
Дмсеккояе сьвято в Дветрш.

Б днях 6— 13 грудня гостила австрийська частина україн
сько-руської землї, а власне східна Галичина й Буковина незви
чайного, дорогого гостя і при незвичайній нагодї. Гостила Миколу 
Біталевича Лисенка з нагоди ювилею його 35-лїтньої праці як 
українського композитора й організатора співацьких хорів.

Деталїв того незвичайного сьвята не будемо нодавати; ве
лика часть наших читачів бачила їх на власні очи та чула на 
власні вуха; иньші читали їх у щоденних Газетах далеко ширше 
і докладнїйше, ніж ми могли-б передати їх тут. Ми задовольнимо 
ся тим, що подамо загальну характеристику тих празників та ви
словимо про них деякі свої уваги, на які в щоденних часописях 
не було або часу, або місця, або може й охоти.

Справді’, Галичина й Буковина привитали Лисенка величаво, 
як не витали доси нікого. Від самих ІІідволочиск, від самого 
вступленя на галицько-руську землю, аж до від’їзду з Новоселиці' 
за росийську границю був наш дорогий гість предметом ненастан
них шумних та щирих оваций, промов, угощень та всякого рода 
вшановань. А спеціяльно львівські ювилейні празники д. 7 і 8 
грудня і загалом гостина Лисенка у Львові, се було таке велике 
і чисто руське сьвято, якого ще не бачила стара столиця Льва. 
Маршалок ґр. Ст. Баденї, що одинокий із польської нациї пильно 
слідив за ходом того сьвята, бачучи в театрі салю Фільгармонїї 
щільно обсаджену руською публікою і чуючи, що ще друге стілько 
лишило ся без білетів і жде концерту до другого дня, мав ска
зати до одного з аранжерів празпика: „Хоч я й знав, що вас 
Русинів досить багато, розсипаних по краю, але я не думав ні
коли, що вас так багато.“
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Тай іде ба! Се не були ті руські маси, які доси нераз уже 
засипували Львів тисячами сердаків, кожухів та реверенд, се не 
були ті Русини, яких Поляки здавна привикли характеризувати 
згірдними словами „popi і chłopi". Селян сим разом майже не 
було; на академії ледво десь вискіпав ся один хлопчина в сіль
ській кожушанці — недолїток-делеґат якоїсь малолїтної оїльської 
читальнї. Маса иублїки сим разом мала зовсім иньшу фізіономію: 
дещо сьвященників, за те богато пань, богато молодїжи, богато 
сьвітської інтелїґенциї. Русини адвокати, лїкарі, судовики, вчителї, 
урядники, підприємці, властителі* реальності, купцї. Лисенкові 
празники були дійсно с ь вя т о м  г а л и ц ь к о - р у с ь к о ї  і н т е 
л ї ґ е н ц и ї .  Підкреслюємо се; се факт замітний, повторене в біль
шім розмірі і з більшим одушевленєм того, що перший раз у пас 
було 1898 р. в часі сьвяткованя столітнього ювилею появи „Ене- 
іди“ Котляревського. Сим разом з’їзд був без порівнаня більший, 
ептузіязм до ювилята горячійший, наслідки — ну, та про наслідки 
говорити ще завчасно.

Центром того сьвята, тих оваций, промов, похвал та вшано- 
вань була, розумієть ся, особа ювилята. Йому довело ся, ска- 
зати-б так, з головою пронерти на всї ті дні* в туман кадила та 
ентузіязму, якого він не зазнавав ніколи доси. Наш славний му
зика — чоловік незвичайно простий і скромний, займає в Київі 
скромне місце приватного вчителя музики, і коли де почуває себе 
папом та володарем широких просторів, то' хиба в сфері тонів, 
у музиці. Він привик зустрічати в тій сфері, що звичайно окру- 
жає його, ту саму простоту, невимушену щирість і дружню сим
патію ; артист усею душею, він не привик звертати уваги на фор- 
мальности та етикету і почуває себе супроти них беврадним і без
помічним як дитина. Як же то було йому, коли в Галичині* від 
першого вступу попав у гурт людий у фраках та білих краватках 
і рукавичках, людий готових кождої хвилі сипати шумні про
мови, здатних відгадувати кождий його намір і наперед заспоко
ювати його! Коли тут від разу комітетові, так сказати, скон
фіскували його, обмежили та обдирклювали весь його час, усї 
виходи, розмови, візити! „Держать мене як короновану особу“ , — 
мовив він жартуючи. „Тепер до мене кому будь і доступу нема! 
От який я тепер !“

Із сього погляду, з погляду зверхніх товариських форм, 
укладности, чемности та манер Галичани (а Буковинці* ще більше
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мабуть) заімпонували Лисеикови. Особливо дивувала його дотеп
ність мало що не кождого Галичанина говорити промови.

— Та тут у вас кождий як стане тобі різати промову, то 
я слухаю, слухаю тай язика в роті забуваю. Куди нам зрівняти 
ся з вами! — так говорив він зі своїм звичайним щирим зди- 
вованем.

Та приходилось йому вислухувати ще дещо не таке приемне. 
Але тут поперед усього маленька діґресія.

Колись із уст самого Лисенка чув я оповідане про те, як він 
у 1873 роцї, ще нікому невідомий у Галичині, їхав зі Львова не
давно тоді побудованою залізницею Альбрехта, званою задля її 
кепської будови та невигідних ваґонів Halsbrech-Bahn, зі Львова 
до Стрия, а відси жидівською балаґулою перебирав ся через Си- 
невідсько, Сколе, Козову, Плаве та Климець на Угорщину, пряму
ючи через Будапешт до Відня. В Галичині* панувала тодї холера, 
і нашого музику в переїзді’ через підгірські та гірські села нена
станно супроводили голосїня по померлих і піснї — зовсім по
дібні до голосїня.

— Так воно раз у раз і літало надо мною, оте ваше голо- 
•сїнє, — оповідав Микола Віталевич, — і я ніколи не знав, чи се 
у вас тими тонами виявляють свою радість, тугу, чи плач по по
кійниках.

І  коли я пробував заспівати йому деяких наших жалібних 
пісень, він пізнав у них ті давнї тони, що літали над ним мов во
рони в холерний рік у часі* його подорожи. Він дуже зацікавив ся 
нашими народнїми піснями, записав від мене деякі мельодії і вра
дував ся не мало почувши від мене, що дехто з наших музиків 
збирає ті наші мельодії і бажає за його прикладом обробити й ви
давати їх.

Від того часу минуло вже 18 лїт, і справа збираня, науко
вого вистудіюваня та артистичного обробленя наших галицьких нар. 
пісень не богато поступила наперед. Велика збірка о. Бажанського 
лишила ся й доси не опублікована, а теоретичними працями про 
музику, які опублікував сей збирач, він у значній мірі скомпромі- 
тував наукову вартість і самої збірки. Лишають ся гарні та скупі 
проби Філярета Колесси і неопублїкована також збірка д. Роздоль- 
ського — ось і все.

ЛЇТШГЛТ.-ПАУК. ШСТНИК XXV. 4*
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Уявляю собі, як цїкаво було-б многозаслуженому майстрови 
збираня та оброблюваня українських народнїх пісень у день сво
його ювилею переконати ся, що його праця викликала і в Гали • 
чинї не лише повне, зрозумінє, але й наслідуване та емуляцію. 
Тимчасом ті, що укладали програми ювилейних концертів, впали 
на незовсїм щасливу думку — угостити ювилята виключно його 
власними композициями, а властиво задемонструвати йому ad oculos, 
як мало в Галичині розуміють духа і характер його музики, як 
слабо розвинений тут музикальний слух, як недостаточно вивчені 
та зіспівані хори виступають у нас на концертову естраду.

Почати з того, що Лисенкова музика — наскрізь сьвітська, 
виросла на двох основах, на українській народній пісні і на но- 
вочасній європейській сьвітській музиці; натомісь у нас у Гали
чині панує' ще майже неподільно дух церковної музики, коли не 
старий „київський нанів“, то бодай Бортнянський. Без волї й ві
дома наших співаків сей дух переносить ся й па виконуване Ли- 
сенкових творів, бо-ж ріжницї наші музики ие відчувають, як не 
відчув її ніхто з ораторів, що більше шумио та велично, нїж 
основно і зі зрозумінем річи підносили заслуги ювилята. Треба 
було бачити Лисенка, коли він чув свої К0мію8ициї виконувані га
лицькими співаками. В'.д часу до часу він корчив ся, морщив ся, 
зривав ся з місця, аб/похиляв ся мов під холодним дощем, і з його 
уст виривали ся жалібні, безпомічні окрики:

— Крилос! Сѳ чистий крилос!
Здавало ся часом, що він так і вихилить ся зі своєї льожі 

і закричить діріґентови:
— Темно! Темно!
А друга річ. Певно, laudanda voluntas галицьких співаків, 

пошанувати київського гостя монстр-концертом, зложеним із хорів 
вісьмох галицьких Боянів. Але треба-ж при тім мати милосерде над 
чоловіком, у якого слух розвинений незвичайно тонко, естетичний 
смак не меньше, а довголітня діріґентська практика виробила дуже 
докладне розуміне співацької техніки. Подавати такому чоловікови 
концерт із вісьмох незіспіваних хорів, вивчених ріжними людьми, які 
при тім на його погляд співають усі фальшиво, тілько на ріжні 
лади, — се-ж по просту негуманність, щоб не сказати ще силь- 
нїйшого слова. Додаймо до того поганий звичай наших співаків 
співати не вимовляючи слів, брак добрих солістів, крім одного 
д. Волошина, який співав справді гарно, — то будемо мати суму
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тих приємних вражінь, якими утрактовано ювилята на його питомім 
музикальнім полї.

ІІевна річ, про якусь вину Галичан не можна тут говорити: 
тут виявила ся ріжниця двох культурних кругів, двох ступнів роз- 
вою, що доси йшли ріжними дорогами і лише від недавна почали 
входити в близший контакт. Галичани чують інстинктом, що в Ли- 
сенковій музицї віє якийсь иньший, новий і сьвіжий для них дух;  
відси й їх щирий ентузіязм для Лисенка й його музики. Та вони 
не зовсім ясно сьвідомі того, що в Лисенковій музицї віє той сам 
дух сьвітського і свобідного від усяких конвенціональних формулок 
реалізму, який ще так недавно збуджував їх рівно щиру ненависть, 
коли його речником являв ся у нас Драгоманов.

Правда, від того часу богато змінило ся, літературні фор- 
мулки перестали у нас належати до національних сьвятощів, реа
лізм, а навіть симболїзм і всі роди неоромантизму знайшли до нас 
доступ і пустили, хоч що правда, бліденькі та слабенькі нарости 
в літературі. Музика оказала ся консервативнїйшою; не вважаючи 
на досить богату продукцію вона не вийшла з утоптаних стежок ; 
на сьому полі не появив ся у нас жаден визначний талан з ре
форматорськими ідеями, тай сама загальна осьвіта музична стоїть 
у нас дуже низько. Наші композитори в значній мірі самоуки та 
ділєтанти; деякі не переварили як слід теорії, а історія музики 
в загалї, а особливо у нас для більшої части їх цілковита terra 
ignota. Не диво, що хоча новий напрям у музицї не стрічає у нас 
теоретичного опору, навіть такого, який стрічав у літературі, то 
до практичної творчости в новім напрямі або навіть до його від
повідного зрозуміня ще дуже далеко. Тут може мати вплив тілько 
систематична школа, якої підвалини покладено тілько в минулому 
році —> характерно, власне в роцї 35-лїтнього ювилея Лисен- 
кової нрацї.

Які вражіня "виніс наш славний композитор із свойого осо
бистого зіткненя з масою ріжних наших Галичан, знайомих йому 
доси з листуваня, або й незнайомих, про те, розумієть ся, ми не 
можемо говорити нічого. В одному не можемо сумнївати ся, що 
у всіх домах, де він гостив довше чи коротше, він знайшов ту саму 
щирість, ту саму горячу симпатію, якою визначало ся його пу- 
бличне витанє. Згадаю лише про коротку гостину Лисенка в На
уковім Тов. ім. Шевченка. Хто знає, з яким теплим почутєм слідив 
ювилят за кожднм кроком нашого Товариства від самого його за-
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снованя, як радував ся його успіхами в остатніх роках, як і сам 
не щадив праці допомагаючи його розвоєви, чи то містячи деякі 
свої писаня в „Зорі", чи уживаючи на Вкраїні свойого впливу на 
користь нашого Товариства, той зрозуміє, що візита Лисенка в льо- 
калях Товариства мусїла мати особливо сердечний характер. У кан
целярії Товариства зібрала ся громадка людий — члени Виділу 
з головою, члени дирекції Видавничої Спілки, деякі письменники 
та артисти зі Львова і з провінції. Любого гостя привитав кіль
кома словами голова Товариства і вручив йому на памятку сеї го
стини чотиротомовий примірник своєї Історії України, а витаючи 
його від Видавничої Спілки вручив йому гарно оправлений екзем
пляр Акордів. Потім пішло витанє і знайомлене з присутними, які 
доси ще не були знайомі з ним, а потім д. Лисенко оглянув з ве
ликим зацїкавленєм канцелярію, книгарню, друкарню, бібліотеку 
Товариства і пробув 8 пів години в приятельській гутірцї серед 
зібраних, поки прихід д. В. Шухевича не дав йому знати, що він 
усе ще „коронована особа" і його чекають дальші візити, а по
перед усього бачене з княгинею Сапіжиною, яка навмисно прибула 
до Львова, щоб стиснути його руку і дожидаєть ся його в домі 
д. В. Шухевича.

О скілько впаємо з ґазет, привитанє д. Лисенка в провін- 
ціяльних містах, до яких він мав нагоду заїздити, а власне в Тер
нополі, Станіславові, Коломиї, було не меньше сьвітле і не меньше 
ентузіястичне, як у Львові. Всюди наш любий гість своєю появою 
викликав щиру радість, усюди довкола нього збирала ся вся руська 
інтелїїенція. Те саме було і в Чернівцях, відки по дводневім по
буті Лисенко вернув на Вкраїну. Зазначимо нарешті, що орґан 
львівських москвофілів повитав ювилей Лисенка прихильною, хоч 
холодно написаною статєю, але особисто в обході анї москвофіли, 
анї Поляки не брали ніякої участи. І  се було найліпше.

Іван Франко.
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