організаційних можливостей.  

Пісня в житті чехословацького народу відіграла теж ролю важного 

обєднуючого чинника. Любов до пісні була одним із головних чинників, 

який зібрав разом в одну громаду, в одну велику родину людей ріжних су-

спільних кляс спершу тільки для плекання самої пісні, а опісля цю єдність 

переніс і на інші ділянки національного життя. Можна сміло сказати, що піс-

ня в ролі цього обєднуючого чинника, це теж одна із причин витворення у 

чехословацького народу правдивого і здорового розуміння демократизму.  

Пісня й її плекання серед широких народніх мас мала ще й друге ве-

лике, а саме культурне значіння в житті чехословацького народу. Співучість 

народньої вдачі була головним джерелом творчости чеських музичних геніїв, 

творчости, яка чи не найбільше допомогла чехам промостити шлях до круга 

інших культурних народів і таким чином зробити їх імя відомим у світі вже 

тоді, коли ще й не збиралося на світанок їх політичної самостійности.  

Пісня протягом довгих років у житті чехословацького народу сповня-

ла дійсно завдання, що міститься в старому гаслі «Піснею до серця, серцем 

до батьківщини». І не диво, що в нинішніх часах це гасло знову пригадується 

цілому народові і під ним влаштовується цьогорічний словацький фестіваль. 

І кожний, хто дивився на цей фестіваль не тільки як на чисту музичну імпре-

зу, бачив, як з нього знову пробивалася карність і самопосвята одної великої 

громади без огляду на суспільні кляси та партійні переконання. Яка це вели-

ка наука для тих, що більше, ніж хто інший потрібують нині такої єдности, 

одушевленої спільнотою волі і всенародньою тугою за вільним народнім 

життям. Яка це велика наука для нас, що маємо славу співучого народу.  

В програму цьогорічнього фестівалю входили крім кількох менших 

концертів такі три головні: т. зв. день молоді і два монстр-концерти. Головні 

фестівалеві концерти відбувалися у величезній виставовій промисловій па-

латі, яку для цеї ціли перетворено на концертову салю з естрадою для шіс-

тьохтисяч співаків та з приміщенням для чотирьохтисяч слухачів.  

Фестіваль почався дня 20. квітня концертом праських хорів у великій 

Сметановій салі Міського Дому. На програмі були найновіші чеські хорові 

композиції. Сам концерт крім числа співаків не відріжнявся нічим більше за-

мітим від звичайних праських хорових концертів і стояв на значній мистець-

кій висоті.  

Дня 22. квітня відбувся День Молоді, себто концерт, в якому взяло 

участь десятьтисяч учнів шкіл ріжних типів. Були це учні народніх шкіл, 
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шкіл виділових, ріжних середніх шкіл та т. зв. інтонаційних шкіл з цілої рес-

публики.  

На програмі концерту був цілий ряд композицій, вибраних відповідно 

до рівня технічного вишколу молоді. І так чули ми на ньому концерті інстру-

ментальні хори Цміраля, Крейчіго, Зрна й ін. більше складні композиції 

Айма, Ферстера та хорові композиції Гільмери, Яначка, ІІІнайдра, Трнавско-

го, а навіть хори Сметани, Дворжака та Сука. Диригувало 15 ріжних дириґен-

тів, а між ними дві жінки. 

В цілому цьому ряді одно- дво- та триголових дитячих хорів, в му-

жеських хорах та хорах мішаних могли слухачі побачити ясно спосіб і стан 

теперішнього музичного виховання чехословацької молоді та підготовку но-

вого співацького доросту. Цілий концерт показав, що чеське хорове мистецт-

во мас певно забезпечене своє майбутнє.  

Сам концерт робив незвичайне вражіння. Ви уявляйте собі величезну, 

амфітеатральну естраду, а на ній шість тисяч співаків від семи-вісьмилітніх 

дітей, аж по вісімнацять-девятнацятьлітних хлопців і дівчат? Можете уявити 

собі ці могутні акорди, в які злипалися щебетання діточих голосочків і повні 

звуки зрілих вже голосів? Уявляєте собі це море розрадуваних лиць, що в не-

проглядних рядах пильно і уважно слідили за рухами своїх диригентів і спі-

вали не лише певно й добре, але й з молодечим завзяттям? Уявляєте собі ен-

тузіям слухачів? Цілий цей концерт молоді був чимсь таким незвичайним, з 

чим лише рідко коли можна стрінутися. Для самих чехословаків він мав ще 

особливе значіння. Він скріпив у них надію на світле майбутнє народу, шо має 

таку молодь. А в нас, що слухали могутніх акордів фіналу концерту в поході 

Сука «В нове життя», зроджувалися теж особливі думки... та не питайте які!  

Дня 29. квітня відбувся концерт співацьких груп з цілої ЧСР. На прог-

рамі концерту були композиції ріжних чехословацьких композиторів як Ферс-

тера, Новака, Сука, Кржічки, Спільки, Єреміяша, Белі, Їндржіха, Зіхи та ін. 

Деякі з цих композицій відспівали хори поодиноких жуп, а деякі мужеські, 

жіночі та мішані хори всіх жуп разом. Кількість співаків у хорах була ріжна; 

85, 150, 280, 400 та 700 в поодиноких жупних, та 1000, 2000 та понад 3000 в 

обєднаних хорах. Всіх учасників було біля 6000 і всі вони разом відспівали 

на початку концерту в супроводі великої дутої оркестри чехословацький дер-

жавний гимн. Диригувало 13 дириґентів, а між ними найбільше відомі чеські 

дириґенти як нпр, Долєжіль, диригент хору праських учителів, Дик, дириґент 

братиславської радійової стації, Ґлельгофер, диригент хору «Сметана» в 

Пільзні, Польманова-Прецлікова, дириґентка хору «Глаголь» з Німбурга й ін. 

Виконання програми стояло на високому рівні, а деякі точки як нпр, муже-

ський хор Ферстера «Святий Вацлаве» (2000 співаків) були тріюмфом чесь-

кої хорової репродукції.  
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І цей концерт зробив на нас величезне вражіння. Він показав нам на-

глядно, яке значіння може мати пісня, або хоровий спів у житті народу, не 

лише як чинник чисто мистецької натури, але й як організаційний чинник 

всенароднього обєднання. І з цього концерту пробивалося яскраво провідне 

гасло фестівалю «піснею до серця, серцем до батьківщини», тим більше, що 

тексти співаних композицій були переважно патріотичного змісту.  

Дня І. травня відбувся останній фестівалевий концерт, присвячений 

виключно хоровій творчости Дворжака і Сметани. Цей концерт, в якому 

взяло участь все співацтво Чехословацької Співацької Громади був кульмі-

наційною точкою цілого фестівалю. Це був глибокий поклін цілого народу 

памяти двох геніїв музичної творчости чехословацького народу, це був вияв 

всенародньої вдячности тим, що чеську музику зробили складовою частиною 

світової музики. Концерт цей мав теж і найбільш святочний характер – на 

ньому був теж присутній і голова держави президент Масарик.  

У рямцях фестівалю відбулося теж свято на могилах Дворжака і Сме-

тани. Усе співацтво, що прийшло походом на цвинтар, поклонилося обом 

дорогим кожному чехові могилам, відспівало відповідні пісні та положило 

вінки. Святочну промову про значіння Дворжака і Сметани виголосив про-

фесор братиславського університету Орель.  

У другому фестівалевому концерті з дня 29. квітня взяли участь теж 

українці. Як ми вже повідомляли, мав у рамках співацького фестивалю від-

бутися окремий всеславянський концерт, на якому побіч українців мали ви-

ступити ще болгари, москалі, поляки і югославяни. Але цей концерт не міг 

відбутися, бо болгари відмовилися взяти в ньому участь з фінансових при-

чин, а поляки з причин т. зв. пашпортових труднощів. Та гостинні господарі 

все таки дали можливість українському хорові, який є членом Чехословаць-

кої Співацької Громади, виступити на фестівалю, відступаючи йому місце як 

обєднаному українському хорові в програмі концерту жуп. Таким чином 

українці були одинокими з інших славянських народів, що взяли участь у 

цьогорічному співацькому фестівалю в Празі.  

Українці вже вдруге беруть участь у співацькому фестівалю. Перший 

раз виступив український хор разом з хорами інших славянських народів пе-

ред шесати роками. І як тоді, так і тепер виступ нашого хору увінчався пов-

ним успіхом.  

Український мішаний хор в силі біля 80 співаків, під батутою нашої 

відомої диріґентки п-і П. Щуровської-Росиневичевої відспівав три пісні: Ко-

сенка «Червоний бенкет», Леонтовича «Ой пряду, пряду» і Кошиця «На 

вулиці скрипка грає».  

Мусимо признатися, що ми боялися за цей виступ нашого хору. Що 

більше – ми дивувалися незвичайній сміливості нашого невеличкого. хору 

виступати на естраді, що може помістити 5–6000 тисяч співаків. Але вже 



 

291 

після перших звуків ми переконалися, що наші побоювання були цілком не-

оправдані. Показалося, що ця сміливість основувалася на мистецькій вартос-

ти хору, на його звукових властивостях, які дали йому всі можливости дорів-

нювати і найбільшим щодо кількости співаків чеським хорам.  

Щоби в оцінці виступу нашого хору бути найбільш обєктивним, ска-

жемо лиш тільки: чотири тисячі слухачів, між якими можна було бачити всю 

еліту чехословацьких музиків і музичних критиків, бурею оплесків нагоро-

джували наш хор після відспівання кожної точки, а музична критика напи-

сала про виступ нашого хору дуже прихильно. Найвибагливіші музичні кри-

тики кажуть, що виступ нашого хору оживив у чехів спогади на тріюмф ук-

раїнської пісні в Празі в часі виступів Української Капелі. Чиж може бути 

ліпша оцінка, коли пригадати собі, що писалося про тодішні виступи Україн-

ської Капелі в Празі? Концерт, на якому ви ступали українці, висилало пра-

ське радіо не лиш до ЧСР, але і за кордон між ін. до Америки.  

Незвичайно тепло і з виявами великої симпатії приняли теж чехи 

участь нашого хору у святі на могилах Дворжака і Сметани, що відбулося 

30. квітня. Український хор взяв участь в поході всіх учасників фестівалю до 

чеського Пантеону на вишеградському цвинтарі в Празі і тут поклав вінки з 

блакитно-жовтими стяжками на гробах обох великанів чеської музики. 

Дехто з української громади в Празі каже, що українці не повинні 

були брати участі у фестівалю, коли не виступили на ньому інші славянські 

народи. А ми гадаємо навпаки. Український хор добре зробив, що виступив 

на співацькому фестівалю та ще й з таким успіхом і за це належиться йому 

щира подяка й гаряче признання. Обовязком нашої еміґрації є використову-

вати кожну нагоду для пропаганди нашого імени, нашої справи. Тим більше 

треба таку нагоду використати тоді, коли українці мають з чим показатися 

перед світом! І треба зі здивуванням підкреслити тут сумний факт, що шир-

ша українська громада в Празі, головнож т. зв. старше громадянство, що все 

ще претендує до провідної ролі на еміграції, поставилося до цілої справи 

участи українського хору в фестівалі якось байдуже, і якби не справдішня 

посвята і велике завзяття самих співаків, а головнож диріґентки хору, що по-

бороли всі ті тяжкі умовини, серед яких приходиться нашому хорові працю-

вати, то хто знає чи було б прийшло до виступу взагалі, або що найменше чи 

був би цей виступ досягнув такого успіху. 

Сподіємося, що цьогорічний виступ нашого фестівального хору має 

ще й той успіх, що переконав нашу громаду про вагу істнування доброго ук-

раїнського хору в Празі і про те що такий хор може в такому осередку як 

Прага відіграти неабияку ролю. От що повинно б взяти під увагу наше т. зв. 

старше громадянство. Пісня це ж той чинник, що може обєднати усіх. 
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М-н.   

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ У ПРАЖСЬКІЙ РАДІОСТАЦІЇ1 

 

В четвер 30 травня мали ми нагоду почути дуже цікаву авдицію радіо-

станції у Празі: реферат п. П. Кржічки «Весна в словянській народній поезії». 

Авдиція була цікава не лише тим, що референт досить багато місця у свому 

рефараті присвятив нашим народнім звичаям при святкуванні весни, але го-

ловно тим, що реферат ілюстровано українськими піснями. Відспівав їх ук-

раїнський хоровий ансамбль під диригуванням п. Россинєвич-Щуровської. 

Хор відспівав шість пісень: Стеценка «Ой на горищі» і «Зпід гір, зпід доли-

ни», Кошиці «Царівна», «Перепілка» та «Гагіл-гагілочка»: Леонтович «Ой 

черчику – та голубчику». Хор, хоч складом невеликий, звучав в радіо прегар-

но: повно і вирівняно, а факт, що хором диригувала п. Щуровська, вже сам 

говорить про те, що інтерпретація пісень була бездоганна. Що хор співав 

дійсно добре свідчить найкраще те, що радіостанція в Празі запросила цей 

хор на два дальші виступи, які відбудуться вже в найближчому часі. Шкода, 

що «Український Тиждень», який подає звичайно дуже точно всі події з на-

шого еміграційного життя, цим разом чомусь – видно через недогляд – не 

оголосив наперед цього виступу нашого хору, а через те багато наших земля-

ків, які певно з великою радістю булиб послухали нашої пісні на хвилях ра-

дія, дізналися про цей виступ вже аж після нього. 
 

 

М. О-ВИЧ 

ВЕЛИКОДНІ СВЯТА У ПРАЗІ2 

 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА СЛУЖБА БОЖА У ПРАЗІ 

На страстнім тижні та в день Світлого Христового Воскресення захо-

дами Українського Комітету у Празі в чеськім православнім катедральнім 

соборі Св. Кирила та Методія відбулась українська православна Служба Бо-

жа. Співав український хор під орудою доц. Українського Висок. Педаг. Інс-

титуту ім. М. Драгоманова в Празі П. Щуровської-Росіневичевої. Церковні 

співи композиторів – Веделя, Бортнянського й Василева.  

Диригентка хору, доц. Пл. Щуровська-Росіневичева, здобула собі ім’я 

визначної диригентки по перше як субрегент Української Республіканської 

Капелі О. Кошиця. В 1928 р. український хор у Празі під її диригуванням на 

всеслов’янськім фестивалі хорів здобув почесне відзначення, а в 1934 р. на-

ша днриґентка дістала у Празі на фестивалі «Чехословенскей Обце Пєвец-

кой» почесний дипльом за «визначне диригентське виконання». Пізніше 

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів). 1935. Ч. 151. 10 черв. С. 1. 

2
 Друкується за: Діло (Львів). 1938. 4 травня. Ч. 94. С. 7. 

https://libraria.ua/numbers/192/21250/?PageNumber=7&ArticleId=792317&Search=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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п. Щуровська-Росіневичева була професоркою співу в ужгородській гімназії, 

але після того, як директором згаданої гімназії став москвофіл Сулінчак, він 

всіма способами старався вижерти її, як українку, з гімназії. В останнім році 

п. Щуровська-Росіневичова є професором співу в українській гімназії в Модр-

жанах коло Праги.  

За короткий час удалося їй зорганізувати церковний хор та притяг-

нути визначні сольові сили: Гакен (член чеської національної опери в Празі), 

Микола Самойлович, Василь Макаренко, Р. Лісовський та з жіночих голосів 

Т. Храневичівна, д-р Е. Балабасова, Дубіненкова. Хор співав м. ін. концерт 

«Тілом заснув» («Плотію уснув») для баритонового соля з супроводом хору. 

Соліст Гакен знаменито виконав те чудове сольо. Тут висловимо побажання, 

щоб улаштовано окремий концерт української духовної музики у Празі, який 

певно здобуде загальне признання музикальної публики.  

Ще треба відзначити відправу о. протодіякона інж. Ів. Несходовсько-

го. Чудовий його голос та прегарна українська мова робили сильне вражіння. 

Багато жертвенної праці над організацією українського богослуження 

вклали: диригентка хору доц, Щуровська-Росіневичева, що підготовляла хор, 

члени хору та члени Управи Українського Комітету дир. А. Г. Макаренко, 

доц. Я. Моралевич та інж. Ів. Несходовський, завдяки яким українська кольо-

нія у Празі мала можливість почути рідне слово на чужині підчас великодної 

Служби Божої. Щира подяка їм за їх жертвенну працю! 
 

 

М. О-вич 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ У ПРАЗІ 

КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОГО ХОРУ1 
 

14. червня ц. р. відбувся у Празі концерт українського хору під ору-

дою дириґентки доц. П. Щуровської-Россіневич.  

Завданням цього концерту було ознайомити слухачів зі старим укра-

їнським церковним співом, лірницькими піснями і з народніми піснями всієї 

української етнографічної території.  

Концерт складався із трьох відділів – один мав духовні пісні, а два 

народні пісні.  

У програму крім народніх пісень і творів старих композиторів, уві-

йшли теж твори диригентки «Час радости, веселости» й «Ой, на горі жита 

много» (обі українські народні пісні із Закарпаття).  

Здається, що доц. П. Щуровська-Россіневич виступає вперше в Празі, 

як композитор. Треба признати, що цей праський її дебют був надзвичайно 

успішний. Чудовою була композиція духовної пісні «Тілом заснув», скла-

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів). 1938. 25 червня. Ч.137. С. 8. 
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дена за старими українськими церковними мельодіями. Також гарно були 

аранжовані українські народні пісні Закарпаття.  

Хоч хор і кількістю був невеликий, але визначався своєю якістю. 

Просто дивно, що за такий короткий час вдалося дириґентці так його вишко-

лити. Щодо голосового матеріялу, то хор стоїть на тій висоті, до якої вже 

Прага звикла, відвідуючи українські концерти, як нпр. Української Республи-

канської Капелі О. Кошиця, Академічні хори під орудою М. Ращахівського 

та П. Щуровської-Россіневич. Не тільки праська українська кольонія, що вже 

кілька літ не чула доброго хору, але й чужинці чехи та найкращі знавці музи-

ки, захоплені були цим концертом. Різні чеські часописи вмістили про цей 

концерт прихильні рецензії. Зі солістів виділялися й користувалися заслуже-

ним успіхом оперовий співак Е. Гакен, що чарував своїм густим, лагідним 

баритоном (особливо в «Тілом заснув») та солістки – д-р Е. Балабасова, 

Т. Храневич і А. Дубійенкова.  

Моральний успіх концерту був дуже великий, а це мусить бути спо-

нукою для членів хору та диригентки до дальших виступів.  

Підчас головних днів Сокольського Злету, український хор буде мати 

також виступ для чеської публики, що зїдеться з усіх кінців Республики. 

Тішимо себе надією, що від осени український хор у Празі розвине 

свою діяльність і пошириться. 
 

 

МАЦЕНКО, Павло1 

З АВТОБІОГРАФІЇ2 

(уривок) 

Кошиць був пророком, ім’ям і душею всього українського закордон-

ня. Кошиць був неперевершеним дириrентом. Він умів розпізнати і відтво-

                                                           
1
 Маце́нко Павло́ (24. 12. 1897, слобідка Кириківка нині: смт Кириківка, Великописа-

рівський район, Сумська область –  08.03.1991, Вінніпег, Канада) – український музикозна-
вець, диригент, педагог, публіцист, редактор, громадський діяч. Воював та був поранений 
у Першій світовій війні. Закінчив старшинську військову школу в Києві; вступив до 2-го 
Слобідського полку армі УНР в  1917. Переїхавши у 1924 до Праги та вступивши у Висо-
кий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, закінчив музично-педагогічний факультет 
(навчався диригування у П. Щуровської-Росіневич), продовжував студії в Празькій музичній 
консерваторії, та в 1927–1928 закінчив чеську школу високих педагогічних наук. У Пра-
зі диригував «Українським академічним хором», а в 1929– 1931 – хором української греко-
католицької церкви у Відні. З 1932 року – доктор музично-педагогічних наук. На запрошен-
ня Українського народного дому в 1937 прибув до Вінніпегу, де до 1940 працював учителем 
і диригентом. У 1940–1945 рр. викладав на «Українських освітніх курсах» для молоді Ка-
нади й Америки, яких і був ініціатором. На ці курси запросив О. Кошиця. У 1941 заснував 
хор Молоді Українського національного об'єднання (МУНО) і диригував ним до 1949.  

2
 Друкується за: З автобіографії д-ра Павла Маценка. На підставі інтерв’ю Романа 

Єринюка і звукозапису Володимира Самця, 1986 в редакції Дм. Кислиці. Павло Маценко: 
Музиколог, композитор і громадський діяч: зб. на пошану 90-ліття народин / упор. і 
зредаг. В. Верига. Торонто : Видання УНО Канади, 1992. С. 12–25. 
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рити кожну пісню так, як живу істоту. Він дуже багато сам, як етнограф, за-

писав пісень. Так його нагородили золотою медалею, коли був дуже моло-

дим, за його працю; крім того, він продовжував роботу Миколи Лисенка в 

стилі гармонізації, але з видимими змінами, я сказав би – глибшими змінами 

самої пісні. Він, кінець-кінцем, певніше і краще знав пісню навіть від Лисенка. 

Такі мої слова про Кошиця. Я учень його учениці – дириґентки Щуровської. 

Вона мене вчила і моїх товаришів у Празі. Вона була цікава особа. Хоч її, як 

субдириrента Кошиця, не всі капеляни любили, але коли вона в гурті своїх 

друзів і студентів згадувала Кошиця і його дириґування, їй попросту бра-

кувало слів. Вона затиналася, шукаючи слово для точної думки. Вона вважала, 

що Кошиця післав Бог для порятунку українського народу з духовного боку. 

Вона ширила славу про нього, коли вступила до консерваторії, а потім i до 

університету в Празі. Вона i вмирала з іменем Кошиця на устах» [с. 22–23]. 

 

 

МИТУС-СПІВАК 

КОНЦЕРТ ВЕСНЯНОК1 

(Прага 15. 5. 43. Заля «Радіо-Палацу») 

 

Український Мішаний Хор відбув при співучасті Танкової Групи свій 

черговий (останній у цьому сезоні) концерт під проводом проф. П. Щуров-

ської-Россіневич. Хор виконав твори М. Гайворонського (Ожеледа, Сиділа 

квочка), О. Кошиця (Коло млина калина, Нелюб, Зайко, Царівна, Кривий 

танок, Мак, Перепілка), М. Леонтовича (Ой, ходить царенко, При долині мак, 

Ой черчику). Енергійним, технічно досконалим (зрозумілим кожному співа-

кові) жестом провела проф. П. Щуровська-Россіневич веснянки чистим шля-

хетним звуком та з повним розумінням стилю української народньої пісні. На 

цей раз і басова партія (останніми часами заслаба) звучала повно – давала не-

обхідний ґрунт звуково-вирівнянному хорові. Заслугою дириґентки веснянки 

зазвучали у всій своїй барвистій свіжості й красі. Численне громадянство 

бурхливим проявом свого задоволення виразно заманіфестувало своє бажанпя 

частіше бачити проф. Щуровську-Россіневич на концертовім подію.  

Балетову частину репрезентувала танкова група з солістами: О. Віку-

лівна, Л. Манджулівна, З. Гаєвська; зреалізовані були твори О. Кошиця (Ягі-

лочка), Б. Левитського (Мавка), М. Лисенка (Ой див Ладо, Куць, Веснянка), 

Я. Ярославенка (Великодний хоровод). Вражіння від цієї балетної частини, 

стилево добре допасованої до весняного характеру цілого концерту, було 

безперечно позитивне, приємне. Є здібні, темпераменті, сили, на яких вже 

видко добру індивідуальну техніку, але бракує досвідченого провідника-

                                                           
1
 Друкується за: Український вісник (Берлін). 1943. 13 червня. № 12 (111). С. 10. 
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хореографа, що зумів-би з окремих елементів створити щось ціле, підняти 

продукцію, милу, але ще шкільну, на вищий мистецький рівень. Одною з 

найважніших передумов доброго виконання танцю є музика, що є основою 

(ні в якім разі не акомпоніяментом), на якій творить артист – мусить бути 

бездоганно точна і ритмічна; на цьому концерті, на жаль, так не було.  

Українське громадянство є вдячне УМХ-ові з проф. О. Приходьком 

на чолі, що також завжди приймає активну участь в хорі (як співак) при гос-

тюванню інших дириґентів за плідну працю за тяжких воєнних умов та за 

гарне закінчення сезону. Щиро бажаємо і надалі успіху в продовженню цієї 

мистецької, а разом з тим і національно-консолідуючої діяльности.   

 

 

МУШИНКА, Микола 

В УКРАЇНІ ПРО КОШИЦЯ І ЩУРОВСЬКУ1 

Рецензія на видання: 

Олександр Кошиць: Збірник статей, спогадів і матеріалів до 130-річного 

ювілею з дня народження геніального диригента і композитора: Творчий 

задум Є. Паранюка. ПГІ Супрун, Івано-Франківськ, 2006. 198 с. 

 

Олександр Кошиць (1875–1944) – один із небагатьох українських по-

літичних емігрантів, ім’я якого не замовчувалось в Радянській Україні, яку 

він покинув 1919 року. Стислі гасла про нього знаходяться в обох виданнях 

«УРЕ» та «УРЕС» та в інших довідкових виданнях. Правда, часто з при-

міткою: «В своїх літературних виступах допускався націоналістичних твер-

джень». Та все ж таки до 90-х років 20 ст. в Україні про нього не було опуб-

ліковано жодної більш ґрунтовної студії, не перевидавалася жодна його пра-

ця. Замовчувався факт, що світову славу цей диригент і композитор здобув 

«Українською республіканською хоровою капелою», яку голова Директорії 

УНР Симон Петлюра у 1919 р. вислав на турне по європейських країнах для 

пропагації ідеї самостійності та незалежності Української держави. Тому 

треба щиро привітати збірник статей, спогадів і матеріалів про цього і справ-

ді геніального диригента та його асистентку Платоніду Щуровську-Росине-

вич, які зібрав і на власні кошти видав у Івано-Франківську краєзнавець з 

Нью-Йорку Євген Паранюк. 

Письменник Василь Бабій у вступному слові про уродженця села 

Хмелівка на Богородчанщині та його книжку пише: «Гідний подиву сам вчи-

нок пана Євгена, який доклав багато зусиль, щоб зібрати в Америці необ-

хідний матеріал, його численні походи в бібліотеки та архіви. Направду, пан 

Євген дарує українському читачеві неоціненний скарб – книжку про видат-

                                                           
1
 Друкується за: Паранюк Є. Неповторні зустрічі / укладачі П. Федака, М. Федака. 

Ужгород : Просвіта, 2007. С. 126–129. 
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ного композитора і великого диригента, творця незвичайного українського 

хору Олександра Кошиця» (С. 3). 

Книжка відкривається розвідкою проф. Вадима Щербаківського про 

життя і діяльність О. Кошиця (С. 5–59). Автор був близьким другом і спів-

працівником диригента, однак замість того, щоб самому характеризувати 

його диригентський талант, він наводить винятки з тридцятьох рецензій на 

концерти його хорів, публіковані в найвизначніших європейських та амери-

канських часописах. Всі вони про нього і його хори говорять в суперлативах. 

В другій частині автор пише про свої взаємини з О. Кошицем, зокрема під час 

його перебування в Празі і про його зв’язки з чеськими музикознавцями – 

Зденеком Неєдлим, Ярославом Кржічкою, Йозефом Бартошем, Людвіком 

Кубою та іншими. Американський період життя О. Кошиця автор освітлює 

на основі його листів. З них виходить, що диригент був розчарований амери-

канською дійсністю, зокрема в останній період свого життя. Та до останніх 

днів (помер 1944 р. у Вінніпегу, Канада) він вірив, що Україна стане неза-

лежною державою і в заповіті висловив бажання, що коли так станеться, аби 

його останки перепоховали на батьківщині. Це його прохання було виконане. 

В дальшому розділі (С. 63–80) О. Наддністрянська (псевдонім Софії 

Дністрянської?) пише про тріумф Капели у Відні 1920 року, подає репертуар 

хору та список його членів. Тут же подано захоплюючі листи визначних му-

зикознавців Європи до О. Кошиця та імпресаріо Капели Макса Робіновича. 

Упорядник збірника Євген Паранюк в розділі «Український Голівуд і 

Олександр Кошиць» (С. 81–94) розповів про зйомки Кошицем кінофільму 

«Маруся» 1938 р. (за музичною драмою М. Старицького «Ой не ходи, Гри-

цю»), На фермі Івана Штогрина недалеко Нью-Йорка, де відбувалися основні 

зйомки, було побудовано ціле українське село. Тут же Є. Паранюк подав 

інформацію про три величаві нью-йоркські концерти об’єднаних хорів під 

керівництвом О. Кошиця (1932, 1935 та 1939 роки), в кожному з яких брало 

участь 300–500 співаків. 

У дальшому розділі (С. 95–140) опубліковано спогади про О. Кошиця 

Володимира Кедровського, Миколи Гор-дійчука, Мирона Сурмача та д-ра 

П. Маценка. Останній розповів про запис українських народних пісень під 

керівництвом О. Кошиця на десять грамофонних плит («рекорд»). Тексти 

всіх 27 пісень подано тут же. 

Другу частину збірника (С. 141–195) Є. Паранюк присвятив близькій 

співробітниці О. Кошиця Платоніді Щу-ровській-Росиневич (1893–1973), в 

Україні майже невідомій. В Українській республіканській хоровій капелі во-

на виконувала роль асистента диригента, отже була його заступником, а по 

суті, і його ученицею, бо саме О. Кошиць ще в юності спрямував її на на-

вчання в Музичній консерваторії в Києві. Про це вона розповіла в автобіо-

графічному нарисі «Моя музична освіта» (С. 151–188), який є блискучим 

мемуарним художнім твором, що його не можна читати без хвилювання. Про 
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диригентську майстерність П. Щуровської в книзі пише учасниця її хору 

Ірина Шох (С. 141–150). Після розпаду Капели Платоніда Щуровська не ви-

їхала з Кошицем у США. а залишилася вчитися в Празькій музичній консер-

ваторії, після закінчення якої викладала музику в Українському високому пе-

дагогічному інституті ім. Драгоманова, а після його закриття – в Дівочій гім-

назії в Ужгороді (1934–1939) та в Українській гімназії в Модржанах біля 

Праги (1940–1945). За весь цей період вона диригувала українськими хора-

ми. В 1945 р. радянська контррозвідка відвезла її чоловіка в Москву, де по 

ньому пропав будь-який слід. Платоніда теж зазнала переслідувань. У берез-

ні 1968 р. вона, відзначаючи своє 75-ліття, з великим успіхом диригувала ук-

раїнським хором на Шевченківському вечорі в Празі, однак після окупації 

Чехословаччини військами Варшавського договору в серпні 1968 р. знов упа-

ла в немилість комуністичної влади. Померла 1973 р. в Празі. Похоронена на 

Українському цвинтарі в Бавнд-Бруку. 

Збірник «Олександр Кошиць» багатоілюстрований, головним чином, 

фотографіями хорів Олександра Кошиця та Платоніди Щуровської. На жаль, 

препогана технічна якість репродукцій (за яку упорядник не несе відповідаль-

ність) аж ніяк не робить честі Івано-Франківському видавництву «ПП Супрун». 

Євген Паранюк виданням другої книжки про Олександра Кошиця не 

лише віддав належне 130-річчю з дня народження цієї великої постаті, але й 

подав цінні відомості про життя і діяльність його учениці і заступника 

Платоніди Щуровської. 

 

 

МУШИНКА, Микола1 

МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ В ПРАЗІ ТА ДОЛЯ ЙОГО 

ФОНДІВ: ІСТОРИКО-АРХІВНІ НАРИСИ. ЧАСТИНА 1, 22 

(уривок) 

 

Дмитро Антонович 

Дмитро Антонович (псевдоніми Войнаровський, Муха, Шельменко, 

Подорожній) був сином відомого українського історика Володимира Анто-

                                                           
1
 Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka, нар. 20.02.1936, село Курів, 

Бардіївського округу Чехословацька республіка, Пряшівщина) – словацький фольклорист та 
українознавець, мистецтвознавець літературознавець, бібліограф українського (лемків-
ського) походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук 
(1992 р.). Член Міжнародної комісії з дослідження національної культури Карпат та Балкан, 
дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асоціації українців у 
Словаччині (від 1990), іноземний член Національної Академії наук України (від 1997). 

2
 Друкується за: Мушинка М. Музей визвольної боротьби в Празі та доля його 

фондів: Історико-архівні нариси. Частина 1, 2. URL: https://archives.gov.ua/ua/%D0%BC% 
D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1 
%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1-2. 

https://archives.gov.ua/ua/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1-2/
https://archives.gov.ua/ua/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1-2/
https://archives.gov.ua/ua/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1-2/
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новича (1834–1908) та його найближчої співробітниці Катерини Антонович-

Мельник (1859–1942). Виразно проявив себе в різних ділянках: політичній, 

громадській, державній і науковій.  

Народився 15. 11. 1877 у Києві, де вивчав історію італійського мис-

тецтва та його зв’язки з Україною. Був одним із засновників Революційної 

української партії та редактором газет «Гасло», «Селянин», «Воля», «Дзвін» 

та «Сяйво». В уряді В. Голубовича був міністром морських справ; в Цент-

ральній Раді (1918) – міністром мистецтва, за Директорії – головою Україн-

ської дипломатичної місії в Римі.  

Один із засновників УВУ у Відні та ініціатор його перенесення у Пра-

гу. Двічі (1928 –1930 та 1937–1938) обирався його ректором. Від 1921 р. його 

життя було пов’язане з Прагою. В 1922 р. він заснував у Празі Гурток плас-

тичного мистецтва, який вже в липні 1923 р. влаштував виставку праць своїх 

членів. В кінці того ж 1923 р. Гурток перетворився в Українське товариство 

пластичного мистецтва (голова – Дм. Антонович). Товариство 24 грудня 

1923 р. без будь-якої допомоги зовні заснувало в Празі Українську студію 

пластичного мистецтва, яка стала «найбільшим осередком української мисте-

цької діяльности за кордоном» (Наріжний С.: Українська еміграція. Прага, 

1942. С. 190). В тому ж 1923 р. він став головою Iсторично-філологічного то-

вариства (1923–1945). 

Учень та найближчий співробітник Д. Антоновича Симон Наріжний 

так охарактеризував празький період його діяльності: «Ніхто з українців на 

еміграції не розвинув у культурно-науковій праці такої продуктивності з 

такими багатими результатами, як професор Дмитро Антонович. Те, що по-

чав ще в Києві, продовжив у Відні й розвинув у Празі. З його ініціативи і 

його зусиллями чи при його участі були засновані культурно-наукові уста-

нови як Український Вільний Університет, Українське історично-філологіч-

не товариство, Українська Студія Пластичного Мистецтва й Музей Визволь-

ної Боротьби України в Празі. Кожна з цих установ, у які Дмитро Володи-

мирович вклав чимало власного духа й мозольної праці, здобула собі місце в 

культурній історії України. Дуже поважною була участь професора Анто-

новича і в деяких інших організаціях як Товариство прихильників україн-

ської книги, Український Академічний комітет та Видавництво Української 

молоді. Був і організатором українських виставок, одним з організаторів 2-го 

Українського наукового з’їзду у 1932-му році, учасником багатьох міжнарод-

них фестивалів. Був він репрезентантом в комітетах міжнародних фестивалів 

і тому подібне. Був він також співробітником українських наукових іститутів 

в Берліні й Варшаві, та УТГІ в Подєбрадах. Всі цінили його наукову спів-

працю й нею користувалися…. 

Працював професор Антонович також як бібліограф і бібліотекар. За-

вдяки його довголітній праці була створена досить цінна й багата, як на 
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еміграційні обставини, бібліотека УВУ, що була у 1945-му році потрак-

тована, як воєнна здобич і не знати, яким способом була знищена. 

… Чим пояснити, що заініціовані й засновані ним еміграційні устано-

ви – навіть коли вони, здавалося, не мали досить засобів і сприятливих умов 

для свого існування й розвитку – все ж виживали, розвивалися, міцнішали й 

давали багаті результати?.. Залежало то мабуть найбільше від праці самого 

Дмитра Володимировича, який умів не тільки заініціювати щось велике й 

важне, але також і виконати всю працю для здійснення своєї ініціативи… 

Ці його властивості дуже яскраво виявилися саме в Музеї ВБУ, якого 

він був головним організатором і творчим керівником, з працею якого були 

пов’язані формування й розвиток цієї установи протягом першого двадця-

тиліття її існування. Був це директор Д. В. Антонович, хто в еміграційних 

обставинах поставив Музей ВБУ поза рямці політично-партійних змагань і 

відносин; який виставив формулу, що Музей ВБУ збирає і зберігає пам’ятки 

визвольної боротьби, але сам в тій боротьбі участі не бере й на її прояви у 

сучасному житті не відзивається. Був це директор Д. Антонович, хто послі-

довно пильнував того, щоб Музей ВБУ був строго науковою установою. Так 

само твердо стояв на становищі незалежності Музею від сторонніх чинників. 

Музей ВБУ існував на членські внески й пожертви прихильників, він ніколи 

не брав ніяких державних дотацій. Всі зібрані в Музеї матеріали й сфор-

мовані колекції були з дарів – Музей ВБУ ніколи нічого з тих річей не купу-

вав. Всі ті засади були прийняті в музейній практиці від початку й ніколи 

Музей від них не відступив» (Наріжний С.: Професор Дмитро Володимиро-

вич Антонович. Рукопис, надісланий авторові Наталією Наріжною з Авст-

ралії у березні 2005 року. С. 2–4). 

Найвизначніші праці Д. Антоновича: «Українське мистецтво» (1923), 

«300 років українського театру» (1925), «З історії церковного будівництва на 

Україні» (1925), «Група Празької Студії» (1925), «Українська графіка» 

(1933), «Тарас Шевченко як маляр» (1937) та інші.  

Помер 12.10.1945 р. у Празі.  

Його похорон відбувся в крематорії на Виноградах при участі най-

ближчих друзів і співробітників без будь-якої промови. Невільно було заспі-

вати навіть ще за життя ним замовлені три українські пісні. Їх ноти компо-

зитор П. Росіневич-Щуровська поклала в його труну.  

Іменем Дмитра Антоновича було названо Музей-архів Української 

Вільної Академії Наук у Нью-Йорку, заснований 1945 р. 
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НАГІРНА, Стефанія1 

ПЛАТОНИДА ЩУРОВСЬКА-РОССІНЕВИЧ2 

 

20-го листопада 1973 р. померла в чеській Празі на 81-му р. життя 

видатна диригентка Платонида ІЦуровська-Россіневич, колишня субдири-

ґентка Української Республіканської Капелі й Олександра Кошиця. 

Народилася вона 20-го квітня 1893 р. в селі Воробієнці на Черкащи-

ні (правильно: с. Воробієнціївка, тепер с. Горобіївка Канівського р-ну Черка-

ської обл.3) в родині священика Івана Щуровського, відомого в той час дири-

гента церковних хорів, який і дітям вщепив любов до музики. Особливо за-

хоплювалась музикою його дочка Платонида, що вже змалку виявляла здіб-

ності в диригуванні та мріяла стати дириґенткою Київської опери. У своїх 

споминах писала: «Зі запалом ходила я на концерти з визначними мистцями, 

де з партитурою в руках вслухувалась в інтерпретацію великих оперних 

                                                           
1
 Нагірна Стефанія Іванівна (дівоче – Чабан; 09. 09. 1898, м-ко Гримайлів Скалат. 

пов., нині смт Гусятин. р-ну Терноп. обл. – 05. 02. 1993, Нью-Йорк) – співачка (сопрано), 

педагог, громадська діячка. Закін. Вищий муз. ін-т (1923) у Львові, Укр. високий пед. ін-

т та Консерваторію (кл. А. Кадержабека; обидва – 1930) у Празі.. Брала активну участь у 

діяльності Укр. жін. союзу, зокрема 1934 була делегована на Укр. жін. конгрес (Стані-

слав, нині Івано-Франківськ) із доповіддю «Денаціоналізація українських дітей на еміг-

рації». 1919–44 виступала в укр. концертах у Львові, Празі, Берліні. 1930 виконала 

«Пісню пісень» В. Барвінського для сопрано, скрипки та фортепіано із Р. Мировичем та 

Р. Сімовичем на святі-академії. Брала участь разом із О. Руснаком у концертах із нагоди 

30-річчя смерті М. Лисенка за участі хору під кер-вом О. Приходька (Прага). Викладала 

в укр. г-зіях у Подєбрадах (нині Чехія, 1931–37), Рахові (нині  Закарпат. обл., 1938–39), 

м. Модржани (побл. Праги). Згодом повернулася до Праги, де займалася перекладац. 

діяльністю. 1945–48 перебувала у таборі для переміщених осіб (м. Реґенсбурґ, Німеччи-

на), де брала активну участь в Об'єдн. укр. жінок на еміграції. У 1949 емігрувала до 

Нью-Йорка, де провадила пед. діяльність, була чл. управи Укр. літ. мист. клубу, очолю-

вала батьків. ком-т Укр. муз. ін-ту (м. Чикаґо, США). Від 1969 – референт Об'єдн. пра-

цівників літ-ри для молоді. У різний час публікувалася в ж. «Жінка» (Львів), «Жіночий 

світ», «Наше життя» (Канада), «Краківські вісті» (Польща), «Громадянка», «Українське 

слово» (Німеччина). У репертуарі – твори М. Лисенка, К. Стеценка, О. і Н. Нижанківсь-

ких, В. Барвінського, Д. Січинського, С. Людкевича, Я. Лопатинського, В.-А. Моцарта, 

К. Вебера, Ж. Бізе, Дж. Верді, Дж. Пуччіні, Б. Сметани, А. Дворжака, укр. нар. пісні. Ма-

ла красивий, добре поставлений голос широкого діапазону, володіла чудовою дикцією та 

артистизмом. Вокал. майстерність Н. цінували Н. Нижанківський і В. Барвінський, які 

часто їй акомпанували. 
2
 Вперше надруковано: Свобода. 1974, 21 лютого, ч. 34. С. 2, 6. Передруковано: 

ADAGIO. Життєвий шлях Стефанії Нагірної / упоряд. та ред. матеріалів: Оксана На-

гірна-Кузишин, Галина Кузишин-Голубець. Львів: «Українські технології», 2003. С. 61–

64; Коваль Р. Жінки у Визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 1917–1930. Київ: 

Вид-во Марка Мельника, 2020. С. 242–244. 
3
 Примітки до цієї статті редакторів видання: Коваль Р. Жінки у Визвольній війні. 

Історії, біографії, спогади. 1917–1930. Київ: Вид-во Марка Мельника, 2020. С. 242–244. 
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майстрів диригентів тієї чи іншої опери. І тоді здавалося мені, що прийде 

час, коли й я стану за диригентський пульт оркестри Київської опери». 

Середню школу закінчила Покійна в 1911 р. з відзначенням і золотою 

медалею в Епархіяльній школі в Києві. Тоді викладав там музичні предмети і 

диригував шкільним хором славний диригент Олександер Кошиць. Він зразу 

звернув увагу на великі музичні здібності учениці Щуровської і в скорому 

часі зробив її своєю помічницею, а потім заступницею. 

Після закінчення середньої освіти, Платониді Щуровській запропону-

вали залишитись у цій школі в ролі диригентки церковного хору. У 1913 р., 

за порадою О. Кошиця, П. Щуровська вступила у Київську Музичну Консер-

ваторію, де вчилася гри на фортепіяні, дириґентури та теоретичних пред-

метів. 

Під час навчання в консерваторії працювала як учителька співу в де-

яких середніх школах Києва, як  також часто акомпаніювала співакам. Крім 

того, була в Київській опері корепетиторкою для співаків, що розучували 

нові оперові партії. По революції 1917 р. стає на чолі українського хору 

Середньошкільників Києва. 

В перших днях січня 1919 р. Олександер Кошиць, організуючи з до-

ручення Уряду УНР Українську Республіканську Капелю, запрошує Плато-

ниду Щуровську на субдириґентку цього хору. У своїх споминах П. Щуров-

ська докладно описує організування Республіканської Капелі, де разом з Ко-

шицем, Леонтовичем, Стеценком та Степовим бере активну участь у наби-

ранні співаків та в підготовці програми. 

Остаточне оформлення Капелі сталось аж у Кам’янці-Подільському, 

куди, з огляду на наступ большевиків, переїхала тільки частина співаків з 

Києва. Після доповнення Капелі новими співаками та докладно підготови 

Республіканська Капеля під музичним проводом О. Кошиця, П. Щуровської 

та вчителя співу Тучапського вирушила з Кам’янця-Подільського в турне по 

більших містах західноєвропейських держав з місією познайомити культур-

ний світ з українською хоровою музикою. 

Після тріюмфальних концертів у Чехословаччині, Австрії, Швайцарії, 

Франції, Бельгії, Голландії, Еспанії, Польщі та Німеччині Капеля закінчила 

свою працю. Але на Вкраїну не могла повертатись, бо там уже панував во-

рог. Також не можна було далі їздити з концертами, бо з упадком української 

держави не було матеріальних засобів продовжувати працю. Тоді запропо-

нував О. Кошиць виїхати на турне до Америки. Частина співаків погодилась 

на його пропозицію, а решта виїхала до Праги продовжувати студії. До тих 

належала П. Щуровська, бо хотіла закінчити музичну освіту, перервану 

виїздом з Києва в 1919 р. з Республіканською Капелею. 
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У Празі П. Щуровська вступила до Чеської Музичної Державної 

Консерваторії, де студіювала композицію і диригентуру. Професор Кожічка1, 

у якого слухала лекції з композиції, знав П. Щуровську давніше з виступів 

Капелі у Празі. У своїй критиці на концерт Капелі він дуже прихильно оці-

нює працю П. Щуровської. Він писав: «Підготовчу працю виконує п. Щуров-

ська. Музикальна, тонкого слуху і ритмічного почуття, працьовита, віддана, 

скромна, має левину частину успіхів капелі, головному диригентові дає хор 

музично цілком готовий, щоб його по-мистецьки опрацював. Щасливий п. 

Кошиць, що найшов таку помічницю». 

У 1924 р. П. Щуровська закінчує Консерваторію з відзначенням, з 

правом відчинити свою власну музичну школу. Замість того П. Щуровська, 

на запрошення Українського Високого Педагогічного Інституту ім. Драгома-

нова в Празі викладає на Музичному відділі цієї високої школи теоретичні 

предмети і дириґентуру, спочатку як лектор, а пізніше як доцент. Рівночасно 

стає студенткою Карлового університету, де на філософічному факультеті 

слухає лекції музики у визначних чеських професорів. В 1929 р. стає абсоль-

венткою цього університету. 

У Педагогічному Інституті організує хор, а крім того, є дириґенткою 

ще двох великих хорів, а саме Українського академічного хору в Празі та 

Студентського хору при Українській господарській академії в Подєбрадах. 

Добре вишколені ці обидва хори, крім виступів на українських імпрезах, не 

раз виступали перед чеською публікою і одержували від чеських критиків 

дуже прихильні рецензії. Але найбільшим їхнім успіхом був виступ на Все-

слов’янському музичному фестивалі у 1928 році. 

Уже взірцевий вихід 150-членного хору викликав бурю оплесків. 

А поява на сцені Щуровської-Россіневич, єдиної жінки дириґєнтки на фести-

валі, підсилила оплески. Коли хор почав першу пісню «Сон» К. Стеценка 

словами «Зелений гай, пахуче поле» ідеально чистим піяніссімо і ступнево 

скріплював звук аж до повного форте, то і в нас, слухачів, зростало вражен-

ня. Велика зіспіванність хору і тонка інтерпретація зробила сильне враження. 

Кількатисячна публіка загула від неугавних оплесків. 

Після цього концерту слава П. Щуровської-Россіневич як хорового 

диригента лунала широко по всеслов’янському горизонті й не одному відчи-

нила очі на красу української хорової музики. В нагороду одержала дири-

ґентка від Центральної чеської співочої організації почесну відзнаку, обло-

жену справжніми рубінами. Після фестивалю П. Щуровська-Россіневнч 

одержала пропозицію зробити концертове турне по головних містах Чехо-

словаччини. Концерти мали великий успіх. 

                                                           
1
 Тут авторка помиляється. Має бути Кржічка. 
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Після ліквідації Українського Високого Педагогічного Інституту Щу-

ровська-Россіневич переїздить до Ужгороду на посаду вчительки співу в 

Ужгородській гімназії й рівночасно керує хором «Бандурист», що існував 

при «Просвіті». Також у Підкарпатському Крайовому Театрі помагала в по-

станові деяких музичних п’єс. 

У кінці 1937 р. повертається до Праги і знов організує хори. Також у 

1937–1942 рр. працює вчителькою хорового співу в модржанській гімназії 

біля Праги. 

З приходом большевиків до Праги в 1945 р. українське музичне життя 

завмирає. Багато інтелігенції виеміґрувало на Захід, видатних діячів, що 

залишились, большевики вивезли, де вони майже всі загинули. Велику траге-

дію переживає і Щуровська-Россіневнч, бо і її чоловіка Миколу [Россіневи-

ча] большевики вивезли [до Києва] і знищили [в Лук’янівській в’язниці]. Ця 

подія дуже підкосила здоров’я диригентки. Почалась хвороба серця, з якою 

довго змагалася. В 1952 р. все ж таки примушена була піти на інвалідну 

пенсію, яка була занадто мала, щоб з неї можна було жити. Коли довідались 

про тяжкий матеріальний стан її колишні учні, хористи чи приятелі, що пере-

їхали до Америки чи Канади, то старалися допомогти їй. Також вона одержу-

вала постійну допомогу від 64-го Відділу СУА в Ню Йорку. 

Довгий час після смерти чоловіка Щуровська-Россіневич не брала 

участи в музичному житті української Праги. Аж у 1965 р., у 90-ліття наро-

дин славного диригента Олександра Кошиця, погодилась диригувати празь-

ким хором на академії, присвяченій його пам’яти. Також у 1968 р. брала 

участь у Шевченківському концерті, де приготовила з хором складну кантату 

М. Лисенка «Б’ють пороги». В тому ж році совершилось 75 літ творчого 

життя славної диригентки. У своїх споминах пише: «І ось пройшло 75 літ. 

Треба швиденько підвести підсумок, висновки якого такі сумні й безвиг-

лядні. На зміну колишніх поривань, гордої переоцінки своїх сил приходить 

безпомічність. Променем світла серед того був мій останній концерт, що 

відбувся в Шевченкові дні цього року. Це був милий вечір, коли публіка 

дійсно тепло мене зустріла і сердечно супроводила під час концерту». 

Підбадьорена успіхом у концертах, береться з новою енергією до 

давно запланованого підручника з теорії музики під назвою «Музичне вихо-

вання», для 4–5 кляси, що вийшов друком у 1969 р. Також пише спомини, що 

охоплюють її життя від наймолодших років аж до виїзду Української 

Республіканської Капелі О. Кошиця з Кам’янця-Подільського у 1919 р. на 

мистецьке турне по Европі. За цю частину споминів, де описується організу-

вання капелі, одержує першу нагороду на конкурсі Фундації ім. Лесі і Петра 

Ковалевих. 

В останні роки життя хвороба серця погіршилася. Їздила кожного ро-

ку на лікування до відомих чеських Карлових чи Францішкових купелів, але 
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остання поїздка не принесла полегші. Недуга, підсилена грипою, ще більше 

ослабила серце. Прийшов атак, після якого на другий день, себто 20 

листопада 1973 р., після другої атаки спокійно заснула навіки. 

Так закінчилося життя видатної дириґентки, письменниці й діячки. 

Згідно з її волею тіло було спалене і має бути перевезене на православний 

цвинтар у Бавнд-Бруку, де Владика Мстислав подарував Покійній клаптик 

землі на могилу. 

 

 

НАГІРНА, Стефанія 

ІЗ МОЇХ МУЗИЧНИХ СПОГАДІВ1 

(уривок) 

 

У 1929 р. приїхав на деякий час до Праги композитор В. Барвінський. 

І ось тоді я мала нагоду знов виступити з ним на одному концерті. Це був 

концерт Студентської Громади при Українській Господарській Академії в 

Подєбрадах. Тут слід згадати ще про виступ мішаного хору на цьому концер-

ті під дириґентурою Платоніди Росіневич-Щуровської, бувшої субдириґент-

ки О. Кошиця. Для характеристики цієї видатної музичної сили подаю ось 

який епізод. 

У Празі за час перебування української еміграції не було завжди пос-

тійного хору, але в разі потреби дириґентка Росіневич-Щуровська вміла 

завжди зорганізувати співочу групу з нагоди якогось національного свята. 

Пригадую в 1928 році чехи влаштували фестиваль слов’янських хорів, в 

якому брали участь також українці. Для цього виступу Росіневич-Щуровська 

об’єднала співаків-українців із Праги і Подєбрад – всього біля 180 осіб. 

У фестивалі приймали участь ще й такі народи: поляки, москвини, білоруси, 

здається болгари та навіть маленький хор лужицьких сербів. Чехи об’єднали 

декілька своїх хорів, тому їхня група була найбільша – мабуть біля 250 осіб. 

Українські слухачі з великим напруженням ждали виступу українсь-

кого хору. Кожен бажав, щоб наш хор показав себе якнайкраще. Вже взірце-

вий вихід українського хору на сцену викликав оплески. Поява Росіневич-

Щуровської на сцені, одинокої жінки-дириґентки на фестивалі, підсилила 

оплески. Коли хор почав першу пісню «Зелений гай, пахуче поле» ідеально 

чистим «піяно» і постепенно скріпляв аж до повного «форте», зростало вра-

жіння і в нас слухачів. Велика зіспіваність хору і тонка інтерпретація робили 

таке сильне вражіння, що спазм давив горло від високого мистецького 

                                                           
1
 Вперше надруковано: Наше життя, червень-вересень, 1952. Передрук за: ADAGIO. 

Життєвий шлях Стефанії Нагірної / упоряд. та ред. матеріалів: Оксана Нагірна-Кузишин, 

Галина Кузишин-Голубець. Львів: «Українські технології», 2003. С. 26–31. 
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пориву. Кількатисячна товпа загула від оплесків. Ми були певні, що наш хор 

одержить перше місце у змаганні. Але так не сталося. Жюрі руководилось не 

тільки мистецькими, але й іншими мотивами і присудило перше місце 

полякам. Треба признати, що польський чоловічий хор звучав добре, але як 

ходила чутка, він складався майже увесь із оперових співаків, з яких на скору 

руку склали хор спеціяльно на цей фестиваль. Він ні в якому разі не стояв 

вище нашого хору. 

Час студіювання в Консерваторії вважаю найкращими роками свого 

життя, хоч це були роки дуже тяжкої праці на двох школах (Консерваторія та 

Високий Педагогічний Інститут ім. Драгоманова). Ще треба було знайти час 

на громадську працю, також на деякі цікаві доповіді, яких тоді було безліч та 

на концерти чи опери часто навіть обов’язкові для студій сольового співу та 

музики.  

 

 

НИЖАНКІВСЬКИЙ, Нестор1 

З МУЗИКИ2 

Академія в 5-ліття Українського Педагогічного Інституту в Празі 

 

Дня 30. І. ц. р. святкував Високий Український Педаґоґічний інститут 

ім. М. Драгоманова в Празі пятиліття свого істнування величавою академією, 

у склад якої увійшла і концертова частина. Академію відкрив мужеський хор 

(з фортепяном) відспіванням «Gaudeamus», в управі, в якій цей гимн спі-

вається на Великій Україні, ненеподібній місцями до – польонезу.  

Вслід за цим відспівав мішаний хор Н. Нижанківського «Гей не 

дивуйтесь». Ця річ, написана до слів Драгоманова (виняток із його вірша 

«Поклик до братів-славян») на 30-літгя смерти великого еміґранта (р. 1925), 

носить усі ціхи приноровлення композитора до то дішнього хору У. П. Інсти-

туту; це твір без спеціальних аспірацій дати щось нового, зі здоровою неви-

багливою гармонікою, з проглядною архітектонікою (А, В + С), А1), Твір 

звучить добре, хоч має місцями трохи за високі партії поодиноких голосів, 

що при менше численному хорі (як було при цьому виконаним не дає тої ім-

позантности (головно в А ), яку старався композитор вкласти в партитуру. 

Головний мотив, запозичений у знаній пісні «Гей не дивуйтесь, добрії лю-

                                                           
1
 Не́стор Оста́пович Нижанкі́вський (31.08.1893, Бережани, нині Тернопільська обл. – 

10.04.1940,
 
Лодзь, Польща) – український  композитор, піаніст  і музичний критик. На-

вчався у Празькій консерваторії у В. Новака, яку закінчив у 1926 році написанням фор-

тепіанного тріо мі мінор. Працював в Українському високому педагогічному інституті 

ім. М. Драгоманова. 
2
 Друкується за : Діло (Львів). 1929. 10 квітня. Ч. 79. С. 5. 
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ди», легко всюди пізнати, хоч композитор змінює його варіяційною техні-

кою, відповідно до потреби тексту.  

Другу частину свята (після перерви) виповнила виключно музика.  

Віра Березовська (асистентка У. Пед. Інституту) заступила в останній 

хвилі хворого Н. Нижанківського. Грала Шумана «Kreisieria-y», хоч це річ 

суто-інтимного характеру, яка тяжко находить дорогу до слухача із  «широ-

кої публики»; в знаменитій інтерпретації п. Березовської вона стала зрозу-

мілою всім, хто слухав. 

Ніна Дяченко (лектор Інституту) відспівала дві пісні Дяченка (до слів 

помершого студента Інституту, поета Юрія Дарагана). Дяченко модерніст у 

доборі виразових середників як і в розумінні відношення музики до тексту. 

Його пісні – це абсолютна музика з підложеним текстом, де змисл тексту є 

«напрямною» композиції. Шкода, що так рідко стрічаємося в концертовій 

салі із цими талановитими й цікавими спробами цілком оригінального (при-

наймні у нас) муз. виразу. Пісні Дяченка роблять глибоке вражіння. П. Ніна 

Дяченкова співала поправно і зі зрозумінням річи ці нелегкі твори.  

Кісяків (майстер скрипкової гри, лектор інституту) відіграв бездоган-

но одну частину Гріґової сонати. Мабуть фізична недиспозиція (ґрипа при 

горячці 38 і пів) не дала йому розвинути всіх добрих сторінок його уміння, 

до яких ми звикли з його попередніх виступів  

Б. заст. диріґента Української Держ. Капелі і доцент інституту Роси-

невич-Щуровська випровадила всі хоральні точки програми. Її становище як 

мистця-виконавця було богато тяжче, ніж інших виконавців, тому, що її інст-

румент-хор не міг дати того, чого від нього вимагала хоральна програма свя-

та. Тому п. Р.- Щуровська обмежилася в більшости до академічного передан-

ня творів, якими диріґувала. Завдяки сназі відтворити виконувані твори по 

можности по бажанням даного автора, вийшла кантата З. Лиска зрозумілою 

для всіх. А кантата дуже трудна – не стільки для виконавців, як і для тих слу-

хачів, які не мали нагоди звикнути до новіших виразових засобів у музиці. 

У. П. І. в Празі поставив собі в девізу творчість. Творячи сам нові 

здобутки в царині української науки і педаґоґії, спонукує всіх, хто має яке-

будь відношення до Інституту, до творчости в ріжних ділянках нашого пси-

хофізичного життя. Цього духа творення чогось нового найбільше було вид-

но на тих публичних святах, у яких брав участь музичний відділ, чи як ці-

лість, чи тільки даючи поодинокі «сили». Коли поминути концерти з рефера-

тами чисто історичного характеру (Сметана, Фібіх, Бетовен, Шуберт, Лисен-

ко і т. д.), то не було ні одного свята «з музикою», де не виконано б нової 

композиції українського автора. На цей раз виконано «кантату» на пятиліття 

існування Інституту до слів Б. Гомзина (д-ра У.В.П.І.), яку написав хор на 

мішаний З. Лиско (д-р фільос., абсольв. консерваторії і лектор У.П.І.). 
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Величавий твір, шо оспівує постійну тугу нашого українського сту-

дента за рідною «alma mater». Доля викинула його із шкільної лавки і втис-

нула в руки зброю. Але й у полі він хоч у думці співає «Vivat alma mater!». 

Після програної боротьби, розбитий на тілі і душі скиталець – мріє про 

«альма матер». А коли йому простяг помічну руку «чеський брат» – він за-

взято, вперто «кладе цеглину до цеглини», щоб збудувати храм рідної науки і 

крикнути цілому світові «Віват вільна альма матер»! І переповідає Лиско все 

те у своїй великій поемі в тонах. Новими звуками змальовує нового невмі-

рущого духа нашого народу. Постійним канонічним веденням жене вперед 

свої голоси – немов ту нову думку нових людей нашої нації. То знов зупи-

ниться на моментах, коли «все укрила глупа ніч» – упертим подвійним кано-

ном, чи сольовими жіночими, хрустально чистими голосами заговорить про 

братню поміч, щоб, додавши в широкорозложеному акорді (А-дур) мужесь-

ких голосів, за спокоююче заспівати про те, «що збудились душі молодії», 

які, зєднавшись у будуванні, пішли разом, поки не закричали з повних осво-

боджених грудей : «Віват вільна альма матер» в останньому акорді! 

Лиско йде новими шляхами в нашій вокальній музиці. Ця річ напи-

сана з великим розмахом, з поглибленням і унаглядненням думок, вложених 

в чудову поезію Гомзина, так, що просто не хочеться вірити, що «кантата» 

писана «на замовлення». Одинока недостача цього твору лежала в тому, шо 

інструментальний парт композиції, який не тільки органічно звязаний з ці-

лістю, але місцями є головним виразником ідеї музичного твору, не міг «ви-

йти» в одному інструменті (фортепяні), а вимагає маси –  великої орхестри. 

Через те і є в композиції кілька т. зв. «недотягнень» у музичних картинках, 

головно інструментального складу, чого не було б, якби Лиско зразу написав 

це для орхестри, якої барвність сама була би спонукала автора до розши-

рення й розвинення деяких місць. 

 

 

НОВИНКИ 

З УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ В ПРАЗІ1 

 

В місяцях жовтні та листопаді м. р. переведено в Українськім Педаго-

гічнім Інституті вибори всіх адміністративних та педагогічних функціонерів 

Інституту на шк. р. 1927–28. Ректором вибрано проф. д-ра В. Сімовича, 

проректором проф. д-ра В. Гармаша, секретарем Професорської Ради проф. 

М. Тимченка. На відділах (факультетах) вибрано деканати в складі: а) на від-

ділі історично-літературнім: деканом доц. І. Кабачкова, продеканом і секре-

тарем доц. Ф. Слюсаренка; б) на відділі математично-природничім: деканом 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1928. 3 січня. Ч. 2. С. 3. 
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доц. д-ра Ф. Гулу, продеканом і секретарем доц. д-ра М. Дольницького; в) на 

відділі музично-педагогічнім: деканом в. о. доц. Ф. Стешка, продеканом і 

секретарем в. о. доп. П. Россиневич-Шуровську. 

 

 

О. В. 

УКРАЇНСЬКІ ІМПРЕЗИ В ПРАЗІ1 

 

В останньому часі зорганізувала Українська Академічна Громада в 

Празі та її секція – Український Мішаний Хор низку імпрез, що стрінулись із 

помітним зацікавленням у студентських колах та серед старшого грома-

дянства. Для загальної участи була призначена лекція-концерт у честь Лесі 

Українки, проведена дня 15. грудня 1943, з нагоди 30-ої річниці смерти поет-

ки. Вона відбулася в дуже привітній залі Лікарського Дому мистецькими 

силами УМХ з участю відомого суспільного діяча та знавця української 

культури проф. М: Славінського.  

Задум лекцій-концертів дуже щасливий. В ньому дається корисному 

для знання відчитовому матеріялові згармонізоване мистецьке оформлення 

та ілюстрацію. Слухач так збудованої цілости набирає переконання про силу 

та многосторонність зв’язків поміж різними творчими ділянками, які в одно 

єднають будову нашого культурного розвитку. 

Проф. Славінський подав у свойому по-мистецьки прочитаному рефе-

раті переріз проблеми значення Лесі Українки – поетки. Він підкреслив мно-

гогранність і актуальність її проблематики, кидаючи їх на фон сучасних по-

етці і нам соціологічних переворотів. Окремо спинився доповідач на відно-

шенні сюжету й ідеї у її творах. Реферат був натхнений безпосередністю лю-

дини, що сама переживала добу поетки й належала до її духових однодумців. 

По перерві виступив новосформований жіночий квартет у складі: 

Е. Балабасова, Г. Зозульова, М. Ленделівна, Н. Самохвалівна. Він заспівав 

пісню Лесі Українки укладу Степового у опрацюванні Б. Левитського –  «Мі-

сяць яснесенький». У цій точці, як і в закінчуючому концерт квартеті Ли-

сенка «На провесні», квартет виявив ще за мало зоспівання та музичної 

певности. Виконанню недоставало інтонаційної гнучкости й динамічного 

відчуття. Віримо одначе, що при совісному продовжуванні праці квартет здо-

буде собі признання навіть у вибагливих слухачів.  

Далі слідувала декламація О. Самойловичевої. Артистка виконала 

«Контра спем сперо», «Скрізь плач» та «І все таки до Тебе...» Інтерпретація 

всіх отих повних трагічної напруги творів великої поетки вимагає великого 

духового вжиття. У виконанні п. С. здалася вона нам надто поверховна. 

                                                           
1
 Друкується за: Український вісник (Берлін. 1944. 31 січня. Ч. 1 (125). С. 8.   
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Слухач мав враження, ніби декламаторка намагалася свідомо підсолодити 

строгу Лесину Музу, штучно підгармонізувати усі величні настроєм вічного, 

змагання акорди й вирівняти їх у граціозному спливі звучного слова. Цього 

робити з творами Лесі Українки не можна.  

Дуже приємну несподіванку зробила зате своїм першим виступом 

перед українською публикою проф. С. Гокешова. Її виконання фортепіянової 

обрібки прекрасної симфонічної поеми Сметани «Моя батьківщина» дало 

перш за все дуже похвальне свідоцтво про її технічне опанування інструмен-

ту. У деяких детайлях зуміла піаністка піднятись до висоти глибоко відчутої 

індивідуальної інтерпретації, яка залишила в слухачів незвичайно сильне 

враження. 

Цей виступ був теж вершинним пунктом цілої, назагал вдатно переве-

денної імпрези, що нею рухливий Український Мішаний Хор започаткував 

свою зимову працю. На наступний виступ із цього циклю, концерт колядок і 

щедрівок, що відбудеться в заді Міської Бібліотеки 8. січня, вже тепер ті-

шиться празька громада симпатиків рідного мистецтва, тим більше, що дири-

гує знову незрівняна на тутешньому ґрунті проф. Россіневич-Щуровська.  

Але залишім уже широкий круг громадських зацікавлень, щоб допов-

нити звідомлення інформаціями про внутрішню працю УАГ. По новому 

переформуванні Проводу організації, було започатковано новий етап праці 

першими загальними сходинами, що відбулися 13. грудня ц. р. їх виповнив 

дуже цікавий, як і все, змістом і формою реферат проф. Дм. Дорошенка про 

початки українського національного відродження. 

Дня 22. грудня почала свою працю теж Філософічна Секція УАГ, 

запрошуючи на свої перші по довгому часі сходини все членство Громади. 

Сходини ці започаткували широко новим проводом Секції запляновану 

діяльність. Їхня тема визначила теж напрям зацікавлень Секції. Реферат від-

читав І. Шевченко, теперішній керівник Секції, подавши для дискусії тему: 

«Роля і значення еліти». Дуже змістовний і повний бистрих конструкцій 

реферат викликав доволі живу дискусію, піднесену цікавими заввагами осіб 

з-посеред професури та старшого громадянства. З огляду на великий диску-

сійний матеріял постановлено призначити на його використання цілі на-

ступні сходини Секції. Ці три перші ластівки пожвавлення суспільного рит-

му в житті нашої празької молоді хотіли б ми вважати початком твердо під-

будованої колективної праці. Провід УАГ повинен змагати на далі до того, 

щоб нарешті створити сильний зв’язок із численним членством та дати йому 

змогу вповні випробувати себе активно й сприймально в загально-культур-

ній і вузько-фаховій ділянках. 
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ОБІДНИЙ, М. 1 

ПЯТИЛІТТЯ ПЕДАҐОҐІЧНОГО ІНСТИТУТУ В ПРАЗІ2 

Свято Українського Високого Педаґоґічного Інституту в Празі з 

нагоди пятиліття його істнування  

 

Численні привітання, що вже надійшли й надходять ще далі з ріжних 

місцевостей української землі, а також і з еміграції з нагоди свята пятиліття 

істнування нашої модерної високої школи в Европі, чудові поезії й кантати 

студентів на славу своєї школи, теплі статті й замітки в українській пресі – 

ілюструють і доповняють свято української високої школи.  

Відбулося свято 30-го січня ц. р. в салі Умелєцької Беседи в Празі. На 

програму свята зло жилися два відділи. До першого відділу входили: Gaudea-

mus – хор. Святочна промова ректора на тему «Пять років Українського Висо-

кого Педаґоґічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі». Промова представ-

ника студества. Відчитання привітів. До другого відділу: В. Березовська, 

асист. Інст. фортепянове сольо Schuman-a «Kreisleriana» ч. ч. 1, 2. 3, 5. 8. 

Ю. Кустисова, студ. деклямація «Пять літ» вірш студ. О. Стефановича. Н. Дя-

ченкова, лект. Інст. – сольоспів «І знов прийду», «Літо» музика Г. Дяченка на 

слова Ю. Дарагана. О. Кісяків, лект. Інст. – скрипкове сольо. Мішаний хор під 

орудою П. Щуровської-Росиневичевої, доцен. Інстит. «Кантата» музика З. Лис-

ка, лект. Інст. на слова Б. Гомзина. Гимни: український, чеський і словацький. 

Відкриваючи свято ректор Інституту проф. д-р В. Сімович привітав 

численних гостей, а зокрема представників Міністерства Освіти – проф. Ур-

бана та проф. д-ра Лакомого – референта в Мін. Освіти в справах Педаґо-

ґічного Інституту, Міністерства Закордонних Справ радника Ковацького, 

далі – представників високих шкіл, інституцій і організацій, а також пред-

ставників заприязнених з нами народностей. 

У свойому рефераті ректор д-р В. Сімович накреслив історію й роз-

виток Пед. Інституту та сучасний його стан. Ми дозволимо собі тут навести 

деякі місця цього вельми цікавого реферату в цілях інформації громадянства 

про Педаґоґічний Інститут.  

«Може ми з нашим святом трохи і спізнилися – казав він – але у такій 

установі як наша, що має за собою часи постійного розвитку, де хвиля орга-

                                                           
1
 Обідний Михайло Юрійович (11.07.1889, Миргород – 07.01.1938, Мукачеве) – укра-

їнський етнограф, письменник, співзасновник Етнографічного товариства Підкарпат-

ської Русі, сотник армії УНР, начальник Головного військово-історичного музею-архіву 

при Генеральному штабі військ УНР у місті Празі. Здобув науковий ступінь доктора в  

Українському педагогічному інституті ім. М. Драгоманова. Від 1933 – на Закарпатті. 

Один із фундаторів Етнографічного товариства Підкарпатської Русі (1934–35) та догля-

дач Етнографічного музею. 
2
 Друкується за: Діло (Львів). 1929. 26 лютого. Ч. 42. С. 3, 4. 
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нізаційної праці завершилася щотільки в березні 1923 р. коли Професорська 

Рада прийняла правила про докторські іспити наших педагогів – у такої 

установи воно й нелегко визначити час ювилею. В житті нашої школи було 

так богато важних хвилин, що не знати, котру з них уважати за найвизнач-

нішу, таку, що від неї слід би починати рахувати час істнування Інституту, в 

теперішній стадії його розвитку; чи вважати такою датою 15 січня 1923 р., 

коли фундатор Інституту Український Громадський Комітет у Празі, а саме 

його Управа прийняла постановку про засновання такої школи; чи 1-го серп-

ня тогож року, коли мали початися виклади, чи 9 листопада 1924 р., коли за-

гальні збори тогож таки Громад. Комітету постановили відділи ти Інститут 

від громадської установи; чи може 21 лютого 1925 р. коли розпорядком Мі-

ністерства Закордонних Справ і Мін. Шкільництва Інститут став цілком 

самостійною школою, що підлягав безпосередньо міністерствам і веде свої 

справи через виборну свою власну адміністрацію. Всі ці дні просто перело-

мові, епохальні дні можна вважати за вихідні для святкування. Наш Інститут 

вибрав собі за вихідну точку для сьогоднішнього свята тільки рік 1923 без 

ближчого означення дня і зимовий семестр 1928/29 академічного року, себ-

то ІІ-гий семестр свого істнування визначив за час свого святкування. Пять 

літ! Пять літ, звичайно час невеликий і в організованій відразу установі та-

кого короткого часу не визначають окремими святкуваннями. Алеж у ненор-

мальних часах, часах емігрантського життя, це подія знаменна. Пять літ існу-

вання української високої школи поза межами пошматованої нашої рідної 

землі, де або покасовано всі дотеперішні зародки високого українського 

шкільництва, або зі знищеного храму високої школи побудовано лабораторії 

для ріжних експериментів сумнівної вартости, пять літ життя Україн. Педа-

ґоґічного Інституту, серед наших умов, явище неабияке і наше сьоґодняшне 

свято – це свято цілого нашого народу. Повний огляд розвитку нашої школи 

буде поданий в докладному звідомленні, що незабаром вийде окремою 

книжкою в розмірі десяти аркушів.  

Український Педаґоґічний Інститут не мав подібної собі школи ні на 

заході ні на сході. Це фахова установа, що дає українській школі середньо-

шкільного типу кваліфікованих учителів. Тим то вона сполучує в собі вимо-

ги західньоевропейських фільософічних, природознавчих факультетів та 

вищих музичних шкіл із вимогами іспитових комісій для середніх шкіл при 

університетах. Орґанізацією своєю він зєднує почасти систему західноєвро-

пейських університетів із системою давніх університетів Росії та деяких пів-

денних славян, а тепер Польщі та Ромунії, з додатком обовязкової практики в 

середній школі. Система в ній курсова – для університетів може мало ви-

гідна, вузька, алеж для фахової школи, коли від учителя середньої школи су-

часна педагогіка вимагає систематичних відомостей свойого предмету, пев-

ної заокругленої й загальної освіти – річ необхідна.  
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Професорська Рада складається з представників поодиноких катедр; 

катедр в Інституті є 24 і 4 кляси на музичному відділі; катедри й кляса крім 

одної катедри й кляси всі обсаджені – разом 28 членів.  

Студент, що відповість усім вимогам іспитовим дістає титул «педа-

ґоґа середніх шкіл» і, маючи цей професорський іспит, мав право набути собі 

науковий степень доктора наук відповідного відділу Інституту. Докторські 

іспити нормують окремі приписи, майже рівнозвучні з відповідними припи-

сами докторатів університетських.  

Українська Рефермована гімназія, як школа вправ Інституту, від часу 

свого утворення 1925/26 р. на основі §. 12. статуту Ґімназії підлягає Сенатові. 

Сенат Пед. Інст. як її фундатор є ще й куратором Ґімназії, а з тим до нього 

належить зверхній догляд над нею та загальне ведення її справ.  

Не можу не згадати, зазначив далі ректор, теплим словом тих інсти-

тутських патріотів зпоміж професури та студентів, що їм доля не судила 

діждати завершення організаційної праці нашої школи, що їм не довелося 

дожити сьогоднішнього нашого свята...  

У 1927 р. відійшов від нас на вічний спочинок колишний референт 

природничого видділу Ін-ту член Української Академії Наук професор біо-

льоґії, Арсен Старков, шо брав живу участь в будуванні Інституту. Зимою 

1924 р. помер студент Іван Щерблюк; на весну 1925 р. – студ. Юрій Дараган 

(талановитий український поет); літом 1928 р. – студ. Шапулова. (На пропо-

зицію ректора память померших вшановують повстанням з місць.)  

Завданням Інституту піддержувати й виховувати молоді викладові й 

наукові сили, щоби з них вийшов кадр нових сіячів української науки.  

У В-ві «Сіяч» (при Інституті), що має своїми членами професорів і 

студенство від 1923 до 1929 р. вийшло 38 наукових високошкільських під-

ручників літографованим способом, на 1058 аркуш., себто 16935 сторінок.  

З нагоди пятиліття Ін-ту появиться незабаром перший том Наукового 

Збірника Інституту. У Збірнику взяло участь 26 членів професорського збору 

Ін-ту. 

Так само, але тільки літографованим способом появиться ще цього 

академічного року перший том праць про патрона нашої школи т. з. «Драго-

манівський Збірник» і може збірник чеської поезії XIX в. в перекладах поетів 

із нашої професури та студентства. 

Всіх професорських сил має Інститут 40+8 асистентів на ріжних від-

ділах. З цього 19 професорів, 16 доцентів. В академічному році 1923–24 було 

72 студентів-стипендистів; із них дійшло до IV. курсу 59, закінчило 5l. Ака-

демічний рік 1924–5 налічував 134 студентів, з цього 65 на першому курсі; з 

цих останніх дійшло до IV. курсу – 48, 4 вийшло ще з IV. курсу, залишилося 

на 1928–29 р. – 44.  
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Закінчуючи свій реферат ректор висловив подяку членам уряду і 

зокрема президентові проф. Масарикові за братню допомогу й підтримку 

Інституту та відчитав тексти телеграм до них.  

Представник студентства п. Шляхтиченко в свойому рефераті під-

креслив ролю українських високих шкіл в ЧСР, а зокрема Педагогічного Інс-

титуту у рятуванні української молоді, що опинилася за дротами в таборах.  

Далі були відчитані ректором надіслані привіти. Серед привітів бага-

то надзвичайно цікавих, деякі з них вартоб надрукувати, але за браком місця 

в статті зробити цього тут не можемо.  

Між привітами були побажання від українських установ з усіх земель 

і еміграції, від чеських і деяких російських. Дуже гарно пройшов і другий 

відділ свята – концертовий. Але з огляду на те, що виконувано вперше нові 

музичні твори Г. Дяченка «І знов прийду». «Літо» (на слова Ю. Дарагана) і З. 

Лиска «Кантата» (на слова Б. Гомзина), то про них не беруся писати, бо вони 

вимагають фахової оцінки. 

 

 

ОЛЕКСЕНКО, Яр. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ1 

СВЯТО ШЕВЧЕНКА У ПРАЗІ 

 

Від кількох літ всякі більші українські національні свята у Празі ула-

джують окремо ріжні групи. Цього року бажанням ініціяторів Контактного 

Комітету було звести всі групи українського громадянства разом. Але з од-

ного боку мабуть невмілий підхід до справи а може і замала щирість ініціято-

рів, з другого засильна безкомпромісовість «Української Громади», коло якої 

гуртуються студентські організації, емігрантські і підкарпатські, та «Прос-

віта», що репрезентує головно підкарпатян, були причиною, що заходи Кон-

тактного Комітету не мали успіху. Цей Комітет створився місяць тому, але 

через особистий його склад, на жаль, не увійшла туди досить велика група 

дуже чинних організацій, обєднаних в Центральному Союзі українських ор-

ганізацій. Тому Шевченкові роковини святкували цього року у двох групах.  

Дня 2. ц. м, «Українська Громада» зі згаданими товариствами вшану-

вала Кобзаря концертом у великій салі «Унітарії». Святочну промову виголо-

сив голова «Просвіти» д-р С. Росоха, а реферат про Шевченка ректор Україн-

ського Університету проф. Д. Антонович. Співав академічний хор під прово-

дам п. Гнідого. Вершком успіху концерту бути сольоспіви молодого, але ві-

домого вже співака інж. Макаренка, що має милозвучний і шляхетний тенор 

та добре знаного публиці д-ра Гакена (баритон). Оба мусіли співати наддатки 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1938. 20 квітня.Ч. 86. С. 3. 
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та зібрали заслужені оплески. Деклямували: студ. Криванич і студ. М. Ігна-

тишівна. Публики було досить, але могло бути більше. Велика частина 

старшого громадянства відтягнулася від того свята з уваги на відношення 

молоді до них. 

Дня 9. ц. м. Контактний Комітет з Т-вом «Чесько-українська взаєм-

ність» уладили великий концерт в честь Шевченка, на який зійшлося до пів 

тисячки українських і чеських гостей. Але було дуже мало молоді з високих 

шкіл. На переді гарної і ясно освіченої салі серед зелені поставили велике 

біле погруддя 

Шевченка, прикрашене українськими і чеськими прапорами. Програ-

ма добре складена, але задовга. 

Публика приняла бурею оплесків появу на естради великого приятеля 

українського народу і знавця літератури, заступника голови «Чесько україн-

ської взаїмности» проф. д-ра Ф. Тіхого, що говорив про зацікавлення Шев-

ченком серед чехів, про що свідчать численні переклади його творів на 

чеську мову.  

По короткій, святочній промові проф. М. Славинського виступив до-

сить уже сильний хор під проводом добре знаної п. Россіневич-Щуровської 

та проспівав «Заповіт» зі сольом п. М. Самойловича, який у пізнішім точці 

«Молюся» Шевченка-Балтаровича здобув рясні оплески. Неменший успіх 

осягнув і п. О. Самойлович сольоспівами Шевченка-Лисенка «Мені однако-

во» і «Ой Дніпре мій, Дніпре». Панна М. Помевська в Менуеті Моцарта і в 

15-ій Скочні Ондржічка показалася справжньою віртуозною у грі на скрипці. 

П-а Храневичівна виявила значним голосовий матеріал який у трошки 

сприятливіших, не емігрантських, відносинах, при відповідному школенні 

міг би стати неоціненим. Зібрана на концерті українська публика мала наго-

ду почути знамениту пяністку, землячку п. О. Сачович-Шурдову. Оперова 

співачка, п. Мора-Вера у сольоспіві «Ой люлі» і «Закувала зазуленька» Шев-

ченка-Лисенка дала зразок високовишколеного голосу, а в дуеті «Коли роз-

лучаються двоє» Гайного-Лисенка з п. О. Самойловичем знаменито доповня-

лася. П-і О. Самойловичева у деклямації «Суботів» Шевченка вповні зберіг-

ла рівень успіхів інших точок. Про виступ д-ра Е. Гакена з сольоспівом 

«Понад полем іде» Шевченка-Лисенка і «94 Псальми» Шевченка-Бар-

вінського не прийдеться вже нічого додати до його попередніх успіхів. Ціле 

свято пройшло в дуже святочному настрою та з незвичайним мистецьким 

успіхом. 
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ПАМ’ЯТІ ПЛАТОНІДИ ЩУРОВСЬКОЇ-РОССІНЕВИЧ1 
 

Коли у квітні 1973 р. пані професор Платоніда Щуровська-Россіневич 

святкувала своє 80-ти річчя, ніхто з нас не сподівався, що так швидко 

мусітимемо з нею прощатися назавжди. З днів її недавнього ювілею ми запа-

м’ятали Платоніду Іванівну як людину, яка не зважаючи на поважний вік, 

сприймала світ свіжо й гостро, реагувала живо і з повного енергією. 

Смерть кожної людини навіває смуток, але відлуння жалю заторкує 

тих, що лишилися, тим більше, чим виразнішою особистістю ця людина бу-

ла, чим більший вклад свого таланту чи старання вона вклала в працю для 

суспільства. 

Природа наділила Платоніду ІЦуровську музичним талантом і коли 

буде писатися історія української музичної культури, то ця жінка займе в ній, 

безперечно, одне з почесних місць. 

Українське село (була це Осухівка на Київщині, де вона народилася в 

сім’ї священика) наділило її самозрозумілим відчуттям музичної суті україн-

ської народньої пісні, праця з якою стала пізніше на довгі літа її основним 

життєвим зайняттям. Вже будучи студенткою в Києві, вона привернула на 

себе увагу і диригентськими здібностями. А коли в 1919 році Олександер Ко-

шиць, організував Українську республіканську капелу для закордонної ре-

презентації української народньої пісні, Платоніда Щуровська виїхала з ка-

пелею за кордон, як друга диригентка. Її праця з хором була в порівнянні з 

ефектною диригентською обробкою Кошиця наче скромніша і менш поміт-

на, але наскільки була це важлива робота, зрозуміє кожний, хто може уявити, 

що означає бездоганне технічне підготовче опрацювання пісні, для надання 

їй відповідної точности, динаміки й гармонії в хоровому звучанні. 

Саме цю майстерність підкреслювали у Платоніди Іванівни і визнач-

ний чеський композитор та диригент Ярослав Кржічка і великий знавець-ен-

тузіяст української пісні Зденек Неєдли, що в 1922 році видав першу окрему, 

незвичайно втаємничену в справу, книжку про Українську республіканську 

капелу. Спеціально для нас цікаве й важливе те, що Прага була першим за-

кордонним містом, в якому Капела прославила українську пісню й себе. Звід-

си починається її тріюмфальна подорож у світ. Платоніда Іванівна, працюю-

чи інтенсивно з Капелею, їде з нею в Австрію, Швейцарію, Бельгію, Фран-

цію, Німеччину, Еспанію і всюди, разом з Кошицем, та хористами, спричи-

няється до небувалих мистецьких успіхів. 

На початку 1920-тих років, Капела виїжджає до Америки, а Платоніда 

Щуровська залишилася у Чехословаччині, щоб закінчити празьку консерва-

                                                           
1
 Друкується за:  Олександер Кошиць : зб. статей, спогадів і матеріалів до 130-річ-

ного ювілею з дня народження геніального диригента і композитора: довід. вид. / упо-

ряд. Є. М. Паранюк. Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2006. С. 190-192. 
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торію. Стає доцентом Українського Вищого Педагогічного Інституту в Празі 

і диригентом його студентського хору. В 1928 році, колі Празі відбувається 

міжнародній фестиваль слов’янської пісні, Платоніда Россіневич-Щуровська 

бере на ньому з своїм хором першу нагороду. Ніхто навіть не сподівався, що 

велика заля Сметани буде зачарована піснею, проспіваною порівняно неве-

ликим хором, до того ж під керівництвом диригента-жінки, яка взагалі була 

одною з перших у світі представниць цієї складної художньої професії. 

Вона продовжувала свою диригентську й педагогічну працю в Празі, 

а пізніше, в 1934 роках, на Закарпатті, де була професоркою в Ужгородській 

гімназії та диригентом хору «Бандурист». Працюючи на Закарпатті, вона з 

великою енергією і хистом керувала музичною постановкою «Запорожця за 

Дунаєм», з досить великими, провінціяльними, можливостями добилася 

значного успіху. 

З-під її пера вийшли й деякі обробки українських народніх пісень. Пе-

ред війною, в воєнні роки і після неї, вона продовжувала свою педагогічну 

діяльність, зокрема в Українській гімназії та працювала з хором празької 

православної церкви. 

Багато хто з нас пам’ятає, що ще п’ять літ тому, на празькому Шев-

ченківському концерті, своє 75-ліття, вона диригувала складну Лисенкову 

кантату «Б’ють пороги». 

Проф. Платоніда Щуровська-Россіневич померла 20 листопада 

1973 р. у Празі. 

Дорога Платонідо Іванівно! У коротенькій смертній згадці не пере-

казати, не відтворити людського життя і всіх його жалів і невдач, успіхів, 

всього виконаного й невиконаного, з того, що могло б може бути, якби це 

життя вужчих і в ширших рамках склалося і розвивалось трохи інакше. Тому 

можна тільки подякувати Вам, за все, що Ви зробили для української му-

зичної культури, для ознайомлення з красою і величчю української пісні. 

Бо ж «Наша дума, наша пісня,  

Не вмре, не загине...» 

Від імени всіх, хто шанує цю красу, цю пісню і Вашу працю для неї, 

та від імени колишніх Ваших учнів, прийміть подяку й останній поклін. Хай 

земля Вам буде легкою! 
 

 

НОВИНКИ 

 

Панахида по бл. п. С. Петлюрі в Празі відбулася у православнім храмі 

чсл. православної церкви 25. V. Серед значного числа громадян були пред-

ставники всіх угрупувань української еміграції в Празі. Співав церковний 
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хор під диригуванням л. Россінович-Щуровської. На бібліотеку ім. Петлюри 

в Парижі зібрано кч. 233.251 . 

 

 

ПЕЛЕНСЬКА, Оксана 

ПОСОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ І КУЛЬТУРИ: ПЛАТОНИДА 

ЩУРОВСЬКА-РОСІНЕВИЧ (1893–1973) – ОДНА З ПЕРШИХ У СВІТІ 

ЖІНОК-ДИРИГЕНТІВ2 

 

У квітні минуло 125 років від дня народження Платониди Щуров-

ської-Росіневич (1893–1973) – однієї з перших у світі жінок-диригентів, смі-

ливої українки, яка не побоялась викликів долі. 

Платонида родом із Черкащини, школу закінчила в Києві, далі готу-

валася стати лікарем. Ішла київською вулицею записуватись на Вищі жіночі 

курси, та все змінила зустріч з диригентом і композитором Олександром Ко-

шицем. Маестро переконав, що музична освіта для молодої особи з музич-

ним даром – це дорога, якою потрібно йти, що для Платониди це історичний 

виклик, адже освіта й культура важливі і потрібні Україні так само, як най-

краща зброя. Платонида вступила до Київської консерваторії, закінчила її в 

1918 році, в період історичних для України перетворень. 

На початку 1919 року голова Директорії УНР Симон Петлюра разом 

із Олександром Кошицем і Кирилом Стеценком вирішили створити Україн-

ську республіканську капелу, щоб нести у світ українську культуру, демонст-

рувати, як наголосив Симон Петлюра, «багатства української музично-пісен-

ної творчості», відстоювати українські інтереси засобами культурної дипло-

матії. Підтримку надала Прага, де Капела Олександра Кошиця з великим 

успіхом вперше заспівала в травні 1919 року, розпочавши таким чином турне 

Європою. Значною мірою успіху Капели завдячуємо незмінній помічниці 

Кошиця Платониді Щуровській-Росіневич, яка з хором не розлучалась, доки 

йшли понад 20 його концертів у Чехословаччині. 

Платонида Щуровська-Росіневич залишилась жити у Празі, продов-

жила навчання у Празькій консерваторії, саме в Празі доля звела її з підпол-

ковником Армії УНР, уродженцем Ніжина Миколою Росіневичем (1893–

1946). 

У Празі також розпочала активну роботу як керівник українських хо-

рів – студентського в Українському високому педагогічному інституті імені 

Михайла Драгоманова, де також викладала, керувала і хором Української 

гімназії в місті Ржевніце, що біля Праги. Водночас дбайливо, з великою 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1935. 04 червня. Ч. 145. С. 6. 

2
 12 квітня 2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29161053.html. 

https://www.radiosvoboda.org/a/29161053.html
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увагою збирала й упорядковувала українські хорові твори, була активним 

учасником культурного життя української громади в міжвоєнній Чехосло-

ваччині. Потрібно при цьому відзначити, що не всі однаково сприймали за 

диригентським пультом жінку – на той час явище небуденне, але наполег-

ливість і праця допомагали їй долати всі перешкоди. Відтак Платонида Щу-

ровська-Росіневич увійшла до історії диригентського мистецтва як одна з 

перших у світі жінок-диригентів, її концерти завжди збирали повні зали. 

Злом у її житті настав 21 травня 1945 року, коли СМЕРШ у Празі 

заарештував чоловіка Миколу Росіневича, його вивезли до Києва, де в тюрмі 

10 лютого 1946 року від катувань він загинув. Даремними були Платонидині 

незліченні спроби знайти чоловіка, довідатись про його долю, повернути до-

дому. Платонида до кінця життя мужньо вірила, що дізнається правду і що 

тільки дорога до правди здолає зло. 

Про це свідчить ще одна історія з її життя в Празі, де від перших 

травневих повоєнних днів 1945 року панував страх через численні арешти 

українських, російських і білоруських емігрантів смершем і депортацій їх у 

Сибір. Не дивлячись на це і всупереч обставинам Платонида Щуровська-Ро-

сіневич була однією з усього лише трьох українців (ще дружина Катерина 

Антонович і приятель родини диригент Олекса Приходько), які не побоялись 

прийти 12 жовтня 1945 року на похорон чи не найвідомішого в міжвоєнній 

Чехословаччині українця – Дмитра Антоновича (1877–1945). На похорон 

прийшла з великої пошани до покійного і також щоб виконати його останню 

волю: Дмитро Антонович просив не класти квітів на могилу, а лиш заспівати 

йому українські пісні. Заспівати Платонида не змогла, за спиною чатував 

СМЕРШ, зробила інакше: ноти пісень поклала доброму приятелю в домо-

вину і низько йому поклонилась. 

У Празі, незважаючи на переслідування тоталітарного режиму, Пла-

тонида Щуровська-Росіневич продовжувала керувати українським хором, ще 

до своїх 75 років стояла за диригентським пультом, востаннє диригувала ук-

раїнським хором у Празі в 1968 році під час концерту, присвяченого пам’яті 

Тараса Шевченка. 

Наприкінці життя вдалось їй виїхати за кордон. З Англії, де жила і по-

мерла сестра, переїхала до США, там закінчилась її життєва дорога. Похо-

вана відома українка далеко від України і Праги, на українському кладовищі 

в Саут-Баунд-Бруку, що неподалік Нью-Йорка. 

Але Прага, міжвоєнна Чехословаччина з її багатотисячною українсь-

кою еміграцією, в середовищі якої зуміла відродити українську пісенну тра-

дицію, залишилась у біографії Платониди назавжди. Саме тут працею і вірою 

в Україну здобула Платонида Щуровська-Росіневич авторитет диригента, ду-

ховно незламної людини, стала послом української пісні й культури. 
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СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРАЗІ1 

ІНАВГУРАЦІЯ. ПРИВІТИ. ЗВІДОМЛЕННЯ ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ 

 

Дня 28. листопада ц. р. відбулося в Празі академічне свято інавґурації. 

Інавґураційну академію влаштовано в салі Ґеольоґічного Інституту при чис-

ленній участи громадянства. Інавґурація розпочалася співом «Славного Збо-

ру» Сметапи, який виконав хор українських студентів під кермою доцента 

Українського Високого Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі, 

п-і П. Россіневич-Щуровської. Уступаючий ректор, проф. Д. Антонович при-

витав присутніх гостей і прочитав звіт з діяльносте університету за 1928–29 і 

1929–30 роки. Потім відчитав біографію нового ректора, професора Андрія 

Яковліва, привитав його й урочисто передав йому ректорську владу. Після 

цього хор заспівав старовинний університетський хорал: «Віват Академія!». 

Далі ректор проф. А. Яковлів оголосив свій інавґураційний виклад на 

тему: «Українське звичаєве процесуальне право». Після викладу новий рек-

тор подякував уступаючому ректорові, проф. Д. Антоновичеві, а також при-

сутнім членам університетського сенату за переведення акту інсталяції, при-

витав і подякував за персональну участь у святі представникам чеських дер-

жавних, наукових і культурних установ, пп. ректорам Української Господарсь-

кої Академії в Подєбрадах і Українського Педагогічного Інституту ім. М. Дра-

гомановя в Празі, представникам українських наукових, культурних та гро-

мадських установ і організацій, професорам, студентам і всім громадянам, 

що своєю присутність вшанували університетське свято.  

Наприкінці ректор висловив іменем Університету глибоку подяку 

чехословацькому народові та його владі на чолі з Президентом Т. Ґ. Масари-

ком за матеріальну і моральну допомогу Українському Університетові й 

українській еміграції в Ч. С. Р. та проголосив Президентові Масарикові тричі 

«Слава». Присутні приєднали і своє «Слава» та стоючи вислухали чехосло-

вацький і український національний гимни. 

З нагоди свята ректор Університету одержав велику кількість листов-

них і телеграфних привітань, серед яких зазначимо такі: від канцлера і висо-

кої канцелярії Президента, від Президії Сенату, від президента Парляменту, 

від міністра шкільництва і народньої освіти, від міністра народньої оборони, 

від президії міністерства справедливости, від земського президента Чехії, від 

земського президента Підкарпатської Руси, від ректорів Карлового Універси-

тету в Празі, Масарикового Університету в Брні, Університету Коменського 

в Братиславі, німецького Університету в Празі, чеської Високої Техніки в 

Празі, такої-ж школи в Брні, німецької Високої Техніки в Празі, від пп. де-

канів – правничого, медичного, богословського факультетів Карлового Уні-

                                                           
1
 Друкується за : Діло (Львів), 1930, 9 грудня, Ч. 273. С. 2–3. 
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верситету, правничого факультету Масарикового Університету в Брні, Хе-

мічно-Технольогічного Інституту в Празі, Сільсько-Господарського і Лісного 

Інституту в Празі, Гусового чехословацького евангелицького факультету в 

Празі, від президії головного міста Праги, від президії ради і магістрату Пра-

ги, від бібліотеки парляменту, від представників міністерства шкільництва, 

від окремих професорів, від Українського Наукового Інституту в Берліні, від 

Деканату аґрономічно-лісового факультету Української Господарської Ака-

демії в Подєбрадах, від Українського Товариства для Ліґи Націй, Головної 

Еміграційної Ради, Генеральної Ради в Парижі, від «Української Школи» в 

Чернівцях і багато інших.  

Із прочитаного звіту видно, що в минулому академічному році профе-

сорська колегія Українського Університету складалася з 22 звичайних і 2 

надзвичайних професорів, 2 доцентів-суплєнтів, 5 приват-доцентів і 4 лекто-

рів, разом з 35 осіб. Крім того було 4 асистентів і 5 професорських стипен-

дистів, що готуються до габілітації на приват-доцентів. Студентів було: в 

зимовому семестрі 1929–30 – 289, в літньому семестрі 1930 року – 253. 

 

 

75-ЛІТТЯ ДИРИҐЕНТКИ1 

 

Український музичний світ знає Платоніду Щуровську, як талановиту 

диригентку та співробітницю О. Кошиця. А читачки «Нашого Життя» запі-

знались з її молодечими поривами в уривку спогадів, що був надрукований у 

1967 р. 

Платоніда Щуровська походить із Черкащини, де народилась у 1893 р. 

у священичій сім’ї. В 1913 р. вступила до Київської консерваторії, а в 1918 

році брала участь у творенні Української Капелі й разом із нею виїхала загра-

ницю. В Празі закінчила консерваторію в 1924 р. і стала доцентом дириген-

тури при Укр. Пед. Інституті. Весь час працювала як диригент хорів у Празі 

й Подєбрадах, виступаючи нераз перед чеською публікою.  

У 1928 р. зазнала великого успіху на Міжнародньому Фестивалі, де 

об’єднані українські хори дістали перше місце. Через кілька років виступала 

на тому Фестивалі вдруге. 

З 1934–1937 вона вчила співу в ужгородській гімназії, а пізніше в гім-

назії в Модржанах. Воєнні події потрясли її життям, відриваючи від неї чо-

ловіка, що загинув у Києві в 1945 році. Мисткиня відійшла від мистецького 

життя.  

                                                           
1
 Надруковано у журналі «Наше життя». 1968. Передруковано за: Олександер Ко-

шиць : зб. статей, спогадів і матеріалів до 130-річного ювілею з дня народження гені-

ального диригента і композитора : довід. вид. / упоряд. Є. М. Паранюк. Івано-Франківськ 

: ПП Супрун, 2006. С. 189. 
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Та в 1965 р. диригувала концертом у пошану О. Кошиця, а в 1968 р. 

взяла участь у концерті Т. Шевченка в Празі, де її сердечно вітало українське 

громадянство. В її 75-ліття вітає її також українське жіноцтво, що гордиться 

її мистецькими успіхами та з любов’ю пам’ятає про неї. 

 

 

СІРОПОЛКО, Ст.1 

ЮВИЛЕЙ ДИРИҐЕНТКИ2 

 

П’ятнадцять років тому виїхала з Києва за кордон Українська Респуб-

ликанська Капелля, а разом із нею й Плятоніда Щуровська, як помічниця 

славнозвісного дириґента Капеллі, Олександра Кошиця.  Вже перші виступи 

Капеллі в Празі викликали надзвичайний ентузіязм серед чеських знавців му-

зики, які в своїх рецензіях підкреслювали не лише мистецьку вартість укра-

їнської пісні та голосового матеріялу Капеллі, але й її артистичне вишко-

лення. Саме цьому вишколенні Капеллі немало прислужилася П. Щуровська, 

бо її завданням було перевести всю підготовчу працю так, щоб увесь репер-

туар був мистецьки опрацьований. Тому цілком слушно завважив у своїй 

рецензії професор Празької Консерваторії Ярослав Кршічка: «Щасливий 

п. Кошиць, що найшов таку помічницю!» («Hudebni revue», червень 1919 р.). 

П. Щуровська не була новиком в дириґентській справі, бо до того 

часу вже впродовж десять років керувала ріжними хорами в Києві. Ще уче-

ницею 7-ої кляси 2-ої київської єпархіяльної школи П. Щуровська взяла на 

себе, з доручення учителя співу тої школи, О. Кошиця, керування шкільним 

хором. Закінчивши цю школу, стає вчителькою співу в декількох дівочих 

ґімназіях і вчительській семінарії м. Києва. Виступи шкільних хорів під 

дириґуванням П. Щуровської завсіди знаходили прихильну оцінку в київсь-

ких часописах, а тому не диво, що  в 1917 р. П. Щуровська стає на чолі 

«Хору середньошкільників» м. Києва. 

Можна припускати, що здібності до музики, а особливо до хорового 

співу, П. Щуровська дістала в спадщину від свого батька, відомого в свій час 

дириґента церковних хорів на Київщині. 

Коли в кінці 1918 р. довелося О. Кошицеві, що саме тоді був 

запрошений в дириґенти Української Республиканської Капеллі, визначити 

                                                           
1
 Сірополко Степан Онисимович (15.08.1872, Обичів – 25.02. 1959, Прага) –  українсь-

кий громадський діяч, педагог і бібліолог. На еміграції в Польщі, згодом у Празі – 

професор Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова (1925–1932) і Україн-

ської господарської академії в Подєбрадах, організатор і голова Українського товариства 

прихильників книги та редактор його органу «Книголюб», організатор і голова Україн-

ського педагогічного товариства в Празі. Почесний член товариства «Просвіта» у Львові. 
2
 Друкується за: Нова хата (Львів). 1934. Ч. 6. С. 3. 
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кандидатуру на ролю помічника дириґента, то він, не вагаючись, назвав ім’я 

П. Щуровської. Однак не без боротьби пройшла ця кандидатура в тих колах, 

від яких залежало остаточне затвердження кандидата, і це з тих мотивів, що, 

мовляв, якось не личить призначати помічником дириґента молоду дівчи-

ну, – П. Щуровській тоді було 25 років. Але О. Кошиць переміг, і П. Щуров-

ська зайняла посаду помічниці дириґента Української Республиканської Ка-

пеллі та незабаром виїхала з Капеллою за кордон. Всюди тішилася Капелля 

надзвичайним успіхом, знайомлячи чужинців з українською піснею та попу-

ляризуючи нею ім’я України, що саме тоді відстоювала свою самостійність. 

З поразкою українського республиканського війська Уряд У.Н.Р. був прине-

волений 1921 р. розформувати Українську Республиканську Капеллю. З того 

часу П. Щуровська оселяється в Празі, де вступає слухачкою до Державної 

Консерваторії, яку й кінчає 1924 р. з відзначенням по клясі хорового співу. 

Тоді ж вона стає лєктором музично-педаґоґічного відділу Українського Ви-

сокого Інституту в Празі, а з 1925 р. – в. о. доцентом в тому ж Інституті, де 

до останнього часу вела клясу дириґентури. 

В осені 1925 р. П. Щуровська (по чоловікові Россіневич) стає дири-

ґентом Українського Академічного Хору в Празі, виступаючи декілька разів 

на рік з цим хором на концертах,  а в 1928 р. і на Всесловянському фестівалі. 

Тут Український Академічний Хор, за однодушним признанням музичної 

критики, визначився «найвищим артистичним вишколенням, захоплюючи 

слухачів красою зґуку та незрівняною дисципліною» («Курєр Познанські» з 

16. квітня 1928 р.). 

Після ліквідації Українського Академічного Хору П. Щуровська зор-

ґанізувала Український Хор у Празі, який з великим успіхом виступив на 

фестівалі в Празі 29. квітня ц. р. 

25-літня діяльність П. Щуровської на полі плекання української пісні 

та пропаґанди нашого вокального мистецтва перед чужинцями заслуговує 

глибокого признання з боку українського громадянства. 

Можна лише висловити жаль, що талановитій дириґентці доводиться 

працювати в невідрадних еміґраційних умовах, які позбавляють її можли-

вости виявити у всій повноті свої музичні здібности та неабиякий дириґент-

ський хист. 
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Д-Р СТЕШКО, Ф.1 

РЕЦЕНЗІЯ НА ЗБІРКУ 

П. І. Щуровська-Россіневичова. 21 народня пісня в 3-голосому укладі 

для шкільних хорів. «Книга», Ужгород, 1936, 8º, стр. 23 (літогр.)2.  

 

Як зазначає у своїй передмові укладачка збірника П. Щуровська-Рос-

сіневичова, відома наша диригентка, б. помічниця Кошиця в його праці в 

Укр. Республ. Капелі, підчас тріюмфального походу останньої по Зах. Європі 

в рр. 1919–1921, – збірку свою вона призначає головно для учителів та дири-

гентів менших, сільських хорів, маючи на увазі бідність цих хорів на відпо-

відний репертуарний матеріял, а також те, що таким хорам, особливо в їх 

початковій праці «часто бракує підготовки щодо розроблення голосового 

матеріялу, як рівнож і щодо музичної грамотности». Іншими словами, збірка 

має на увазі хори, що ще не добре вишколені й не деспонують видатним 

голосовим матеріялом. 

Наміченим цілям збірка цілковито відповідає. Добірний матеріял (гар-

монізації народних пісень на 3 голоси кращих наших компоністів: М. Лисен-

ка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, Ф. Колесси й П. Козицького, – 

деякі пристосовані для 3 голосного хору самою укладачкою збірки), надзви-

чайно чітке й зовнішнє красне видання (хоча й літографією), дає нам певне 

право радити цю збірку до придбання тим, для кого вона призначена.  Єдине 

непорозуміння може викликати клясифікація матеріялу: І. Народні пісні, ІІ. 

Колядки та щедрівки й ІІІ. Веснянки та гаївки. Адже ж і дві останні групи 

містять теж народні пісні? Чому ж вони відділені від першої групи «Народ-

ніх пісень»? Отже першу групу треба було б назвати якось інакше (вона міс-

тить в собі одну історичну пісню, забрила туди й одна весняна гра – «А в 

нашої перепілоньки», що мусіла б бути в 3-му відділі збірки, а поза тим, 

більшість пісень І. відділу – пісні побутові).  

  

                                                           
1
 Федір (Хведір) Миколайович Стешко (04.09.1877, Кам’янка, Чернігівської губернії – 

31.12. 1944, Прага) – військовий секретар Української Далекосхідної Республіки, гро-

мадський та культурний діяч, музикознавець, керівник української громади Владивосто-

ку. Полковник Армії УНР. Начальник культурно-освітнього відділу Генерального штабу 

Армії УНР. На еміграції – завідувач кафедри історії музики, декан музично-педагогіч-

ного відділу в Українському педагогічному інституті ім. М. Драгомановаа, член редко-

легії часопису «Українська музика», дослідник церковної музики Закарпаття. 
2
 Друкується за: Стешко Ф. Рец. на кн.: П. І. Щуровська-Россіневичова. 21 народня 

пісня в 3-голосому укладі для шкільних хорів. «Книга». Ужгород, 1936. 8º. С. 23 (лі-

тогр.). Українська музика. Львів, 1937. Ч. 7. С. 98. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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ЧУМУНТО 

 

З МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ У ПРАЗІ 

ДИПЛЬОМНИЙ ІСПИТ В МУЗИЧНОМУ ВІДДІЛІ У. В. П. І.1 

 

Дня 13. червня ц. р. в музичному відділі Українського Високого Педа-

ґоґічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі відбувся дипльомний іспит 

абсольвентів з підвідділу диріґентського (кляса доц. Щуровської-Росиневич). 

Іспитувались р. р.: Ів. Копилів фуґа (для міш. хору) з концерту М. Березов-

ського – «Не отвержи мене»; о. д-р Гр. Мельник міш. хор Леонтовича «Літні 

тони»; Ів. Рябів міш. хор Стеценка «Сійтеся квіти» та А. Яковенко міш. хор 

Леонтовича «Льодолом».  

Твори Леонтовича громадянству в більшости відомі. «Сійтеся квіти» 

Стеценка – лагідна, лірична до сантиментальности пісня, що до форми тро-

дільна. Структура гармонійна, дихає простотою. Ріжноманітности додають 

імітаційні вступи (1. й 3. часть). Фуґа Березовського своєю простотою і ядер-

ністю вибивається в хоровій літературі та може бути зразком до писання во-

кальних фуґ. Взагалі твори Березовського (╬1777) викликають подив навіть в 

сучасну добу – у них майстерне ведення голосів, модуляційний плян, ме-

льодика і т. д.  

Ів. Копилів (надійний теоретик) провів його фуґу (... «да постидятся і 

ізчезнуть»...) із замилуванням та з повним зрозумінням підкреслив харак-

теристичні особливости її. Ясність ведення голосів (виділення (dих-у й 

сошеs-а та узорчате оспівання їх цротискладом) з повною гармонією плясти-

ки диріґування говорить про небуденний диріґентський хист його. 

Легкість дихання природи, гомін горлиць та коників у траві барвисто 

й чуло, з повним диріґентським тактом зумів представити слухачам в річі 

«Літні тони» о. д-р Мельник. 

Ів. Рябів не є ще рутинований диріґент, але плястикою, що стала йому 

в допомогу, формою тримання та вродженим диріґ. хистом зумів цілком 

віддати думку автора («Сійтеся квіти» Стеценка). Особливо добре була 

проведена середня частина.  

... Іде весна гучна... Боротьба з зимою повільна, але неминуча... гори 

льоду, Дніпро реве... А. Яковенко рішучими мазками змалював ту боротьбу 

та лагідно окреслив «царство сонних». Його рухи й динамічна сторінка (що 

зафарбовані індивідуальною своєрідністю) говорять про вдале наслідування 

свого професора. 

З приємністю стверджуємо факт збільшення на нашому музичному 

полі культурних диріґентів-педаґоґів та бажаємо їм приноровлення свого 

                                                           
1
 Друкується за: Діло (Львів). 1929. 14 липня. № 154. С. 3. 
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знання між рідним народом, на своїй землі. А творцям і керманичам школи 

нехай буде подякою майбутня корисна праця їх елєвів,  

 

 

ШЕРЕГІЙ, Юрій1 

НОВА СЦЕНА – ЄДИНИЙ ТЕАТР ЗАКАРПАТТЯ2 

(уривок) 

 

В Ужгороді на державне свято 26. X. 1935 українські організації дали 

Академію в Народному Домі «Просвіти». Деклямували М. Біличенко, В. Грен-

джа-Донський, були сольоспіви Анди Остапчук-Науменкової, Миколи Са-

мойловича. Виступали пластовий хор – дириґент О. Мешко, хор «Банду-

рист» – дириґент Платоніда Россі-невич-Щуровська («Українське Слово», 

24. X. 1935). 

1 листопада 1935 в кіно «Радіо» відбувалася академія, у якій висту-

пили хори «Бандурист», стрілецький і діточий, диригенти Щуровська і 

Д. Петрівський; сольоспіви А. Остапчук, Е. Якубчикової; деклямації М. Біли-

ченка й діточі. Драмгурток Учительської семінарії поставив 4. ХП-1935 нову 

п’єсу А. Волошина «Без Бога ні до порога», режисером якої був М. Біли-

ченко, а в головних ролях виступили Л. Устиянович, М. Медвідь, Фірцак 

(«Українське Слово», 12. XII. 1935). 

В Ужгороді 15 грудня 1935 Жіночий Союз і секція жінок «Просвіти» 

дали з нагоди дня сиріт Академію в кіно «Просвіти», на якій виступав хор 

Учительської семінарії – дириґент М. Аркас, Хор «Бандурист»; були декля-

мації, сольоспіви – Контратовичева й інші.  

Також в Ужгороді 19 січня 1936 хор «Бандурист» влаштував концерт 

колядок і щедрівок в міськім театрі («Свобода», З0. І. 1936). 

28 березня 1936 відбулось в Ужгороді Шевченківське свято в залі «Ра-

діо» з програмою хору «Бандурист», сольоспівами М. Кукурузової, Е. Якуб-

чикової, Вариш Товт-Теслович, Ю. Лацанича, декламації М. Біличенка, Алі-

си Гренджі-Донської, Таласа. Заля була переповнена («Українське Слово», 

2. IV. 1936).  

В радіо співала Слова Т. Шевченка А. Остапчук-Науменкова (там же, 

19. III. 1936). 

                                                           
1
 Шерегій (Грім) Юрій Августин (16.01.1907, село Дусино, Березький комітат, Угор-

ське королівство – 25.05.1990, Братислава, Словацька Республіка) – український теат-

ральний режисер, драматург, театрознавець.. 
2
 Друкується за: Шерегій Ю. Нарис історії українських театрів Закарпатської України 

до 1945 року / ред. і вступ. статті Василя Маркуся та Валеріяна Ревуцького. Нью-Йорк – 

Париж – Сідней – Торонто – Пряшів – Львів, 1993. С. 274–275. 
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В Ужгороді улаштувало 28 травня 1936 Співацько-музичне т-во «Бан-

дурист» в залі міського театру на уродини през. Е. Бенеша концертову вис-

таву опери С. Артемовського-Гулака «Запорожець за Дунаєм» в трьох діях. 

Диригент – Платоніда Россіневич-Щуровська, режисер – Михайло Біличен-

ко, хореографія Мартиновичевої. Дійові особи: Іван Карась – Ю. Лацанич, 

Одарка – В. Товтова-Теслович, Оксана – М. Кукурузова, Андрій – Б. Мар-

тинович, Сультан – В. Мурашко (Довнар), Селіх-аґа –д-р Р. Кирчів, Імам, 

посол – М. Біличенко. 

Співав хор т-ва «Бандурист». 

Платоніда Россіневич-Щуровська в листі з 20. VII. 1970 до автора 

«Нарису» писала: «…Постановка «Запорожця за Дунаєм» відбулася в рамках 

моєї концертової діяльности. Цей концерт у вигляді театральної вистави був 

спрямований на те, щоб ознайомити наше суспільство зі звучанням нашої 

історичної опери-оперети в такому вигляді, в якому її написав сам компо-

зитор, і ви про це знаєте, бо вневдовзі по концерті самі відвідали Ужгород з 

своєю трупою і поставили цю річ в традиційній постановці… Подати вам 

документальні дані з приводу того урочистого свята я не маю найменшої 

можливости...» 

Виставу-концерт «Запорожець за Дунаєм» відограв «Бандурист» і в 

Мукачеві 20. VI. 1936 в міському театрі зі симфонічною оркестрою з Уж-

городу. 

Наведемо кілька уривків із рецензій: «…Нині виступали між старими 

артистами нові молоді місцеві сили. Ролю Одарки виконувала відома талано-

вита на сцені пані В. Теслович-Товтова … всякий мусів капітулювати перед 

її здібностями, за що була нагороджена гучними оплесками. Шкода, що не 

посвячується всеціло сцені … Оксана … М. Кукурузова … симпатична поява 

на сцені … Всі ми добре знаємо її талант, який вибивався в різних ролях на 

сцені Руського Театру Просвіти й других наших театрів ... В ролі Карася ми 

вперше побачили молодого багато надійного Ю. Лацанича … дає нам своїм 

виконанням справді найтяжчої ролі в нашій опері – Карася – повне задово-

лення … Пан Б. Мартинович в ролі Андрія, п. Довнар в ролі Султана, п. Чор-

ниченко (Біличенко) в ролі Імама і д-р. Кирчів в ролі старшини султана своїм 

артистичним виконанням створили при участі добре зіспіваного хору мис-

тецький справжній твір нашої безсмертної опери. Танцями, які приготовила 

пані Мі-ла Мартиновичева, публіка була захоплена. В підготовці цієї опери 

має велику заслугу відома вже у нас дириґентка пані проф. Россіневич-Щу-

ровська. Режисер М. Біличенко заслуговує на повне признання в цій поста-

новці. Мило вражав глядачів вид гарних чистеньких мальовничих україн-

ських уборів…» («Свобода», 4. VI. 1936). 
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ШОХ, Ірина 

ПЛАТОНІДА ІВАНІВНА ЩУРОВСЬКА-РОССІНЕВИЧ1 

 

Пізньою осінню 1927 року я приїхала до Подєбрад на Чехо-Словач-

чині, на студії в Українській Господарській Академії. По залагодженню всіх 

своїх справ з вписами та помешканням прийшов запит, чи я співаю? Я ска-

зала, що так. 

 – Ну то ходім до хору. 

Я зніяковіла, бо не була на те приготована, я спізнилася й треба було 

наздогнати матеріял, а головне – я не була певна, чи я маю аж такий голос, 

щоб надавався до доброго хору. А дівчата з захопленням оповідали мені про 

хор, а ще більше про диригентку хору п. Щуровську, колишню субдири-

ґентку Кошиця. 

Отож найближчої неділі, трохи схвильована, прийшла я на співанку 

ще перед означеною годиною, а заля вже була повна співаків, що сиділи в 

порядку своїх голосів. Всі голосно говорили й сміялися, та нараз двері роз-

хилилися й увійшла п. Щуровська в супроводі старости хору. Вона приїж-

джала з Праги. Голоси притихли, а Щуровська кивнула хорові головою. По-

тім дістала ноти, розклала на столі, обернулася до хору обличчям, привітала 

нас добрим усміхом і почала жартувати з хористами. Це була міцної будови 

жінка, ще молода, з коротко обстриженим, темним волоссям, в пенсне. 

Нараз Платоніда Іванівна стає серйозною, каже, що ми будемо співа-

ти, дає вказівки кожному голосові на що треба звертати увагу. Вона вибирає 

кілька фраз з пісні, її права рука є нагорі, тон поданий, голоси співають на-

ведене місце та, мабуть, це не так, як має бути, рука знімає спів і вона знову 

роз’яснює, що зле й що вона хоче, щоби було зроблено. І ще раз рука вгору, 

хор напружує всю свою увагу, ніхто не хоче псувати й Платоніда Іванівна 

всміхається, а потім поодинокі шматочки складаються разом і ми вже співає-

мо не партіями, тільки всім хором, і ще раз, і ще раз. 

І так це стало приємним обов’язком ходити на співанка. Приємним 

тому, що співати у Платоніди Іванівни було насолодою, мимо тяжких напру-

жених годин. Ми, співаки, подивляли ту могутню, чудову силу, що мала в 

собі Платоніда Іванівна. Вона досконало знала кожну композицію напам’ять 

і рідко зверталася до нот, хіба що міняла щось. Кожна фраза була нею 

обдумана до тонких нюансів. Яку вмілість треба було мати, щоб спонукати 

хор зробити у «Почаївській» Леонтовича слізне, благальне, розпучливе – 

                                                           
1
 Друкується за: Олександер Кошиць : зб. статей, спогадів і матеріалів до 130-річного 

ювілею з дня народження геніального диригента і композитора : довід. вид. / упоряд. 

Є. М. Паранюк. Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2006. С. 141–150. 
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«рятуй, рятуй, Божая Матір, манастир за-а-а-гибає», – трагедія обложених 

людей в манастирі мала бути трагедією слухачів. 

Це її відчуття, що голос має передати, нас заворожувало й ми цілко-

вито піддавалися її бажанню. Наше розуміння української пісні ставало ба-

гато глибше. 

Не давалося це зразу, треба було добре працювати, щоб утворилося 

повне й захоплююче. Нераз і, звичайно, дуже опанованій Платоніді Іванівній 

уривався терпець по марнім намаганню видістати з хору те, що вона хотіла й 

співаки виводили її з рівноваги; тоді вона сердито казала: «Хор не співає те, 

що треба». 

Але, як хор співав добре, вона вся оживала, руки її ходили, як магічно 

діткнені й вона тільки притушовувала, або збільшувала хвилі голосів. Зви-

чайно, після чотирьох годин в напруженні ми були вичерпані, але коли вихо-

дили на вулицю, нас зустрічали захоплені оплески численної авдиторії чехів, 

що стояли  під вікнами. 

Коли Платоніда Щуровська з’ясовувала заховання хори до своєї осо-

би й казала –  «що жінка дириґентка викликала недовір’я, незважаючи на від-

повідну музичну освіту та фаховий стаж», – дійсно, це була дуже скромна 

оцінка самої себе, бо проламати льоди недовір’я, що жінка може й потрапить 

вести хор, вимагало в той час чимало фахових здібностей. Вона мала бути не 

тільки рівна своїм вмінням, але ще набагато краща, як її компетитори. В 

середній школі її учителем був Олександер Кошиць і вона була його улюб-

леною ученицею. Це він доглянув її виняткові здібності, її серйозне відно-

шення й любов до музики та співу. 

По закінченню середньої школи їй запропонували провадити хор в 

жіночій школі й вона за короткий час поставила хор на такому рівні, що до 

церкви, де хор співав, приходили люди милуватися співом, а дириґентці було 

всього 20 років. О. Кошиць намовив її не марнувати свого таланту й всту-

пити до Київської Консерваторії, спочатку до кляси клавіру, а потім на тео-

рію композиції. Учителем фортепіяна, що сам її собі вибрав на свою уче-

ницю, був знаменитий професор Пухальський. Та працюючи над фортепія-

ном, вона рівночасно із захопленням виучувала теорію музики, як вступних 

предметів до дириґентури. Усе, що вона досягнула в своєму житті, завдя-

чувала тільки самій собі, бо, залишившися молодою без батьків, навіть на 

прожиток заробляла сама. Це не приходило легко, треба було виробити ве-

лику самодисципліну. Кошиць це знав, бо слідкував за її осягами й тому його 

вибір упав на неї, як на помічника дириґента, коли формував свою славну ка-

пелю на заграничне турне, не зважаючи на опозицію українських музичних 

кіл. Пізніше, щоби поглибити свою музичну освіту, вона закінчила в Празі 

Чеську Державну Консерваторію з відзначенням у 1924 році та на Каловому 

Університеті слухала визначних чеських професорів в теорії музики. 
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Зимою 1927–28 року наш хор готувався до виступу на чесько-

словацькому «Ювілейному Фестивалі Пісні», котрий мав відбутися в квітні в 

Празі. Фестиваль влаштовувало «Чесько-Словацьке Співоче Об’єднання» 

(Пєвєцке Обце Ческословенске) у шістдесятиріччя свого засновання. Це 

«Ч. С. Об’єднання» мало в кожній більшій місцевості свій хор і начисляло 

тисячі співаків. На фестиваль «Ч. С. Об’єднання» запросило репрезентативні 

хори всіх слов’янських народів, в тому й наш хор, одначе пражські москалі, 

як і завжди, були проти участи нашого хору, посилаючися на те, що ми не є 

державна нація й не маємо права виступати окремо. Та «Ч. С. Об’єднання» 

вирішило, що всі слов’яни можуть виступати, не зважаючи на те, чи вони є 

державні, чи не державні, й яскравим прикладом цього були лужицькі сло-

в’яни, котрі були під німцями. Москалі мусіли замовкнути й погодитися з та-

ким рішенням, але погрожували нам, що вчинять бешкет на самому фести-

валі й не допустять до співу. Цей передсмак бешкету хвилював нас і, безпе-

речно, Платоніду Іванівну, але вона казала, щоби-не-було співати ми будемо 

все одно, бо хор є сильний і видержить. На щастя, до цього не дійшло. 

На фестиваль кожна слов’янська держава висилала свій найкращий 

хор до змагу на це свято пісні й були призначені три нагороди за найкращі 

осяги. 

На ці змагання кожному хорові було призначено п’ять точок (номе-

рів), дві з них мали бути поважного композиційного змісту; що виявляли б 

вмілість композиторів, а три могли бути легкого характеру. Ми готовили твір 

Вериківського на слова Олеся «Рік 1905», річ цілком нову, дуже могутню, 

але тяжку, вимагаючу багато праці; Стеценка «Сон», на слова Грабовського; 

«Почаївську» Леонтовича та його ж «Діду, мій дударику» й «Там на горонці 

в злотій коршмонці, там грають кобзарі на золотії цимбали» Кошиця. Співан-

ки зі Щуровською подвоїлися, яка із неймовірною терпеливістю витягала з 

нас все, що ми могли дата. Треба було дійсно подивляти ту енергію й завзя-

тість, та, безперечно, велику любов до української пісні, що в неї була, бо 

вона мала ще хор Академічний в Празі, з яким ми спільно мали виступати. 

Фестиваль припадав на великодню шкільну перерву, бо для приїж-

джих гостей уряд давав на той час приміщення в школах і знижений проїзд. 

І от настав той час, коли ми вирушили поїздом до Праги, 60 км. від 

Подєбрад. 

В Празі все було під знаком фестивалю, по вулицях ходила сила 

народу. Одні були учасниками, а інші, яких було багато більше, гістьми. 

Концерти мали відбутися на виставовій площі, на краю Праги, де був 

величезний виставовий павільйон, що вміщував більше як 20 тисяч людей. 

Ми мали мати там пробну співанку, бо Щуровська хотіла знати наше уста-

новлення на підвищенню й, головне, кожний мав знати своє місце, бо до нас 

долучувався празький хор і тому була зміна.  
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Коли ми туди приїхали, а їхали ми переповненими трамваями, то 

якраз збірний чеський хор мав свою пробу. 

Ми довго чекали на свою чергу, але фактичної проби ми не мали, 

проспівали дві-три фрази й то, мабуть, тільки, щоби знати силу звуку хору. 

Головна увага була звернена на установку хору – кожний мусів добре знати 

своє місце, безпомилково й тому ми процедуру входження повторили кілька 

разів. 

Нашу головну, генеральну пробу ми мали в одній з кляс школи, бо 

тепер ми співали з пражаками, де наші два хори мали творити цілість. Щу-

ровська провадила ще другий хор студентів в Празі, що був при Українськім 

Педагогічнім Інституті ім. М. Драгоманова, де вона була доцентом і викла-

дала теорію музики та вела класу диригентури. Прага мала добрих, школе-

них солістів; разом наш хор мав коло сто п’ятдесят співаків. Платоніда Іва-

нівна була задоволена, бо на ту велетенську залю, що ми мали мати перед 

собою, у нас був добрий голосовий склад. 

Концерт наших хорів припадав на третій та останній день фестивалю. 

В день концерту всі хористи були на означену годину на місці. Вели-

чезна заля була переповнена, не тільки, що всі місця були зайняті, але усі 

проходи, білети на концерт були розпродані далеко наперед. Співакам були 

приділені бічні льожи, що тягнулися вздовж довжелезної залі, а ми мали че-

кати на чергу свого виступу. Порядок виступів хорів був в поазбучному 

порядку, отож ми, що були на «У» залишалися на самім останку. 

Перед подіюм на полотняній стяжці величезними буквами був напис: 

«Серцем До Пісні – Піснею До Вітчизни». 

Концерт почався виступами представників від уряду та від Міста-

Праги, а потім від «Чеської Співочої Громади», які вітали гарно й щиро брат-

них слов’ян у старому, слов’янському центрі, молодої слов’янської держави. 

Самий Концерт розпочав болгарський хор «Шумі Маріца», бо кожний 

хор мав першою точкою свій національний гимн. Співали болгари гарно й 

був це великий хор, але не було в тім якоїсь іскри, це був просто добрий хор 

й ми, що уважно слідкували за виконанням, знали, що це не є наш супротив-

ник. Багато оплесків зібрав хор Лужичан не за свій спів, бо хор був невправ-

ний, але за свою приналежність до слов’ян. 

По перерві виступив польський мужеський хор з Познання. Найкра-

щий польський хор. Співали чудову річ «Як король йшов на війну», на слова 

Конопніцкої, «Шумлять штандари», де є рефрен «за вашу вольность і нашу», 

безперечно, що цей рефрен був дуже до серця всім слов’янам, «Куявяка» 

Шопена та «Краковяка». Співав хор чудово, пісні були добре дібрані й пуб-

ліка зробила їм овацію. Потім почав співати руський хор, теж емігрантів, 

укравши у нас Бортнянського. Мені надокучило сидіти на одному місці, й я з 

товаришкою вийшли на коридор пройтися. В самім кінці коридору, що був 
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майже порожній, ми побачили Щуровську, убрану в гарній вечірній сукні й 

красиво зачісану, вона ходила взад і вперед й запивала якийсь порошок во-

дою. Коло неї були наші старости Журжа та Покровський і ще якийсь гарний 

пан (потім я знала, що це був чоловік Щуровської), вони щось говорили їй 

півголосом, та вона не звертала на те уваги й дальше ходила. Ми могли тіль-

ки те зрозуміти, що вона хвилювалася, бо приходила пізня година й з огляду 

на те, що трамваї ходили до дванадцятої години; публіка буде розходитися й 

ми не будемо мати перед ким співати. 

Та ось, почав співати сербський хор, що був перед нами й наші ста-

рости повідомили тихенько виходити й бути приготованими. Ми в найкра-

щім порядку ряд за рядом входили на підвищення, наш гарний марш викли-

кав оплески, слідом за нами з уклоном виходила Щуровська. Її поява як 

єдиної жінки диригента викликала буйні оплески. Дехто з публіки, корис-

таючи зі зміни хорів, встав до виходу, та нараз зупинився, мабуть, зацікав-

лений тим, що побачив жінку диригента. Щуровська стає на подіюм скуп-

чена й цілковито спокійна, оглядає нас впевнено, подає тон, рука вгору і 

лунає «Ще не вмерла». Наша перша точка «1905 рік», Олесь Вериківський не 

йде так гладко, як ми привикли співати, аж до фортіссімо, де ми зливаємося в 

могутнє «Благословенні живіть безсмертними віки». Руки Щуровської 

витягають з нас усе, що ми можемо дати й нараз для нас зникає вже заля, нас 

перестає турбувати, де ми є, існує тільки вона, наш диригент, очі наші на її 

руках в полоні непереможного чару. Ми чуємо як притихла авдиторія й оп-

лески слухачів на кінець пісні. Далі пливе Стеценка «Широкий луг пахуче 

поле», ця настроєва перлина, чудово нею оправлена. Кінець пісні й буря 

оплесків нагороджують диригента й нас. «Почаєвську» Леонтовича, заспівує 

оксамитний баритон Самойловича на тлі мурмурандо хору, ніхто вже на залі 

не простує до виходу й не турбується трамваями, всі очікують більше. Ми 

співаємо те перлисте Кошиця «Там на горонці в золотій коршмонці там 

грають, там грають кобзарі на золотії цимбали» й заля попадає в екстаз, 

кричить, й коли Щуровська видержує на кінець те довге ніжне піяніссімо в 

«діду мій», приходить довга нестихаюча овація й крики браво. Щуровська 

кланяється ще раз та ще раз, а наші розсміяні очі бачать, що найбільше 

виходять зі себе хористи в льожах, вони просто б’ють по бар’єру від емоції. 

Вони нас найкраще оцінюють. 

Ми сходимо з подіюму піднесені й в коридорі оточуємо Щуровську, 

вона зворушена й теж розсміяна й не робить нам ніяких завваг, де ми не 

зробили те, що треба, бо хтось би міг не завважити, та її вухо нотувало най-

менший прогріх, вона це скаже пізніше. Тепер, ми є щасливі, бо українська 

пісня знову залунала у всій своїй красі та величності. Ми були майже певні, 

що одержимо першу нагороду. 
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Та ми не одержали першої нагороди, – жюрі призначило її полякам. 

Нам припала друга. Головне було те, що ми мали таку здібну, обдаровану 

дириґентку. Слава та престіж Щуровської піднісся високо. Вона сама нам 

оповідала, яке вражіння серед музичних товариств справляє її відзнака ви-

значного диригента, що була їй дана Чеським Співочим Зесполом.  

Преса рознесла скоро про великі успіхи Щуровської та її хор, й 

наслідком того нас запросили на гостинний виступ до Пшібраму. Запросила 

Гірнича Академія, щоби показати студентам й горожанам як співають укра-

їнські студенти. Ми виступали в найбільшій залі міста й були присутні не 

тільки студенти, але й уся професура. Вітали нас дуже сердечно. Публіка бу-

ла дуже захоплена й ми одержали повно похвал. Осінню у нас знову поча-

лася вимоглива праця, бо ми мали дати два концерти в Моравській Остраві, 

великому металюргічному центрі. Це вже був імпресаріо, що влаштовував 

турне. Хор наш одержав заплачений проїзд, гарний готель і все удержання. 

Концерти випали дуже добре й Щуровська одержала запрошення на турне до 

Польщі. Та до того турне не дійшло, бо в Галичині наступила славна «паці-

фікація» й студенти не бажали до Польщі їхати. 

В міжчасі заіснували такі події, що обтяли крила Платоніді Щуров-

ській. Чеський уряд припинив вписи до Академії, пояснюючи це тим, що 

Академія в Подєбрадах була створена для того, щоби вояки української армії 

могли закінчити свою освіту, перервану війною, й усі бажаючі учитися одер-

жали свою освіту, тому немає вже рації удержувати школу. Дійсною при-

чиною був натиск поляків, що не хотіли Української Високої Школи, бо самі 

не давали навіть катедри для українців. 

Друга справа була в тому, що студенти кінчали науку й почали 

роз’їздитися на працю. З роз’їздом співаків ступнево й хор почав маліти. Той 

інструмент, на якім так майстерно Платоніда Іванівна грала й у який вложи-

ла стільки праці, посвяти та вміння, затихав. Це не наступило зразу, бо Ака-

демія ще працювала до 1932 рооку, але не було вже з ким виступати перед 

чужою публікою, виступи зводилися до малих імпрез з нагоди якихось свят. 

Рівночасно з Академією припиняв свою діяльність Педагогічний Інс-

титут, де викладала Щуровська й з тим її матеріяльне забезпечення. Це був 

великий удар для неї, бо вона не мала вже змоги розвивати й примінювати 

свій Богом даний талант й усі набуті здібності в світі музики й пісні, що були 

змістом її життя. Повний вияв того, що вона могла створити був би там, на 

Україні, але тієї України, в якій вона хотіла жити, не було. 

Якийсь час вона була на Підкарпаттю в Ужгороді, де провадила хор в 

жіночій школі, але така праця не вдоволяла її, далеко від опери, концертів, 

тому вона повертається до Праги й викладає в українській гімназії в Мо-

джанах. Заробітки її були менше як скромні, бо про ті часи пише (з листа) 



 

334 

«за той час ми пообношувалися з чоловіком остаточно, не було за що купити 

одяги». 

Коли-ж Центральне Товариство Союзу Українок у Львові запросило її 

диригувати збірним жіночим хором на славному Жіночому Конгресі у 1934 

році в Станиславові, поляки не дали їй візи, хоч іншим дали, бо для них вона 

була не бажаною персоною. 

Другу світову війну вона з чоловіком, полковником української армії, 

прожила в Празі під постійним наглядом Гестапо. Остаточна катастрофа 

прийшла з навалою большевиків у 1945 році. Одним з перших українців був 

арештований її чоловік полковник Микола Россіневич, що потім загинув у 

київській тюрмі; – «до цього часу я не одержала офіційного повідомлення 

про його смерть», – це було писане у 1969 році (лист з Англії). 

Через арешт чоловіка Щуровська не виїхала з усіма українцями тоді 

як було ще можливо, пізніше її вже не пустили. Якийсь час працювала, вчила 

гри на фортепіано, а в 1952 році пішла на пенсію, бо стан її здоров’я не був 

добрий, після арешту чоловіка. У 1969 році пощастило їй виїхати на похорон 

своєї сестри до Англії й звідтіля могла писати те, що давніше не наважу-

валася, писала до подебрадців.  

– «Вільний світ! Як чудово звучать ті святі слова! Не судилося мені 

закінчити своє похмуре, покалічене життя серед вільного народу й користати 

з благ найбільшого людського досягнення – «Свободи й Волі». Ніколи не 

припало мені й на думку, що я зможу опинитися серед малого слов’янського 

народу й доживати свій вік серед жахливих обставин брехні, інсинуацій, мо-

рального гніту, фізичних нестатків й зупинки вільного розвитку розуму й 

людського інтелекту. Сталося, й супроти долі не підеш силоміць. 

Молю Бога, щоби Він зі своєї ласки охоронив Вас від можливости 

потрапити в атмосферу азійського поневолення й морального нищення». 

В тих самотніх роках, віддалена від вільного світу, пригадує собі часи 

гарні, повні молодечого завзяття та мрій й пише свої цінні спогади про них 

та про формування Української Республіканської Капелі у 1919 році, коли 

вона була субдиригенткою О. Кошиця. 

Здоров’я її постійно погіршується й їй доводиться підліковуватися, в 

тому їй допомогають її «дорогі друзі подєбрадці»,що стало висилають свою 

лепту на виїзд до Карлових Варів, вважаючи своїм почесним обов’язком опі-

куватися улюбленою професором-дириґенткою. Вона віддячується їм тепли-

ми, хорошими листами аж до своєї остаточної години. Через них вона виси-

лає до УВАН-ну в Нью Йорку всі меморіяльні речі, котрі одержувала Рес-

публіканська Капеля, як нагороди за виступи на пам’ятнім турне по Европі.  

Займається теж нищенням своїх власних паперів. О, як вона люто не-

навидить тих, що зломили не тільки її життя, а й мільйони інших. Писала: 

«останніми часами я дуже займаюся ліквідацією свойого т. зв. «майна», щоб 
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встигнути дещо попалити й тим не допустити харцизів, щоби копалися в тім, 

що є для дороге й цінне. Досить вже назнущалися наді мною, хто лише не 

хотів з тутешнього суспільства. Пильно шукаю шляху, щоби хоч мертвою 

втікти звідси та й це не легко зробити». (Лист 1971 року). 

Та остання її воля сповнена, бо прах її є похований на Українському 

Православному Цвинтарі в Бавнд Бруку разом з багатьома тими, що так як і 

вона, покинули рідну землю, непримирившися ніколи з поневоленням 

України. 

Вона відійшла від нас 20 листопада, 1973 року в Празі.  

Згасло життя щедро обдарованої мисткині, що її провідною зорею 

було – «Вроджене прагнення до краси й інстинктове її розуміння примушу-

вало мене до розшуків цієї краси й сліпо підкорятися їй». 

 

 

KALINA, Petr Ch.  

ŠČUROVSKA, PLATONIDA IVANIVNA1 

(ROSYNEVYČ) 

Charakteristika: Dirigentka 

 

Ščurovska, Platonida Ivanivna (prov. Rosynevyč), dirigentka, narozena 1893, 

Vorobjivka (Ukrajina), zemřela 1973, Praha. 

Ve věku šestnácti let se stala dirigentkou sboru ženského eparchiálního gymnázia 

v Kyjevě, na kterém sama studovala. V této vzdělávací instituci byla žačkou 

skladatele a dirigenta Oleksandra Košyce. Ve vedení gymnaziálního sboru 

působila deset let (1909–19). Poté přijala Košycovu nabídku, aby se stala jeho 

asistentkou v nově ustanovené Ukrajinské republikové kapele. Tento soubor záhy 

odjel do zahraničí reprezentovat ukrajinskou hudební kulturu. Po rozpadu kapely 

zůstala v Praze a vzdělávala se na místní konzervatoři. Působila jako docentka na 

pražské Ukrajinské vysoké škole pedagogické Mychajla Drahomanova 

(Ukrajinskyj vysokyj pedahohyčnyj institut imeni Mychajla Drahomanova) a 

hojně vystupovala jako dirigentka pěveckých sborů. Vedla Akademické sbory 

v Praze a Poděbradech. Obě tělesa sloučila a s takto nově zformovaným sborem 

vystoupila mimo jiné v roce 1928 na Všeslovanském sjezdu v Praze, kde její sbor 

obsadil první místo mezi sbory všech slovanských národů. V roce 1932 založila 

v Praze ukrajinský sbor, se kterým pravidelně koncertovala na různých místech 

Československa. V repertoáru jí vedených sborových těles byly především skladby 

                                                           
1
 In Český hudební slovník osob a institucí. On-line [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=-com_mdictionary&task= 

record.record_detail&id=1003395. 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=8059
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Kyryla Stecenka, Mykoly Leontovyče a díla soudobých ukrajinských skladatelů 

včetně Oleksandra Košyce. 
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Платоніда Щуровська-Росіневич. 

Фото із Архіву Чеської Республіки 

у Празі. 

Особисті фото П. Щуровської-Россіневич,  

її колег, учнів та хористів 

 

      
  Платоніда Щуровська-Росіневич  

 

 

 
Платоніда Щуровська-Росіневич. Фото із Архіву Чеської Республіки у Празі. 
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Склад музично-педагогічного відділу УВПІ. Прага. Фото із книги С. Наріжного 

«Українська еміґрація», Прага. 1942. С. CXLI. 

 
Диригентський клас музично-педагогічного відділу УВПІ. Прага.  

Фото із книги С. Наріжного «Українська еміґрація», Прага. 1942. С. CXLII. 
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Платоніда Щуровська-Росіневич.  

1935 рік. 

 
 

 
Платоніда Щуровська-Росіневич  

у складі жіночої секції Товариства «Просвіта» в Ужгороді. 1937 р.  

Фото із книги С. Наріжного «Українська еміґрація», Прага. 1942. С. ССХХХ. 

Платоніда Щуровська-Росіневич.  

1936 рік. 
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Платоніда Щуровська-Росіневич. 

Фото із журналу «Наше життя», 

квітень 1974, С. 3. 

Могила П. Щуровської-Росіневич 

у Баунд-Бруку (США).  

Фото  Т. Пересунько. 
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Павло Маценко – диригент, 

музикознавець, студент 

П. Щуровської-Росіневич 

Павло Маценко – диригент, 

музикознавець, студент 

П. Щуровської-Росіневич 

Микола Колесса – диригент, 

композитор, учень 

П. Щуровської-Росіневич 

 
 

 

 
Петрівський Данило – 

 диригент, послідовник 

П. Щуровської-Росіневич 
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Фото П. Щуровської-Россіневич  

із хоровими колективами 

 
1919 рік, квітень. Українська Республіканська Капела у Станиславові.  

По центру сидить – диригент Олександр Кошиць, по праву руку – П. Щуровська.  

Джерело: Українська пісня за кордоном. Світова концертова подорож Українського 

Національного Хору під проводом Олександра А. Кошиця (голос закордонної музичної 

критики). Париж, 1929. С. 19. 

 

 
 

1919 рік, квітень. Українська Республіканська Капела у Празі.  

По центру – диригент Олександр Кошиць, по ліву руку – П. Щуровська. 
Джерело: Українська пісня за кордоном. Світова концертова подорож Українського Націо-

нального Хору під проводом Олександра А. Кошиця (голос закордонної музичної критики). Париж, 

1929. С. 21. 
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Українська Республіканська Капела. Фото на афіші. 

 
 

 
1919 рік, 21 жовтня. Українська Республіканська Капела у Швейцарії. 

 П. Щуровська – у першому ряду шоста зліва на право. 
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Склад Української Республіканської 

Капели. Джерело: Українська пісня за 

кордоном. Світова концертова 

подорож Українського Національного 

Хору під проводом Олександра 

А. Кошиця (голос закордонної музичної 

критики). Париж, 1929. С. 22. 
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1928 рік. Хор Української Господарської Академії у Подебрадах.  

П. Щуровська-Росіневич в білому капелюшку посередині. 
Джерело: Архів Чеської Республіки у Празі. Картон 90–91. 

 

 
 

 
1928 рік, квітень, Прага. Об’єднаний хор українських студентів  

 під керуванням П. Щуровської-Росіневич – учасник чехо-словацького 

«Ювілейного фестивалю пісні». 

1928 рік. Хор Української Госпо-

дарської Академії у Подебрадах. 

Підпис на звороті фото. 
Джерело: Архів Чеської Республіки у 

Празі. Картон 90–91. 
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1928 рік, квітень, Прага. Об’єднаний хор українських студентів   

під керуванням П. Щуровської-Росіневич – учасник чехо-словацького 

«Ювілейного фестивалю пісні». 
 Джерело: Архів Чеської Республіки у Празі. Картон 90–91. 
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1928 рік. Український академічний хор у Празі. Диригент – П. Щуровська-Росіневич. 
Джерело: Архів Чеської Республіки у Празі. Картон 90-91. 

 

 
1928 рік. Український академічний хор у Празі. 

 Диригент – П. Щуровська-Росіневич. Написи на звороті фото. 
Джерело: Архів Чеської Республіки у Празі. Картон 90–91. 
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Хор Української Господарської Академії у Подебрадах  

під керуванням П. Щуровської-Росіневич. 
Джерело: Іванис В. Стежками життя (спогади). Кн 5. На чужині. Новий Ульм, Німеччина, 

1962. С. 50. 

 

 
Український академічний хор у Празі. Диригент – П. Щуровська-Росіневич. 

Джерело: Архів Чеської Республіки у Празі. Картон 90–91. 
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Український академічний хор у Празі. Диригент – П. Щуровська-Росіневич. 

Джерело: Архів Чеської Республіки у Празі. Картон 90–91. 

 
 

 
 

Президія святочної академії з нагоди 10-ліття УГА в Подєбрадах 16 травня 1932 р.  

За президією – хор під орудою доц. Пл. Россіневич-Щуровської.  

Фото із книги С. Наріжного «Українська еміґрація», Прага. 1942. С. СХХVII. 
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1936 рік. Хор «Бандурист» під орудою П. І. Россіневич-Щуровської в Ужгороді.  

Фото із книги С. Наріжного «Українська еміґрація», Прага. 1942. С. ССХІХ. 
 
 

 
 

Хор «Бандурист» під орудою П. І. Россіневич-Щуровської в Ужгороді.  

Фото із книги С. Наріжного «Українська еміґрація», Прага. 1942. С. ССХІХ. 
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1940 рік. Прага. Мішаний хор під кер. П. Щуровської-Росіневич 

 

 
1968 рік. Прага. Шевченківський концерт. Хористи вітають П. Щуровську-Росіневич. 
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Афіші концертів за участю П. Щуровської-Россіневич, 
програми, документи 

 
Документи із Архіву Чеської Республіки у Празі 

Архів 964 
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Архів об’єднання акторів 
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Архів Прага RUESO 16/51 
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Архів Прага УВПІ 
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Картон 27 
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Картон 68 
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Картон 73 
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Картон 107 
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Концерти. Справа 1019 
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Театр. Справа 1018 
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Афіші із книги Т. Пересунько «Культурна дипломатія  

Симона Петлюри. «Щедрик» проти «русского мира».  

Місія капели Олександра Кошиця (1919–1924)».  

Київ: АртЕк, 2019 
 

 
Прага, 1919. 

    Брно, 1919. 
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Відень, 1919. 

Бельгія, 1920. 
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Афіша  благодійного концерту в Англії. 1920. 
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Афіша і лібрето. Польша, 1920. 
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Нідерланди, 1920. 
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Німеччина, 1920. 

Бетховен-зал. Німеччина, 1920. 
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Перший склад УРК. Київ, 1919. 
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Програмна книжка УРК. Відень, 1919.  
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Хронологія виступів хорів під керуванням Платониди 

Щуровської-Росіневич у ЧСР та їх репертуар 

(на основі матеріалів Архіву Чеської Республіки у Празі) 
 

Дата Назва хору Місце виступу, 

назва концерту 

Програма 

22. 04. 

1922 

Український академіч-

ний хор (диригент 

М. Рощахівський, форт. 

супровід – П. Щуров-

ська, Н. Нижанківський 

Прага. 

Святочний кон-

церт пам’яти 

Т. Шевченка 

«Заповіт», «Іван Підкова», 

«Іван Гус» – сл. Т. Шев-

ченка, муз. М. Лисенка; 

«Прометей» – муз. К. Сте-

ценка 

22.01. 

1925 

П. Щуровська-Росіне-

вич та Н. Нижанків-

ський – фортепіанний 

супровід солістів 

Прага, 

Народний дім на 

Сміхові. 

Академія-кон-

церт в 7-му річ-

ницю проголо-

шення Самостій-

ності України та 

в 6-ту річницю 

Злуки Україн-

ських Земель.   

солісти 

04.04. 

1925 

Хор українського клу-

бу в Чорношицях під 

орудою П. Щуровської-

Росіневич 

Прага. Концерт 

на підтримку ук-

раїнських інва-

лідів 

Гімни – чеський і ук-

раїнський; «Ой зійшла 

зоря» обр. М. Леонтовича 

21.11. 

1925 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. Концерт-

академія з наго-

ди 25-ліття з дня 

смерті чеського 

композитора 

Зденека Фібіха 

«Поема» З. Фібіха 

18.03. 

1926 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Концерт 

на вшанування 

65 роковин смер-

ті Т. Шевченка 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка; М. Ли-

сенко на сл. Т. Шевченка 

«На вгороді коло броду»; 

М. Гайворонський на сл. 

Т. Шевченка «Ой в саду, 

саду» 

14. 10. 

1926 

Український академіч-

ний хор під керів-

ництвом П. Щуровсь-

кої-Россіневич 

 

 

Прага. Концерт 

об’єднаних 

хорів 

Не встановлена 
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18.12. 

1926 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Зал «Гла-

гола». 

Святкування па-

м’яті М. Драго-

манова та інав-

гурації нового 

ректора 

Н. Нижанківський на сл. 

М. Драгоманова «Поклик 

до братів слов’ян» 

30. 04. 

1927 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Вшнуван-

ня 66-х роковин 

смерті Т. Шев-

ченка 

 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка; С. Люд-

кевич на сл. Т. Шевченка 

«Закувала зозуленька»; 

П. Козицький на сл. Т. Шев-

ченка «На городі пастер-

нак» 

19. 12. 

1927 

Мішаний хор Україн-

ського Високого Пе-

дагогічного Інституту 

ім. М. Драгоманова у 

Празі під керівництвом 

П. Щуровської-Россі-

невич 

Прага. Урочиста 

академія, при-

свячена пам’яті 

М. Драгоманова 

З. Лисько на сл. Г. Гейне 

«Enfant perdu» (улюблена 

поезія М. Драгоманова); 

Гімни 

31. 03. 

1928 

Чоловічий хор Україн-

ської Господарської 

академії у Падебрадах і 

хор Українського Висо-

кого Педагогічного Інс-

титуту ім. М. Драгома-

нова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага, Падебра-

ди. 

Вшанування 

67 роковин 

смерті 

Т. Шевченка 

 

«Заповіт», «Було колись на 

Вкраїні» – сл. Т. Шевчен-

ка, муз. М. Лисенка; «Зеле-

ний гай» муз. К. Стеценка; 

«Я бачив сон» муз. М. Ве-

риківського; «Ой на го-

роньці» – укр. нар. пісня 

(аранж. О. Кошиця) 

15.12.  

1928 

Український академіч-

ний хор під керівницт-

вом П. Щуровської-

Россіневич 

Прага. 

Народний дім. 

Презентаційний 

концерт 

Гімни чеський, україн-

ський. 

Б. Сметана «Věno»; Я. Яци-

невич «Св. Юрію»; М. Ле-

онтович «Дума про Почаїв-

ську Божу Матір»; В. Ступ-

ницький «Жала Улянка 

шовкову траву» (колядка); 

П.  Демуцький «Тихий 

сон»; В. Ступницький «Гей, 

рано, рано когути запіли»; 

К. Стеценко «А в Куцівці 

церкву будують» (коляд-

ка); О. Кошиць «Була вдо-

ва»; К. Стеценко «Із гір і з 
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долу» (колядка); М. Ли-

сенко «Верховина» (коло-

мийка); К. Стеценко «Ой на 

тій горі» (колядка); М. Ле-

онтович «Піють півні»; 

О. Кошиць «На вулиці 

скрипка грає», «Гей, піду я» 

30.01. 

1929 

Хор Українського Ви-

сокого педагогічного 

інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Зала Умє-

лєцької Беседи. 

Академія з нагоди 

5-ліття заснуван-

ня Українського 

Високого педаго-

гічного інстити-

туту ім. М. Дра-

гоманова у Празі  

«Gaudeamus»; З. Лисько на 

сл. Б. Гомзина «Кантата на 

п’ятиліття Інституту» 

15.05. 

1929 

Мішаний хор Україн-

ського Високого Педа-

гогічного Інституту 

ім. М. Драгоманова у 

Празі під керівництвом 

П. Щуровської-Россі-

невич (супровід – 

Н. Нижанківський) 

Прага. Зал Това-

риства «Глагол». 

 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка 

М. Лисенко, на сл. Т. Шев-

ченка «Ой, діброво, 

темний гаю», «Прощай, 

світе» – уривок з поеми 

«Сон» 

29.06. 

1929 

Український академіч-

ний хор під керівницт-

вом П. Щуровської-

Россіневич 

Прага. Вечір ук-

раїнської пісні. 

С. Воробкевич «Заспіваймо 

разом, браття» (чол. хор); 

Б. Сметана «Věno»; М. Ле-

онтович «Льодолом»; П. Де-

муцький «Останній суд» 

(кант); К. Стеценко «А в 

Куцівці церкву будують» 

(колядка); К. Стеценко 

(З гір додолу» (колядка); 

К. Стеценко «Ой сивая зозу-

ленька» (щедрівка), В. Ступ-

ницький «Жала Уляна шов-

кову траву» (колядка), 

К. Стеценко «Ой на верху» 

(коляда), М. Леонтович 

«Піють півні», «Дударик»; 

М. Лисенко – О. Кшиць 

«Ой у полі Боршполі»; 

М. Леонтович «За городом 

качки пливуть»; О. Кошиць 

«Ой піду я» 
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14.12. 

1929 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Зал Това-

риства «Глагол». 

Свято інституту 

та на спомин 

про М. Драгома-

нова 

Н. Нижанківський на сл. 

М. Драгоманова «До бра-

тів слов’ян», С. Людкевич 

«Урочиста кантата». 

 

03.03. 

1930 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Падербради. 
Українська гос-
подарська акаде-
мія. Урочиста 
академія, при-
свячена 80-річ-
чю від дня наро-
дження прези-
дента ЧСР Т. Ма-
сарика 

Б. Сметана «Урочистий 

хор»; «Мораво, мораво», 

«Тече вода, тече», С. Люд-

кевич «Урочиста кантата» 

04.04. 

1930 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Зал Това-

риства «Глагол». 

Урочистий кон-

церт з нагоди 

70-річчя від дня 

народження че-

ського компози-

тора Йозефа 

Ферстера 

Й. Ферстер «Українська 

пісня» 

28.05. 

1930 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич 

Прага. Зал То-

вариства «Гла-

гол». Вшануван-

ня 69-х роковин 

смерті Т. Шев-

ченка 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка «Ой, 

діброво, темний гаю» сл. 

Т. Шевченка, муз. М. Ли-

сенка; «Ой зійди, зійди» – 

улюблена укр. нар. пісня 

Т. Шевченка; гімни 

17.12. 

1930. 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Дра-

гоманова у Празі під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. 

Драгоманівське 

свято-академія 

Ф. Якименко на сл. 

М. Старицького «На про-

води», присвячені М. Дра-

гоманову; гімни 

20.05. 

1931 

Хор Українського Ви-

сокого Педагогічного 

Інституту ім. М. Драго-

манова у Празі під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Россіневич (одно-

часно і партія форте-

піано) 

Прага. Зал Това-

риства «Глагол». 

Святочна акаде-

мія з нагоди 70 

роковин смерті 

Т. Шевченка 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка 

«Молюся знову й уповаю» 

– сл. Т. Шевченка, муз. 

В. Балтаровича 
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14.01. 

1933 

Хор товариства при-

хильників української 

пісні під керівництвом 

П. Щуровської-Росі-

невич 

Прага, Концерт 

українських 

коляд 

Не встановлено 

11. 03. 

1933 

Український хор (ди-

ригент П. Щуровська-

Росіневич, форт. суп-

ровід – Р. Сімович) 

Прага. Дім «Уні-

тарія». Святоч-

ний концерт в 

72-гі роковини 

смерті Т. Шев-

ченка 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка, «Орися 

ти, моя ниво», «Ой дібро-

во, темний гаю» – сл. 

Т. Шевченка, муз. М. Ли-

сенка; «Чи ми ще зійде-

мося знову» сл. Т. Шев-

ченка, муз. С. Людкевича; 

«Молюся, знову уповаю» 

сл. Т. Шевченка, муз. 

В.  Балтаровича 

17. 03. 

1933 

Український мішаний 

хор під керівництвом 

П. Щуровської-Росіне-

вич 

Прага. Панахида 

та жалібна ака-

демія на 40-ий 

день смерті Ми-

коли Садовсь-

кого 

Не встановлена 

22. 04. 

1933 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. Концерт 

українських кан-

тів і веснянок 

Канти: «Про св. Юрія» ар. 

Я. Яциневича; «Смерте 

моя кохана» ар. О. Коши-

ця; «О страстях Христо-

вих» ар. О. Кошиця; «Про 

страшний суд» ар. П. Де-

муцького; 

Веснянки: «Вінок вес-

нянок» ар. М. Лисенка; 

«Шум» (танець), «Царів-

на» (гра), «Зайчик» (гра), 

«ой у полі на горбку», «Пе-

репілка» – всі ар. О. Ко-

шиця; Народні пісні: «Ой 

звідси гора» (з Кубані) ар. 

О. Кошиця; «Ой прийди, 

прийди» (з Волині) ар. 

М. Леонтовича; «Гей, спі-

ваю» (з Підкарпаття) ар. 

Ф. Колесси 

20.05. 

1933 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. Великий 

зал «Унітарія». 

Святочний кон-

Не встановлена 
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церт на спомин 

17 роковин смер-

ті Івана Франка. 

03. 12. 

1933 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. Зал па-

лацу «Радіо». 

Концерт народ-

них пісень сло-

в’янських 

народів 

Твори в обр. українських 

композиторів Ф. Колесси, 

О. Кошиця, М. Леонтовича 

та композиторів інших на-

родів 

13. 01. 

1934 

Український хор під 

керівництвом 

П. Щуровської-

Россіневич 

Прага. Малий 

зал «Унітарія». 

Концерт коля-

док і щедрівок. 

Маланчин вечір 

Не встановлена 

11. 02. 

1934 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. 

Концертний 

вечір 

українсько-

литовсього 

студентського 

товариства 

Sasnauskas Č. «Usnula 

země»; К. Стеценко «Сон». 

К. Стеценко «Живи, 

Україно»; J. Berktulis 

«Гімн життя); М. 

Вериківський «Коваль»; 

J. Gruodis «Boli, boli»; 

О. Кошиць «Журба», «Ой, 

піду по коліна в лободу» 

10.03. 

1934 

Український акаде-

мічний хор (диригент 

П. Щуровська-Росі-

невич) 

Прага. Зал пала-

цу «Радіо». Ака-

демія пам’яті 73 

роковин смерті 

Т. Шевченка 

Й. Ферстер на слова 

Т. Шевченка «Вечір»; 

В. Костенко на сл. Т  Шев-

ченка «Червоний бенкет», 

Л. Ревуцький на сл. Т. Шев-

ченка «Ой чого ти почор-

ніло», «Ой зійди, зійди, ти 

зіронько тай вечірняя» – 

улюблена пісня Т. Шев-

ченка 

24. 03. 

1934 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Росіневи 

Прага.  Великий 

зал гранд готелю 

«Věnec». Вечір 

на прославу 

Т. Шевченка з 

нагоди 120-річчя 

його народжен-

ня і 73 річниці 

смерті. 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка; «Ой діб-

рово, темний гаю» – сл. 

Т. Шевченка, муз. М. Ли-

сенка; Л. Ревуцький на сл. 

Т. Шевченка «Ой чого ти 

почорніло», «Орися ж ти 

моя ниво» М. Лисенка на 

сл. Т. Шевченка; «Ой 

зійди, зійди, ти зіронько 

тай вечірняя» – улюблена 

пісня Т. Шевченка» «Вер-
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ховино» – коломийка в 

обр. М. Лисенка; «Ой пря-

ду, пряду» обр. М. Леон-

товича; «Ой, піду я» обр. 

О. Кошиця; «Шум», «Ца-

рівна», «Перепілка» 

31.05 

1934 

Український хор під 

керівництвом 

П. Щуровської-

Россіневич 

Прага. Концерт 

народних пісень 

на ознаменуван-

ня 25-ліття твор-

чої діяльності 

П. Щуровської-

Росіневич 

Твори Л. Яначека, О. Ко-

шиця, В. Костенка, М. Ле-

онтовича, К. Стеценка  

Квітень

–

травень 

1934 

Об’єднаний україн-

ський хор під керів-

ництвом П. Щуров-

ської-Росіневич 

Прага. 

Фестиваль чехо-

словацьких хо-

рів 

В. Костенко на сл. Т. Шев-

ченка «Червоний бенкет»; 

«Ой пряду, пряду» обр. 

М. Леонтовича; «На вулиці 

скрипка грає» обр. О. Ко-

шиця 

08.12. 

1934 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. Чапкова 

зала «Унітарії». 

Урочиста акаде-

мія на вшанван-

ня 40-ліття «Со-

кола – Батька» у 

Львові 

Не встановлена 

29.01. 

1935 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага. Дім «Умє-

лєцької Беседи». 

Урочистий кон-

церт з нагоди 

70-річчя від дня 

народження че-

ського компои-

тора Йозефа 

Ферстера 

Не встановлена 

09.11. 

1935 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Россіневич 

Прага.  

Свято бою під 

Крутами 

Не встановлена 

28.03. 

1936 

Мішаний хор Това-

риства «Бандурист» під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Росіневич, за 

ф-но теж вона 

Ужгород. Зал 

кіно «Радіо». 

Свято на вшану-

вання 75-ої 

річниці смерті 

Т. Шевченка 

«Молюся, знову уповаю» 

сл. Т. Шевченка, муз. 

В.  Балтаровича; Г. Тополь-

ницький на сл. Т. Шев-

ченка «Ой три шляхи», 

«Ой, діброво темний гаю» 

М. Лисенко на сл. Т. Шев-
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ченка; «Ой у полі вітер 

віє» обр. О. Кошиця 

20, 21. 

02. 

1937 

Хор пластунів під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Росіневич 

Ужгород. 

Концерт на від-

значення 15-літ-

тя Українського 

Пласту на Під-

карпатській Руси 

Не встановлено 

бере-

зень 

1937 

Хор «Бандурист» під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Росіневич 

Ужгород. 

Шевченківський 

концерт. 

Не встановлено 

січень 

1938 

Церковний хор під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Росіневич 

Прага. 

Православна ка-

тедральна церк-

ва 

Служба Божа, колядки 

09.04. 

1938 

Український хор (ди-

ригент П. Щуровська-

Росіневич) 

Прага. Великий 

зал Центральної 

бібліотеки го-

ловного міста 

Праги. Академія 

памяті роковин 

смерті Т. Шев-

ченка 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка;  «Мо-

люся, знову уповаю» сл. 

Т. Шевченка, муз. В.  Бал-

таровича; «Утоптала сте-

жечку» обр. Ф. Колесси; 

обр. М. Леонтовича «Ой,  

з-за гори кам’яної» 

1938 Шкільний хор під ке-

рівництвом П. Щуров-

ської-Росіневич 

Українська ре-

альна гімназія в 

Модржанах. 

Свято весни. 

Обробки українських на-

родних пісень, уривок з 

опери «Продана наречена» 

Б. Сметани чеською мовою 

14.06. 

1938 

Український академіч-

ний хор (диригент 

П. Щуровська-Росіне-

вич) 

Прага А. Ведель – «Вірую», «Ни-
ні відпускаєш»; Д. Борт-
нянський «Отче наш»; 
П. Щуровська-Росіневич 
«Тілом заснувши»; О. Ко-
шиць «Кант Св. Миколає-
ві». Українські народні 
пісні в обр. О. Кошиця 
(«Ой, сюди гора», «Ой, у 
полі річенька», «Ой, виїхав 
козак»), М. Леонтовича 
(«Ой, з-за гори кам’яної», 
«Ой, пряду, пряду»), М. Ли-
сенка («Кучерява Кате-
рина»), П. Щуровської-Ро-
сіневич («Час радости, ве-
селости», «Ой на горі жита 
много») 
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12.06. 

1938 

Український хор під 

керівництвом П. Щу-

ровської-Росіневич 

Прага. Служба 

Божа на зелені 

свята у право-

славному соборі 

св. Кирила і Ме-

тодія 

Служба Божа (твори А. Ве-

деля, Д. Бортнянського, 

київські лаврські розспіви) 

11. 03. 

1939 

Український академіч-

ний хор та учнівський 

хор гімназії у Модр-

жанах під керівницт-

вом П. Щуровської-Ро-

сіневи 

Прага. 

Сметановий зал. 

Урочистий вечір 

на вшанування 

125-річчя від 

дня народження 

Т. Шевченка 

М. Лисенко на сл. Т. Шев-

ченка «Заповіт», «Ой діб-

рово, темний гаю», кантата 

«Б’ють пороги» 

31. 03. 

1940 

Український академіч-

ний хор (диригент 

П. Щуровська-Росіне-

вич) 

Прага. Академія 

пам’яті Т. Шев-

ченка 

Не встановлено 

24.10. 

1943 

Український мішаний 

хор (диригент П. Щу-

ровська-Росіневич) 

Прага. Велика 

зала міської біб-

ліотеки міста 

Праги. 

Відкриття кон-

цертного сезону. 

Концерт піаніст-

ки Дарії Карано-

вич за участі Ук-

раїнського мі-

шаного хору 

Українські народні пісні 

30.01. 

1944 

Український мішаний 

хор (диригент П. Щу-

ровська-Росіневич) 

Прага. Зала Лі-

карського Дому. 

Традиційний 

концерт україн-

ських колядок та 

щедрівок 

К. Стеценко «Ой видить 

Бог»; М. Гайворонський 

«Ой зійшли ангели» (з 

Лемківщини); М. Гайво-

ронський «Ой з-за го-

рочки» (з Гуцульщини); 

П. Росіневич-Щуровська 

«Час радости» (від Ю. Ла-

щанича з Вел. Берез); 

К. Стеценко «По горі, горі 

пави ходили» (від А. Куд-

рицького, жін. хор);  О. Ко-

шиць «Нова радість ста-

ла»; К. Стеценко «Ой, си-

вая та й зозуленька» (мел. 

із зб. укр п. Конощенка), 

О. Кошиць «Три товари-
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ші» (зап. від проф. Одар-

ченка); К. Стеценко «А в 

Куцівці церкву будують» 

(с. Куцівка на Херс. Від 

К. Гончара); К. Стеценко 

«Ой, за горою» (Київ, від 

А. Бакалінського); К. Сте-

ценко «Днесь поюще» 

(Київ, від семінаристів) 

05.03. 

1944 

Український мішаний 

хор під керівництвом 

П. Щуровської-Росіне-

вич 

Прага. 

Шевченківське 

свято з нагоди  

130-х роковин 

народження 

Т. Шевченка 

«Заповіт» сл. Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка; П. Ти-

чина – П. Сениця «Шев-

ченкові – Там на горі за 

Дніпром»; М. Лисенко сл. 

Т. Шевченка «Наша дума, 

наша пісня»; Л. Ревуцький 

на сл. Т. Шевченка «Ой, 

чого ти почорніло, зеленеє 

поле»; П. Сениця на сл. 

Т. Шевченка «Гомоніла Ук-

раїна» (Гайдамаки – Треті 

півні); М. Лисенко кантата 

«До 50 роковин смерті 

Т. Шевченка» для змішано-

го хору у фортепіанному 

супроводі на вірші «Умер 

поет» В. Самійленка 

04.11. 

1944 

Український мішаний 

хор під керівництвом 

П. Щуровської-Росіне-

вич 

Прага. 

Листопадова 

академія. 

«Вилітали орли» – укр. 

нар. пісня; «Ой у полі в Бо-

ришполі», «Кант Св. 

Юрію» «Почаївська Божа 

Мати», «Гей не дивуй-

тесь». 
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Преса про П. Щуровську-Россіневич 
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.  

«NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ»  

Прага, 19.Х. 1926. Ч. 287. 

«Нова хата». Львів, 1927. 

Січень. Ч. 1. 
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«KURYER POZNAŃSKI». 1928. 16 квітня. 
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«Нова хата». 1934. 
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«Український тиждень». 

1934. 7 травня. 

«Український тиждень». 

1934. 19 березня. 
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«Український тиждень». 

1937. 1 березня. Ч. 10. 

«Український тиждень».  

1937. 22 березня. 

 

«Український тиждень».  

1937. Ч. 13.. 
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         «Український тиждень». 1938. 19 червня. Ч. 25. 

«Український 

тиждень».  

1938. Ч. 24. 

«Український тиждень».  

1938. 16 січня. Ч. 3. С. 14. 
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         «Український вісник». 1943. Ч. 23. 
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«Наше життя». 1974. Квітень. 
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«Наше життя». 1986. Травень. 
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«Наше життя». 1986. Травень. 

 

 
«Наше життя».  
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Росіневич Микола (довідка) 

 

МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ РОСІНЕВИЧ1 

(14 лютого 1893 – 10 лютого 1946) – підполковник Армії УНР. 

 

Народився у Ніжині Чернігівської губернії. 

Походив зі священицької родини. У 1914 р. мобі-

лізований, закінчив  Чугуївське військове училище 

(1915). У складі 32-го Сибірського стрілецького 

полку брав участь у Першій світовій війні. Восени 

1917 р. переведений до 14-го Сибірського запасно-

го полку. Останнє звання у російській армії – по-

ручик. 

Навесні 1918 р. повернувся в Україну. 

Закінчив Інструкторську школу старшин, служив у 

27-му пішому Козелецькому полку Армії Україн-

ської Держави (Чернігів). У листопаді 1918 р., 

після зайняття Чернігова військами Директорії, 

отримав наказ сформувати охоронний загін при 

Чернігівській міській комендатурі. На початку 1919 р. з загоном евакуювався 

до Проскурова, де незабаром влився до Запорізької бригади ім. С. Петлюри 

Дієвої армії УНР. 

У лютому – травні 1919 р. – начальник оперативного відділу штабу 

цієї бригади. З травня 1919 р., після влиття бригади до Запорізької групи Діє-

вої армії УНР, начальник муштрового відділення штабу цієї групи. У грудні 

1919 р. захворів на тиф. 

Інтернований польською владою. З березня 1920 р. – старший 

ад’ютант штабу 17-ї бригади 6-ї Січової дивізії Армії УНР. У 1921–1922 рр. – 

начальник оперативного відділу штабу 6-ї Січової дивізії Армії УНР. 

Восени 1922 р. виїхав до Чехо-Словаччини. Закінчив лісниче відді-

лення Української господарської академії у Подєбрадах (1927). Працював 

секретарем філософського факультету Українського Вільного університету у 

Празі. Був одним із керівників Гетьманського руху у Чехо-Словаччині. 

З 1939 р. до березня 1944 р. – голова Союзу Гетьманців-Державників у Чехо-

Словаччині. 

                                                           
1
 Цит. за: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD 

%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%

D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. 
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21 травня 1945 р. заарештований відділом СМЕРШ 53-ї радянської 

армії та вивезений до Києва, де переданий до МГБ. Убитий у в’язничній 

лікарні кримінальними злочинцями за кілька днів до суду. 

 
 

23 травня 2018 року на честь Миколи Росіневича в його рідному 

Ніжині було встановлено меморіальну дошку, якою разом з іншими було 

започатковано Стіну Героїв2. 

 

Джерела:  

 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки 

(1917–1921): Наукове видання. К.: Темпора, 2007. 

 ЦДАВОУ. – Ф. 3172. – Оп. 1. – Спр. 94. – С. 2. 

 ДАСБУ. – Ф. 6. – Спр. 69550-фп. – Т. 1–3: Архівно-слідча справа Росіне-

вича М. О., Сіпка М. П. та інших. 

 Прохода В. Записки непокірливого. – Новий Ульм, 1972. – Кн. 2. 

 Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. – Київ, 2002. – 

С. 215. 

 

  

                                                           
2
  http://nizhen.com.ua/?part_id=2&news_id=493&action=detail&n_year=2018&n_ month=05. 

http://nizhen.com.ua/?part_id=2&news_id=493&action=detail&n_year=2018&n_month=05
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Микола Шатилов 

Смерть на ім’я Мерседес3 
(уривок) 

 

Подольська команда теж мала зошита і теж заяложеного, але на 

об’єкті зналася ліпше. УВУ їм не китайське письмо, а Український Вільний 

Університет. Летівши Витонню побіля сліплячої сонячними скалками Влта-

ви, величалися: неабикого послали взяти – канцлера! Діловода себто, але во-

ни тим не замислювались. Канцлер та ще й полковник... Запеклий, видать, 

антисовєтчик сей Микола Росіневич. З Подольської – на Сінкулову, і вгору, 

вгору... По гальмах! Вікторинова. Не піяніно, як – хлопці бовкали – в когось, 

а спів. Голос ніжний, жіночий, а пісня хахляцька. 

Якої ж ненависти сповнився той голос, коли вони поштиво, як заве-

дено, сказали чоловікові: «Ходімте!». «Не віддам! – волала. – Убивайте – не 

віддам!». Уб’ють не її, а його. За який тиждень. У Києві, в Лук’янівській 

в’язниці. А в неї, в Платоніди Щуровської4, так і висітиме чоловікове пальто, 

костюм, капелюх: «Звільниться Микола і матиме все своє...». 

  

  

 

 
  

                                                           
3
 Цитується за: Шатилов М. Смерть на ім’я Мерседес. ТОВ «Журнал «Всесвіт», 2017. 

С. 129. URL: www.vsesvit-journal.com. 
4
 Платоніда Щуровська-Росіневич (1893-1973) – диригентка. Залишилася в Чехосло-

ваччині з капелею Олександра Кошиця. Викладала у Празькій консерваторії та в Україн-

ському Високому Педагогічному Інституті. 

 

http://www.vsesvit-journal.com/


 

 

425 

Життєпис Заслуженого діяча мистецтв України  

Левка Довговича 
 

 Левко Довгович народився 29 вересня 1935 року в Ужгороді, нині – За-

карпатська область України, в родині греко-католицького священика. 2 лютого 

1950 року 14 річного Левка з дальшими юнаками ув’язнили за антирадянську 

діяльність. 22 травня 1950 року Воєнний трибунал відсудив його в Ужгороді на 

10 років ГУЛАГів. У жовтні 1952 року, Архангельський обласний суд, за втечу з 

концентраційного табору, засудив його на дальших 10 років. 16 вересня 1953 

року, за активну участь в страйку політичних в’язнів на 29 шахті на Воркуті, 

засудили його в Москві на кару смерті, але через те, що йому ще не сповнилося 

18 років, кару смерті замінили  на 10 років суворих таборів і рік строгої тюрми. 

У різних в’язницях та концентраційних таборах Радянського Союзу був від 2 

лютого 1950 року аж до кінця червня 1956 року.  

26 липня 1956 року повернув в Ужгород. З допомогою патріотів нашого 

народу закінчив в Ужгороді екстерном середню школу та хормейстерські курси.  

 4 березня 1957 року на пів нелегально емігрував в тодішню Чехосло-

ваччину. У 1957 році допоміг відновити діяльність Українського хору в Празі і 

до червня 1963 року, попри своїй роботі, на добровільних началах працював 

хормейстером хору. Від 1 листопада до 2 лютого 1965 року працював у про-

фесіональному Піддуклянському українському народному ансамблі в Пряшеві. 

Від 1965 року працював на Окружному комітеті Культурного Союзу Україн-

ських трудящих (ОК КСУТ) референтом для колективів народної художньої 

самодіяльності та завідуючим Українським клубом у Пряшеві, в якому проводив 

широко спектральну роботу з українською шкільною молоддю і де заснував 

молодіжний ансамбль «Весна», який діяв до 1971 року. У 1968 році заснував у 

Кошицях український хор «Ластівку», та український театральний гурток 

«ДУМКА. 

 У 1959 році заочно закінчив хормейстерські курси на Празькій кон-

серваторії, а у 1974 році закінчив студії української мови та історії на Філософ-

ському факультеті Карлового університету в Празі. 

 Після окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту у 1968 

році, в рамках «нормалізації-консолідації» політичного життя, керівництво 

Центрального комітету українських трудящих Чехословаччини звільнило Левка 

Довговича з роботи через те, що «ідеологічно негативно діяв на молодь і 

виховував молодь в націоналістичному дусі». Йому було заборонено пра-

цювати у культурній сфері та в шкільництві 15 років. Працював у Кошицях в бу-

дівництві. Його звільненням з роботи перестали працювати і ансамбль «Весна» і 

хор «Ластівка».   

Аж у 1985 році було йому дозволено працювати з українськими колек-

тивами. Заснував у Кошицях Український народний аматорський хор «Карпа-

ти», який протягом 35 років діяльності здійснив близько 500 концертів у Сло-
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ваччині та за кордоном – Австрії, Бельгії, Болгарії, Польщі, Угорщині, Чехії та 

на Україні. 

 У 1991 році з своєю дружиною та синами і дальшими активістами від-

новив у Словаччині діяльність української молодіжної організації «ПЛАСТ», яка 

щороку організує зустрічі української молоді Словаччини, але і закордоння. По 

сучасність є головою «ПЛАСТУ». Роботі з нашою молоддю та роботі з хоро-

вими колективами пожертвував ціле своє життя.  

 У 1964–1967 роках був першим заступником Президента Європейського 

конгресу українців (ЄКУ), а у 1967–2005 роках – Президентом ЄКУ, у 2005–

2009 роках – член Президії ЄКУ, від 2009 року – Почесний член Президії ЄКУ, а 

від 2019 року – Почесний голова ЄКУ, у 1967–2006 роках – член Президії Укра-

їнської Всесвітньої Координаційної Ради в Києві.  

 

 Нагороди: 

1. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня – Указ Президента України Віктора 

Ющенка від 18. 01. 2007 року. «За вагомий особистий внесок у зміцненні 

міжнародного авторитету України, популяризація її історичної спадщи-

ни і сучасних досягнень та з нагоди 16-ї річниці незалежності України. 

2. Грамота Всеукраїнського Братства ОУН-УПА – 2008 рік 

3. Орден «Хрест звитяги» – «За заслуги в національно-визвольній боротьбі 

та в розбудові української держави» – 2010 р. 

4. «Медаль св. Володимира Великого» – від Світового Конгресу Українців 

«За визначну працю у зміцненні української громади в Європі та для 

добра Української Держави» – 2005 р.  

5. «Срібна медаль» від Міністерства внутрішніх справ Словаччини «За 

активну транскордонну співпрацю між Словацькою республікою та 

Україною» (2005 р., 

6. Заслужений діяч мистецтва України (2020 р.). 

7. Лауреат «Премії Пам’яті народу» – від громадського об’єднання Чехії та 

Словаччини «Постбеллум» – 2020 р.  
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Левко Довгович і Ганна Карась. Кошіце (Словачина.) 

 
 

 
 

Левко Довгович, Віолетта Дутчак, Ганна Карась. Кошіце (Словаччина). 
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