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Вступ
З першими проявами культурного жити людий по

явлнєть ся також музика. Її велике значіне і вплив на
ублагороднене людської душі признавали всі законодавцї
й учителі людства. І так китайський фільософ Копфуцій
(І ст. перед Хр.) каже: »Хочете знати, який в народі лад
і які його обичаї? Послухайте його музики. Грецький
фільософ Плнто висловлнеть ся подібно: „Занепад музики

приводить до занепаду добрих обичаів і занепаду державна
Папа Григорій Великий привявував велику вагу до цер
ковного співу, закладав співацькі школи і сам учив у них.

Найбільший знавець людської душі, Шекспір, каже, що
чоловік, котрого краса пісні не зуміє захопити, здібиий

до всякого зла. Ґете в однім із своїх творів говорить,
що музика повинна бути першою й найважнїйшою підой

мото вихованя, бо вона веде найпростїйшою дорогою до

піли.

Так говорять найбільші світочі людства. Вндимо та.

кож, що в нашім щоденнім житю має музика велику вагу.
Численні музичні вистави дають широким масам культурну

1
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й чисту роокіш, якої ие дае жодна инша галузь штуки чи

науки. - Для праві над народом не можна придумати ліп
шого способу над музину*). [Доказом оього кулътурні і па

тріотичні заслуги хочби наших українських співацьких то

вариотв »Боянів<<].
'

До розуміни музики потрібне необхідно зианє її істо
ричного розвитку.

*) Під словом музика розуміємо музику вокальну (спів)
і музику івотрументальну (гру на інструменти).

„___..„ _:а ¬¬, _ „__
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І. Єтаринна музика.

І. Єгипет. Вавилон. Асирія. Індийцї. Китайці. Жиди.

Найстарші сліди музики стрічаємо в Єгипті, де,
як бачимо з рисунків на скальних гробах на 4000 лїт
перед Хр., тамошнї жителї уживали музичних інстру
ментів, дуже подібних до нашої гарфи. Про висо
кий культ музики в Єгиптї свідчить факт, що управ
ляла її найвисша каста, каста жреців. Іх музика була
в тісній злуцї з поезією і тандем, та стояла на услу
гах релігії.
У Вавилонці'в і Асирийцїв (3800 і 1800 лїт

перед Хр.) служила музика до забави, розради й рос
коші. Головно послугували ся нею підчас пирів і свя
точних світських обходів. а що виконавцями її були
невільникн, тому стояла в пониженю.
Музика індийцїв (Гіндусів) теплїйша і більше

пристрасна, стоіть знов на рел'ігійнім грунті. 1020
гимнів Рігведи, які походять із ХУШ ст. перед Хр.,
переховали свої мельодії дорогою устного переказу
до нннїшних часів.
У Китайцїв стоїть теорія музики від 2000 лїт

дуже високо. Цісарська бібліотека виказує повисше 500
теоретичних творів, в яких говорить ся про 12 тонів
скалі', про два півтони октави й инше, але в практицї

ц.
а



8

обмежують ся вони до гри на тарабанах, там-тамах, та
дзвіночках.

і

Жидівська музика виключно релігійна, не по
лишила пам _ хоч молодша від попередник (від р.
1420 перед Хр.)-жадних писаних слідів. Знаємо лише
від сучасників про ії дуже високий уровень і святочну
повагу. '10 співу пригравали вони на гарфі (псальмо
півець король Давид), або на инших інструментах, які
запозичили у сусідних народів. М'ельодіі нинішних жи
дівських релігійних пісень - хоч із віками дуже змі
нені - виказують іще багато своєрідного характеру.

2. Грани.

Гармонїі в нашім розуміню Греки не знали. Під
ставою їх тональноі системи був тетрахорд, себто чо
тири тони, пр. а, Ѕ, і, е, (з гори в долину). Два тетра
хорди давали октохорд (октаву). Замість наших двох
роди; ґам, дурової і мольової, мали вони аж сім. ітак;
(усе від гори до долини) дорийська: е, а, с, 1

1
,

а
, 3,

Ї, е; - фригійська: а, с, Ь, а, ё, і, е, а; _ лідийська:

о
,

1
1
,

а
, дні, е, (і
, с; - міксолідийська від ія до 11,; _

гіподорийська від а до а; _. гіпофригійська від 9 до
у; -- гіполїдийська від І' до ІІ - Коли приглянемо ся
тим гамам, побачимо, що гіподорийська відповідає на
шій гамі „моль“, а лідийська нашій „дур“. Ті гами
транспоновано (пересувано) до 15 тонацій; Цілий об
сяг тонів не виходив поза З октави. Гармоніі не знали,

а іх музика навіть при більшій скількости інструментів
була одноголосна. Такту в сучаснім розуміню також
не знали, а за міру служила їм ритміка слів. З інстру
ментів уживали формінги і кітари (струнові інстру
менти), флєти й барабани. Музика на струнових інстру
ментах авала ся кітародія, на дутих (від авльос

-
флст)



9

авльодія. Музичні форми звали ся відповідно до змі
сту: трен, елєгія, пеан (побідна пісня), ода, гименейос
(весільна пісня) і т. д. -- В драмі співав хор разом
з інструментами одноголосно, на спосіб нинішнього ре
чітатива. з

Греція видала багато музиків-поетівІ із них най
виднійші: мітичний Орфей та історичні Терпандер,
Тіртей, Алькман, Аріон, Анакреон, Сафо (жінка), і най
більший з них поет Піндар. Піндар мав так велику
славу. що храм у Дельфах іменував його учасником
так названого пиру богів, а Атени зробили його своїм
почесним гостем. Коли в 200 лїт по його смерти Оле
ксандер Великий нищив Теби, приказав дім Піндара,
на знак пошани, лишити. Найбільшим музичним тео
ретиком був Пітагор. До вершин розвитку дійшла му
зика в Спарті в \/І ст. ~ в Атенах в і, а в Тебах
в і\/ ст. перед Хр.
Від р. 586 перед Хр. відбували ся пітийські ігрища,

де музики що 3 роки пописували ся своїми творами.
З часом охота до попису забила замилуванє до штуки,
а з утратою держави пішла музика невільників Греків
у забуте тим більше, що їх побідники Римляни, які
заволодїли світом, не мали для музики ніякого зро
зуміня.

ІІ. Єсредновічна музика.

1. Христіянська музика взяла мельодію від
Жидів, а теорію від Греків. Перші Христіяни хвалили
Бога лише співом. інструментів до Служби Божої' не
уживали і звичай сей удержав ся в грецькій церкві по

~нинішні часи. _ .
`

Великі заслуги коло розвитку церковного візан
тийського співу положив батько грецької церкви. епи
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скоп Василій Великий (і р. 379 по Хр.) і алексан
дрійський єпископ Атанасій (і- р. 373). * Св. івана
Дамасценського (УПІ ст.). найстаршого догмашка
грецької церкви, уважають реформатором візантий
ського нотного письма.
До розвитку церковного співу в римо-католицькій

церкві причинив ся медіолянський єпископ Амврозій
(і\/ ст). Він запроваджує візантийське „Аллилуя“

і „Антифони“, пише також багато гимнів, звісних під
назвою „амврозіянського хоралу“. Один із тих
гимнів, „Те (іецт Іансіашцѕ" (Тебе Бога хвалим), на
думку найбільшого музичного теоретика останніх ча
сів, Г. Рімана, є візантийського походженя.
Більші заслуги поклав Папа Григорій і Вели

ки й (* 540 'і 604). Він збирає всі знані тоді' церковні
пісні, списує їх у книзі званій „Антифонарій' і як
каже переказ, прибиває ту книгу на вівтари св. Петра,
щоби служила нормою по всі часи. - Він заводить
перші початки нотного письма т. нзв. „невми“ або по
нашому „крюки“. Були то значки, писані над словами
тексту, і служили коли не до відчитуваня мельодіі', то
бодай до сього, щоби співак пригадав собі її з па
мяти. Папа Григорій В. закладає в Римі співацьку
школу і сам учить у ній. Григоріянський хорал, за труд
ний для народа, співали лише вправні співаки. Розі
слані по Німеччині, Франції й Англії, позакладали вони
нові школи, як пр. 'у Фульдї, Вірцбургу, Сант-Галєнї,
Кельнї, Парижи і Кембріджи. Найбільшу славу мала
школа в .Сант-Ґалєнї. ~ Тепер замі'гна вона тим, що

в ній зберіг ся найстарший відпис орігінального анти
фонара, цікавий тОМу, що римський орігінал загинув.

В \ІШ ст. опікуєть ся церковною музикою король
Карло Великий.

^ '
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Гвідо з Ареца.

Григоріянський хорал, співаний всякими співаками
в ріжних сторонах світа і виучуваний лише зі слуху,
почав виказувати великі ріжницї у виконаню. Се на
вело на думку потреби винаходу нотного письма. По
кільканацятьох невдатних пробах, які тягнули ся сотки
літ, розвязує се питанє Гвідо з Арена (ур. під Парижем
995 1-1050). Він заводить 4 лініі і пише ноти на лініях
і поміж лініями. Иого ноти чотирогранні, як головки
цвяхів і звідси назва „цвяхове письмо“ („Ха§е1ѕсіп'ііі“).
Попри те заводить Гвідо науку трафляти тони. -
Уложив він гимн до св. івана, що складав ся з 6 вір
шів, а кождий вірш зачинав ся тоном о один степень
висшим від попередного. Перший склад слова кож
дого вірша починав ся від ш _ ге - ті - Іа - зо! ч
Іа -, а. початкові тони кождого вірша звучали як нашес-(І-е-Ґ-у-а-. Хто виучив ся гимну на па
мять, міг трафити кождий з шістьох тонів.

Більшеголосний спів. (Поліфонія).

Перші зусиля співати на два, а відтак і більше
голосів, появляють ся в ІХ і Х ст. по Хр. _ Вийшли
вони мабуть із Британії - вітчини бардів, мандрів
них співаків, поетів старинних Ксльтів. Початки дво
голосного співу на континенті були дуже невибагливі.
До мельодіі гимну, яку називали „оапіцѕ Їігшпѕ“, спі
вано другий голос квінтами - відповідно до ниніш
них поглядів на скрізь фальшиво. Такий спів звав ся
„ощапнш“. Відтак із часом почали співати на три го
лосисекстовими акордами (і'аіѕо ііопіоне), що було
чисто, але одиоманітно. Спів на більше голосів ви
кликав потребу докладного означеня міри поодиноких
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тонів під ритмічним оглядом: Звідси повстали ноти
ріжнох тривкости (довші й коротші) т. нзв. мензура,
павзи і такт.

2. Світська музика.

Найновійші досліди виказуют ь, що вітчиною світ
ської музики була Британія. Мандрівні співаки-поети,
звані „бардами“, співали свої народні світські пісні
на більше голосів, або в супроводі' струнового інстру
менту, званого „хротга“ (рід цитри з трома, а відтак
шістьома струнами). -т З Британії переносить ся зви
чай співати світські пісні на континент так, що компо
нїстів і поетів середновіча можна уважати учениками,
наслїдниками 'і спадкоємцями кельтийських бардів.
Розвііі світської пісні' на континенті' припадає на

ХІІ і ХШ столїтє по Христі, себто на часи хрестонос
них походів. Вертаючи зі святої землі, лицарі опові
дають свої пригоди віршом, у чім лежать перші по
чатки поезії, а що до слів підроблювано музику, то й
початки пісні. Лицарі-співаки звали ся у Франції, Еспа
нїї й італіі трубадурами або труверами. Трубадури укла
дали вірші і мельодііо, а виконавцями були музики
ремісники, що стояли на їх службі, звані мінстрелями
або жонглєрами. Трубадури заводять у свої мельодіі
„дур“ і „моль“, підчас коли церковні пісні тримають
ся грецьких тонацій. Трубадури оспівують воєнні при
голи, красу природи і жінок. Найславнїйші з них були
Шателєн Реньоль де Кусі (Сііаіеіаіп Веё'паціі (іе Соцсу),
Пєр д Овернь (Ріеп'е (

і, Апуещпе), Бернар де Ванта
дур (Веглгші сіе Чапіадоцг), Тібо (ТШЬацЬ), король На
вари і Адам де ля Галь (Абапп це Іа НаПе). - Остан
ній написав перший драматично-музичиий твір, щось

у роді нашої оперетки, під заголовком пРобеи е Ма
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ріони (Норіо еі Магіои), ітому уважають його творцем
опери. Сей твір виставлено перший раз у Неаполи
1282 р.
В Німеччині звали ся лицарі-поети-співаки мінне

зен герами (Мінпеѕапёет, співаки любови). Вони були
творцями й виконавцями в одній особі. На скілько по
езія міннезенгерів стояла висше від поезії трубадурів,
на стілько музика низше. Мельодіі іх пригадують цер
ковні напіви. Найзамітнійшими з міннезенгерів були:
“Гаііег уоп дег Чодеіугеібе, “ГоПгаш уоп Еѕсііепраоіх,
Неінгісіі уон Оѕіегсііпдеп, (іоііігіео уон Ѕігаѕѕіонгё;
і Неінгісн уон Меіѕѕеп (Егаценіор). Міннезенгери устро
ювали снівацькі турніри, з котрих найславнійший від
був ся в першій половині ХШ ст. на Вартбургу в при
сутности св. Єлисавети.
В ХІ\/ ст. закладають міщани більших міст спі

вацькі товариства. Сі товариства були зладжені на взір
ремісницьких цехів (бііое-Ицніі). Співаки звали ся май
стерзенгерами (співаками мистцями, Меіѕіегѕапєег).
Члени ділили ся на майстрів, поетів, співаків, приятелів
і учеників. Від часу до часу відбували ся пописи, звані
„школою“. Музика їх була звязана ріжнородними при
писами і по ремісницьки трактована так, що про озвій
штуки не було бесіди і крім Ганса Сакса (Нанѕ раоізѕ),
поета-шевця з Норимберґи, не видали майстерзенгери
нікого замітного. Розмірно широко розвинули ся ті
товариства в ХУ! ст. і перетривали до ХІХ ст. Останнє
розвязало ся 1839 р.
Розвій інструментальноі музики взяв початок від

мандрівник банд музикантів, які переходили
з міста до міста. Деколи витало населенє іх приїзд
з утіхою, а деколи наганяло їх за брами міст, як лю
дий, що мають діло з нечистою силою. Провідники
тих банд звали ся „Веіѕег- або Ріеіііег-Кбпіде. Такі
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банди стояли звичайно під покровом якогось аристо
крата, котрого звали „Ѕр1еі§гаі'“. .

З. Контрапункт.

Нідерляндська школа. Вже на сотки лїт пе
ред першими полїфонічними зусилями на 'континенті
співали валійські барди- на більше голосів, а переказ
приписує першу сього рода композицію англійському
монахови св. Дунстанови (і 988). - В 1416 р. дістає
хор бардів від англійського короля Генриха У дозвіл
співати в церкві. Від сього часу випирає поволи цер
ковна поліфонія одноголосовий григоріянський спів,
і то не лише в Англії, але й на континенті. Німецький
цісар Зігісмунд (Жигмонд) і князь (герцог) іван Бур
гундський, запрошують валійських церковних співаків

тна собор до Констанци, а опісля розповсюднюєть ся
'„нова штука" (агѕ ноуа) в Римі, Парижи і містах се`

редньоі Европи. Заворушеня, які настали в Англії по
, смерти Генриха \

/,

розганяють співаків по всім світі.
Більшість їх осїдає в Нїдерляндах, між ними мистець
тонів - творець пізнїйшоі ніде ляндської школи -
іван Денстебль (301111 оі Вцнѕіар е). Від того часу по
чинаєть ся в Нїдерляндах розвиток контрапункту, себ
то штуки писаня мельодіі в кількох голосах рівночасно.
Майже через два столітя впливали Нідерляндцї духово
на цілу Европу і видали в тім часі багато першорядних
м зиків: Біншоа (Віноііоіѕ), Діфо (сін Рау), Окенгайм
(дісісенііеіт), Жокен де Пре (Доѕчнін де Ргеѕ 'і' 1521)

і Адріян Віляерт (1
-

1562). Се передовики з цілої низки
Нїдерляндців, які всюди прошені, засипувані золотом

і почестями, розносили музику по цілій Европі. І так
Віляерт, осівши в Венеції, стає творцем венецької
школи, якої представниками є Агсаііеіі, 'ЄгаЬтіеІд Су
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ргіан сіе Воге, Изгііпо, Вта Сопѕіъапио Рогіа і Воп
(ііптеі.

'

Найвиднійшим і останнім представником ні'дер
ляндської школи є Орляндо Лясо (Огіашіо Ьаѕѕо,
1532-1594). Від осьмого року житя співав він у хорі,
опісля студіював музику в Медіоляні. Вернувши з по
дорожі по Англії і Франції осів у Мінхенї як капельник
найбільшої тодішньої европейської орхестри, зложеноі
з 92 співаків і інструменталістів. Як компоніст не усту
пає він що до геніяльности сучасному Палєстріні; все
сторонний як Моцарт, а що до плідности перевисшає
всіх компоністів світа. Загальне число його духовних
і світських музичних творів доходить до 2300. - Ор
ляндо Лясо належить до виімково щасливих, шанова
них за житя й по смерти. і так цісар Максиміліян піднїс
його до шляхотського стану, папа Григорій Хііі іме
нував його рицарем золотої остроги, французький ко
роль Карло іХ посилав йому богаті дарунки, а Люд
вик І баварський виставив йому величавий памятник.
Нідерляндська школа зриває з церковними тона

ціями, вносить людове дур і моль, крім діятонїки за
водить також хроматику та розвиває церковну і світ
ську музику вокальну й інструментальну. Повстають

контрапунктичні форми як імітація, канон з усякими
його штучками, появляють ся церковні форми, а то

Служба Божа і мотет, та світські, як шансон (сЬапѕоп,
пісня), італійська фроттолля, рондо і баляда. Венецька
школа впроваджує звичай писаня на два і більше хорів,

творить форму мадригалу (пастирська пісня), канцо
нети (сапвопеііа), вілянелі (уіііапеііа), річеркари (гіоег
сата) і токати (ізоесаіа).
Розвиток контрапункту як поставив нідерляндську

школу на свічнику Европи, так і спричинив відтак її
занепад. Із часом почали компоністи, а за ними й



16
'

співаки, ванедбувати слова і заступати їх сольфежом(тіо-і'е-ші-іа), або співали по кілька текстів на
раз. Церковна музика стратила на повазі. бо всі зу
силя ішлиу на контрапунктичні штучки так, що контра
пункт замість бути способом, став цілею. До духовних
пісень брало ся за „сапінв іігпшѕ" вульгарні пісні' зі
змістом нераз неприпичним. Се все спонукало трієн
тійський собор до переведеня реформи церковного
співу. Запала постанова, що „всяка музика, чи то в сло
вах, чи в співі „нечиста“ і незгідна з повагою церкви,
має бути усунена". - Комісія зложена з вісьмох кар
диналів і вісьмох папських співаків припоручила ви
значному вже тоді' компоністови Палєстрінї написати
взірцеву Службу Божу.
Джованї Пєрлюіджі Палєстріна (Біоуаппі

Ріегініді Раіеѕъгіпа, 1514-1594), капельник кількох цер
ков у Римі, автор епохального твору „імпроперії“, на
писав для комісії три Служби Божі. Дві з них сподо
бали ся, а третя названа „Міѕѕа рарае Магоеііґ' (Служба
папи Марцелія) викликала серед членів комісії одушев
ленє. В сих творах зумів Палєстріна підчинити кун
штовні контрапунктичні форми висшим цілям, а саме
ілюстрації тексту. Простота й повага стилю, старанна

*

деклямація увипукляють плястично слова тексту, а ми
стецьке виведенє сих творів у сикстинській каплици
Церкви св. Петра в Римі, прикрашеній архитворами Мі
кель Анджеля і Рафаеля, захоплює слухачів, ще й нині
так, як перед столітями. - „Міѕѕа рарае Магоеііі" стала
від того часу взірцем церковної композиції. Палєстріна
полишив 36 томів церковних творів, поміж ними дуже
замітне „ЅіаЬаі Маіег“ (Стояла Мати). Папа Григорій
ХШ поручив Палєстрінї переведенє ревізії григоріян
ського хоралу, щО одначе не вдало ся.



17

Сучасний Палєстрінї Еспанець Людовіко да Віт
торія (Ілиіоуіоо (іа Уіііогіа), вславлений своїм „Рорніе
тепѕі' (Народе мій), полишив багато творів, які до
рівнюють Палєстрінї. - Ученик Палєстріни іван Наніні
(Єгіоуанпі Наніні) заложив у Римі школу, з якої' вий
шов цілий ряд творців-компоністів у стилю Палєстріни.
Найвиднійші з них є: Апетіо, (ігедоціо Аііеёгі, котрого
девятиголосове „Міѕегеге“ (Змилосерди ся) співають
у великім тижни в сикстинській каплици до нині. Твір
сей списав свого часу Моцарт із памяти, бо друк і пе

реписуванє його було остро зборонене. Стиль римської
школи замітний ще сим, що всі твори писані „а сареііа"
т. є виключно на людські голоси (без інструментів і без
органів) [органів у сикстинї зовсїм нема], та що скіль
кість голосів більшала з часом у безліч. (Деякі ком

позиції писані на 16, 32, 64 аж до 96 голосів).
-Ф

Ш. Новочасна музика.

1. Початки ораторіі. В Хст. появляєть ся щось
у роді театральних вистав із змістом на біблійнітеми,
які мають на меті популяризацію св. Письма і релігії.
В Німеччині називають їх „(іеіѕіііеііе Ѕеііаііѕріеіе",
у Франції „1нігаоіе“ або „піуѕ'оете“. (На Україні розви
нули ся під іх впливом дещо пізнїйше, бо аж у ХУ! ст.
інтермедіі, інтерлюдіі та вертеп.) із часом набрали вони
світської' закраски, яка не лицювала з іх духовним зав
данєм. Се напровадило св. Пипина з Нері на думку,
устроювати подібні вистави в поважнїйшій формі. Були
се вистави зложені в драматичній формі, зі сольовими
та хоральними співами, без сценічної' гри, без костюмів
і декорацій. На зміст їх складали ся оповіданя зі свя
того письма, а відбували ся вони в монастирях, у са
лях призначених на молитву т. зв. ораторіях. Звідси

2
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пішла назва „ораторія“. Перші такі твори вийшли з під
пера Палєстріни і Ані'мучія. Для дальшого розвитку
ораторії “Заслужили ся Кавалїєрі (Сауаііегі, ораторія
„Карргеѕепіавіопе (іі апіпіа е (іі сотро", Образ душі й
тіла, виставлена в р. 1600), Джякомо Каріссімі (Єгіа
сото Сагіѕѕігпі), якого ораторії мельодийні і легкі, з за
краскою світської музики, були дуже люблені, і Лє
ґренці, котрий надає арії з'ясовану форму пісні і по
більшає співдїлаючу орхестру.
Перші німецькі ораторіі писав Гайнріх Шіц (Неіп

гісі1 Ѕсііііш нзв. Ѕаёіііагіпѕ).
Під впливом ораторії розвиваєть ся в ХУ" ст.

речітатив, т. є невязана тактом, а закрашена тоном
мова і монодія, себто одноголосна мельодія. Мельодію
співано з підкладом гармонїчним, який значено Цифро
ваним басом (Ваѕѕо сопъіппо), що винайшов мабуть
Віпдано (Уіасіапо).

2. Початки опери.

Фльорентійська опера. Батьком опери є гу
манїзм, який розбудив замилуванє в досліджуваню
культурної грецької старини, а колискою її є Фльо
ренція.
Учені, поети і музики, які коло 1580 р. сходили

ся на артистичні вечерницї в домі графа Бардія в Фльо
ренції, захоплені грецькими архитворами будівництва,

різьби й літератури, впали на думку віднови грецької
драми, звязаної з музикою і співом. Завданє було не
легке, а то через брак взорів. Гурток тих новаторів
складали: Галі'лєї ((іаіііеі), батько астронома, поет Рі
нучіні і фахові музики-компоні'сти Корсі, Кавалїєрі,

`

Пері й Качіні.
І
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Перша опера Звала ся „Варііпе“ (Дафна); текст
до неї написав Рінучіні (Кіпписіпі), а музику Пері
(Реті) в 1594 р. Заохочений поводженєм сеї опери пише
Пері в 1600 р. другу оперу „Енгісіісе“ (Еврідіка). -_
Хоча як великим розголосом тішили ся перші опери,
то нашої публики не зуміли би вони захопити. „Еврі
діка“ складала ся переважно з речитативів. Мельодийні
місця, т. нзв. „аріоза“ приходили рідко. Модуляція
дуже убога; акомпанїямент зазначений під мельодією
Цифрованим басом, також зовсім невибагливий. Му
зика, по відчисленю танців і декорацийних змін, три
вала коло пів години. На вступі був прольог, написа
ний для сопрана. Орхестра, укрита за сценою (ідея не
виднмоі орхестри появляєть ся відтак і у Вагнера), скла
дала ся з клявіцимбала (прототип фортепяна), цитри,
скрипки, лїри й лютні. .

Замітний поступ бачимо вже у Монтевердіго
(Оіапсііо Мопіеуепіі, 1567-1643, у Венеціі), що
вводить смілі гармонічні й інструментальні новинки,
збільшає число інструментів в орхестрі, дає замість
співаного прольога короткий інструментальний вступ,
ріторнелю (щось у роді пізнїйшоі увертюри), і підпи
рає орхестрою розвій акції. - В опері „Визволений
Єрусалнм“ малює орхестрою бій Танкреда з Хльорін
дою, наслідуючи хряскіт мечів, скоки коний, утомленє
і смерть побіджених. Можна се уважати за перші про
яви пізнійшої програмовоі музики.

Неаполітанська опера.

Представником неаполітанської' школи є Сицилі
єць Алєсандро Скарляті (АІеѕѕашіго Ѕсагіаііьі,
1659-1725). Вроджене італійцям замилуванє до мельо
дійности найшло в Скарлятім творця, що з бездушноі

#1
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фльорентийськоі опери-манекіиа сотворив живого чо
ловіка, який дихає теплом. Иого мельодийний стиль
опери є початком блискучоі доби т. нзв. „Ьеі сапіэо“.
Вступ до опери є у нього значно довший, як у Мон
тевердіго, складаєть ся з 3 частий, (скрайні части живі,

середна повільна), називаеть ся „сінфонія“ і є початком
пізнійшоі сонати і симфоніі. - В світських творах дуже
поступовий і смілий, в церковних суворий і поважний.
держить ся стилю Палєстріни. Иого незвичайно богата
артистична спадщина складаєть ся з мотетів, псальмів,

духовних концертів, 200 Служб Божих, 8 ораторій, 500
кантат і 100 опер. ~

Дальшими компоністами неаполітанської школи
є Льогротіно і Перголєзе, що дали початок італійській
комічній опері. - Крім них визначили ся Д' Асторга
(сі' Аѕіогёа), Фео (Рео) і Пічіні (Ріосіпі).
В Німеччині наслідують на поли опери італійців

і як з першу Нідерляндцї, так в Х\/іі і ХУШ ст. вер
ховодять італійці, а опери Німців мають на стілько
попит, на скілько писані в італійськім стилю.
Неаполітанська опера осягнула найвисший щебель

розвитку в половині Х\/|іі ст. ~ Мельодийність, „Ьеі
садик' і кольоратурні окраси співаків, які з початку
давали опері житє, перейшли з часом у пересаду і спри
чинили іі занепад. Співаки домагали ся від компоністів
що раз нових пописових штучок, а публика, замість
інтересувати ся твором штуки, поливляла трелі і па
сажі, довгий віддих співака й инші особливостицир
ковоі натури.

Французька опера.

В 1645 р. спроваджує Мазаріні до Парижа італій
ську оперову трупу, а вже в 1671 р. появляєть ся перша
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ранцузька опера „Рошопе“ (Помон) 1
), скомпонована

амбертом і виставлена на отворенє „національної
опери" (Асадетіе гоуаі сіе пшѕіоне), дозволеноі коро
лівським привілеєм.
Коли неаполітанська опера клала головну вагу

на мельодію, пішла французька опера иншими доро
гами. Завдяки вродженому Французам нахилови до де
клямаціі', вводить вона ритміку природного наголосу,

а за сим і драматичний нерв музичного вислову.
Перші заслуги в тім напрямі поклав Жан Бабтіст

Лілі' (Дсап ВаЬііѕЪе ЬнІІу, ур. 1633 р.). Родом
Фдьорентинедь, від малої дитини в Партии, зумів він із ну
харя, онритом і здібноетямп, вибити ся на творця і так ева
аатиб самодержавця паризької оперп. Його твори крім мар
кантної деклямаціі і драматичного патоеу замітні ще впро
вадженого нимна вступі увертюрою, удержувалп еп на сцені
ціле етодїте, а уетупили міоцн аж впоше поставленим онерам
Ґлюна.

Жан Філіп Рамо (Зеаи Рііііірре Катеап,
1683-1764), здібнїйший від Лідія, ще марвантнїііший дра
матурґ. Мельодіііна сторона його опер виназуе нахил до іта
лійського напряму, ане без переоади в водворптурі. Незви~
чайно великі заслуги положив він на поли музичної теорії,
як ооноватедь науки гармонії.
Андре Гретрі (Апдте Єгеізту) навлзуе у своїй

творчооти до гумориетичиого напряму італійської „орега
Ьніїо" і дае початок французькій помічній опері (орега
Ьоиіїоп або сотічпе). .

Цраматичний вислів, на який клали вагу Лїлї й

Рамо. доходить у їх духового спадкоємця Глюка до
значіня реформи. Хрістоф Вілїбальд Глюк (СЬгіѕ'еорІі
“їіНіЬаІб (Лиси, 1714-4787) родом із Баваріі, син

') Богиня овочів.
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лїспичого, учеиии Червогорсьвого в Празі і Самартіиїго
в Медіолянї, писав перші свої опери в італійсьвім стишо.

Опери сі
,

хоча тішили ся загальним признанєи, не задово
ляли Ґлюиа, а коли ще „раѕііссіо“ під заголовком „Рігашо
еі ТеѕЬе“, що складало ся з самих найпопуляриїйших мс
дъодііі, повибираних з` инших його опер, пе зробило сподіва
иого вражіня, прийшов Ґшои до переконана, що опера лише
'ГОДЇ МОЖЕ Мати ВарТіСТЬ, КОЛИ МУЗПКЭ. ВЇДДаЄ ПОЧУВаІ-[Я Та Ма

лює ситуацію.
Перші його зреформовані в тім напрямі опери

„Орфей“ і „Алькеста'* виставлені у Відни. не подобали
ся. За те в Парижи, куди його покликане завдяки впли
вам його давноі учениці, королевої Марії Антоанети,
на грунті, що підготовили Лілі, Рамо і Гретрі, здобув
він богато прихильників, а що італійський напрям,
якого представником був тоді в Парижі Пічіні (Ріосіпі),
мав своїх прихильників, то паризький світ поділив ся
на два табори „глюкістів“ і „пічіністів“. Часть двора,

з королевоіо на чолі, стояла по стороні перших, друга

з королем, по стороні других. Артистичний і літера
турний світ брав у боротьбі обох таборів також живу
участь, полишаючи велике число брошур і часописних
статей. В тім часі написав Глюк „Арміду“, відтак „іфі
генію в Авлідї" (першу свою оперу з тематично пере
веденою увертюрою), а в кінци „Іфігенію в Тавріді",
якою відніс побіду над „пічіні'стами", що сам Пічіні

і його прихильники признали. Вплив реформи Глюка
полишив глубокі сліди на творчости молодшої гене
рації, а навіть сам великий Моцарт не опер ся йому.

3
. Класики.

Ораторія і пасія розвиваєть ся в Німеччині в пер
шій половині ХЧШ ст., а то завдяки двом найвизнат
нійшим компоністам світа. Гендлеви і Бахови.
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Георг Фрідріх Гендель (Єеогє Егіеєігісіі
сіеі, * 1685 в м. Галлє 'і' 1759 уЛьондоні) був сином 1

царя. Батько хотів, щоби син посвятив ся правничим студо .

і не позвоіив йому учити ся музики так, що малий хлс .
чииа учив ся гри на фортепяиі потайки, на иіддашу. Відта
за дозволом батька, учить ся музики у Цахова, а підчас уні
верситетоьиих студій дістає посаду орґаніста. По році посвя
чуеть ся виключно музиці і иодорожуе чотири роки по Італії,
де навазуе зносини з тамошиим музичним світом, по чім осі

дае в Льондоні. Через половину' житицпише опери на модний
тоді, італійський лад. Коли льондонсьиа опера, якою він кер
мував, через межиусобиці збанкротувала, тоді Гендель, не
вязаний вже побічними оглядами, ані смаком публики, почав

творити ораторії.
і

Наиславнїііші з вих є: ›Ізраіль в Єгипті<<, ›Месіп«
(написаний в 24 днях), ›Самсон<<, ›Иосуа«, ››Юда Макавеіп,
›Дебора«, »Свято Олександрж (Вас Аіеікѕашіогі'еѕі) і »Єії›та<<.
Крім ораторій лишив богато творів орґановоі, фортеця -овоі

і намеральиоі музики.
Гендель є вокалістом, значить, має нахил до ком

понованя творів на людські голоси. Сила його компо->
зицій лежить у повазі стилю, ясній гармонії і полі
фоніі хорів,_про які повідають, що немов із каменя
виковані. Товариські зносини з аристократичними кру
гами і з широкими масами суспільности відбили ся на
його творчости, в усіх кругах популярній, всіми любле
ній і `для всіх зрозумілій.
Иоган Себастіян Бах (додали ЅеЬаѕііаи

Васіі * 1685 в Айзенаху 'і- 1750 в Липську) був сином
мійсьвото музика і походив із душе музикатгьпоі родини, яка
видала 22 музинів. Бах показує від дитини великі здібности,

надзвичайну иильність і вамилуване до музики. Учителем
його був брат Іоііапи ОЬгівіоріі Васіі. Практичні вправи,
студії на власну руку і ґевіяльиа здібністъ, дали йому спро
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могу стапути на найвпсшпх вершинах музичної творчостн.
По кількох менших посадах дістає Бах місце кантора і ди
ректора т. нзв. „ТііошаѕѕсЬиІе“ в Липсъву, де остае до смерти.
На кілька лїт перед смертю стратив він (так само як і Ген
дель) зір, що його (так само як і Гендля) не отримало від
ДНЛЫІІОГО ТВОРЄНЯ.
Бах' надзаичайно плодовитий і всесторо-нний

в своїй творчости. - До архитворів належать його
вокальні твори: „Маііііёшѕ-Раѕѕіот (Страсти Матея),
„3011ат1піѕ-Раѕѕіоп“ (Страсти Івана), „Ноііе Меѕѕе Іе-шоі“
(Велика Сл. Божа г-моль), „Маёіііііса'ґ' (5 голосове
Величанє), „УЧеіпасЬЬѕ- (іѕіегп- ппсі Ніттеііаіігізѕ-Ога
іогіппґ' (Різдвяна- Великодна- і Вознесенська ораторія)
і 200 кантат; фортепянові й органові

твори:
англій

ські і французькі сюіти, партіти, „Ваѕ хуоіі іетрегіегіе
Кіауіеі"', „Кшіѕі сіег Рост' (Штука фуги) (15 фуг і 4
канони на оґну тему), „Сііготаііѕсііе Рііап'ааѕіе" (Хро
матична фан газівд 6 сонат на скрипку й ин.

Твори Баха відзначають ся великою повагою
стилю, майс'г'ершім веденєм поодиноких голосів і глу
бо'ким лі'рігч `им настроєм. Протилежно до вокаліста
Гендля є він інструменталїстом, значить, пише залюбки
на інструменти, а його голосові партіі' вказують також
на інструментальний нахил, через що виведенє їх ви
магає від співаків великої вправи. До зрозуміня їх
кунштовної полі'фонїчної сітки потрібне не аби яке
музичне підготовленє і тому вони далеко менше по
пулярні, як твори Гендля. Тим вартні'йші вони для му
зиків і компоністів, а по вислову Шумана представля
ють

сс
я вони як матеріял до студій „капіталом на всі

часи'.
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4. Віденські клясики: Гайдн.Моцарт,Бетовен.

Гомофонічний стиль світської музики, яку Скар
ляті і Рамо увільняють від притяжкоі, поважної полі;
фоніі церковщини, появляєть ся в Німеччині в першій
половині Х\/І|І ст. -1 Рівночасно вироблюєть ся з ор
хестрального вступу до опери т. зв. сінфонїі, а пізній
шоі увертюри, музика чисто інструментальна (без во
кальноі) в формах сюіти, сімфоніі і сонати.
Перші проби італійців, як Кореліго, Вівальдія

і Тартініго, видосконалюють і. Штаміц і Пилип Ема
нуіл Бах (син Себастіяна), а відтак дістаєть ся новий
стиль („(іег даіапіе Ѕ_іі1“) і нові форми в руки Гайдна,
Моцарта і Бетовена, в яких набирають кристалізаціі
і світлого блеску жемчугів з епохи нового класицизму.
Иосиф Гайди (Доверіі Наугіп,

* 1732 в Рораві
і' 1809 у Відни) словацького иоходжеии, нк то його мельо
дика зрадшуе, був сином стельмаха. Початків музики учив ся

у свого' свояка, переднього учителя, Франка. Цікавість його
для музики була так велика, що в 9 році житя умів грати
ва всіх інструментах сільської місцевої орхестри. В тім часі
дістав ся він до церкви св. Стефана у Відня до хору, яво
співак, по чім бачимо його як акомиавіитора і ученики. ком
позиції в школі Порпори. Перші його композиції виробили
йому посаду капельмайстра у графа Морціна, а відтак у ки.
Есгергавого, в якого иеребув около ЗО лїт. По розвивавю ор
хестри відбув дві подорожі до Льоидоиу, де й його самого,
і його 12 рльондонсьиих сімфоііїіі« стрінуло ириияте повне

Аеіггузіѕилиу. По повороті в загранипі остає у Відни до смерти.
Дуже богата творчість Гайана обіймає 125 сім

фоній, 4 ораторіі, славнозвістні „Піе Ѕсіііірі'ііи3“ (Со
творенє) і „„Іаізгеѕгеііеи" (Пори року), 375 творів каме
ральних і фортепянових. 36 пісень і 365 шкотських
пісень. Австрійський гимн, найкрасший зі всіх евро
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пейських, є виі'мком з т. зв. „Каіѕещпагіеі'уи (Цісар
ського квартету). Твори його замітні свободою, лег
кою мельодією і гумором, який смієть ся сказатиб
крізь сльози і котрого Гайдн не міг позбути ся навіть
у поважних церковних творах.
Вольфганг Амадеус Моцарт (ШоІіЄапє Ата

сіепѕ Моиагі, ур. 1756 в Зальцбургу Т 1791 у Відни)
був сином Леопольда Моцарта, капсдьмайстра і компоніста. -
Від дитиннчих літ учпв ііого батько гри на фортепянї і ном
позиції так, що в 6 році житя був малий Водьфґаш' незви
чайною дитиною (шпигіегісіпд) і дивував людий грою на

клявікорді та імпровізацийним талантом. У тім часі відбуває
Моцарт у товаристві батька разом зі своєю 11 лїтноіо сестрою,
також пяністкою, артистичну подорож по європейських дво

рах (публичного концертованя на нинішпий лад тоді ше не
було), де будить подив. Богато оповідають про його »чудову
дитичісты; як він на віденсьнім дворі грав на закритій или
витурі, як обіцяв архикняжні Марії Аптоанеті, що оженить
си з нею, як у Льондоні дивував викопуванем найтяжпїих

імпровізаційпих і транспозиційних задач. По иоворотї до
Зальпбурґа продовзкає він свої студії дальше. В 11 році житя
пише на приказ цісари осифа 11 оперу „Ьа іїпіа вешріісе",
котрої однак задля закулісових інтриг завпдних музиків не
виставлено. Відбуга в 14 році жити подорож по Італй, була
одним тріумфом. Церкви й театри, де він концертував, буди
переповнені. Оперу »Мітрідат«, иагшсану для Медіодяпу, ви
ставлено 20 разів; у Римі переписує Моцарт із памяти ›Мі
вегегес Алєґрія, якого відписуване було заказане. Академія
в Больоніі іменуе його (в 14 році житя), по персведеню
влявзурового іспиту, своїм членом, а папа рицарем „золотої
остроги«. В тім часі іменоваиии концертмайстром залъпбурґ
ського архиепископа. покидає ту посаду, бо не може стериіти
брутального поведеня іі відношени слуги до пана, в якім сто
яли всі тодішні музики. (Кольосальну зміну соціальної по
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згщіі вибороли аж Бетовен, Ліот і- Ваґвер.)
_ В 83 р. житя

отае Моцарт цїоароьким компоністом із невеликою платвею
800 вон. річно. Такої самої посади в Берліні, з річнимп 3000
талярів, не припав Моцарт із патріотичних причин. Мате

ріальна недоотача і нещаоливе пожнтє з деопотичноіо, свар
лнвоі вдачі жінкою, затроїлн другу половину його так бли

скучоі молодоотн. Передчаова смерть у 36 році жнтн пере
рвала його ґевіяньну творчість. Нужда ґенія, опущене і ма
совий гріб, в якім його ради дешевоотн поховано, лишають
оя як вічний довір для Відня, що не вмів одного зі своїх
натйбільішіх ґевіів відповідно вшанувати.
Вроджене Моцартови почутє краси, міри й гармо

нії, надзвичайна плодовитість, легкість у твореню і все
сторонність, позволяли йому творити на всіх полях
і принесли йому назву „непомильного“. Найбільше оті-
наче заслуги положив він коло розвитку опери. Стиль
його опер, хоч дуже орігінальний і лише йому вла
стивий, є полученєм стилів італійського, французького
й німецького. В нім вяжеть ся драматичність і правда
музичного вислову з характеристикою осіб і ситуацій,
з клясичиою красою форми і змісту. Слово й тон зро
стають у нього в одно, штука інструментаційна при
носить нові китиці орхестральних красок, а все осяяне
погодою душі, теплим шляхотним чутєм і незрівнаною
ґрацією.
На музичні скарби, які він полишив, складають

ся: 12 молодечих опер, 7 опер (загально звістні: „Шо
шепеѕ", „Віе Епіііііігцпё' апѕ сіеш Ѕегаі1“ (Уведенє з се
раю), „Рідагоѕ Носішеіі" (Весілє Фігара), „Соѕі Їап Ъцііе"
(Так роблять усі), „Оіе Иаиіэетіібіе“ (Зачарована со
пілка), у15 Служб Божих, 2 ораторіі, преславне „Ве
Чціет" (Вічная память) (останній твір, як називають
„лебедин спів Моцарта“), „Аус уегцп'і", коло 80 во

кальних творів на хори і сопя, 49 сімфоній (поміж ними
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„д шоі", „Еѕ бит" і „С (іиг“ або „ьіцрііег-Ѕутрііопіе",
83 Віуегііѕѕстепі., понад 100 творів камеральних, та
коло 70 творів на фортепян і органи.
Найбільшим музичним ґеиієм иовійших часів є

Людвік Бетовен (Ідііііи'іё` уап Вееіііоуеп, ур. в
Боні' 1770 '1

' 1827 у Відни). Він був сином співака. З першу
учив ся музики у Перайфера і Ван Едена (уап Едеп), а від
так, коли переніс ся в 20 році до Відня, у Саліерія і Аль
брехтсбсрґера. Феноменалънэ. гра на фортепяиі і імпровіза
ційиий талант отворилп йому сальоии віденської аристократії,
як ин. Лїхновського, ни. Льобковіца, ґр. Розумовського, ґр.
Вальдштайна і його ученика архивпкзя Рудольфа, котрі

в кінци визначили йому річну реигу 4000 ґульденів, щоб
дати сиромогу безжурно творити. Грошева залежність не

причинила ся до обнижепя особистого достоїнства Ветовена.

З псреконани демократ, присвячує він свою третю сімфоиїю
(„Егоіса“) Наполеонови як републиванииови, а коли той стає
ціюарем, Бетовен дедикацію дре. З достоїнством відносить ся
також до коронованих голов віденського конгресу, з якими

стрічаегъ ся в сальоиаи архивпявя Рудольфа і яких прине
волюе до хнленя голови перед собою, як королем штуки.
Будучи великим любителем природи, робив Бетовен часті

ирогулъки і творив тоді свої композиції. Через перестуду
на одній з таких ирогульок иабавив ся хоробп слуху, що

перейшла відтак у глухоту, коло 30 року частинку, а коло
40 в пілковиту. Хороба, родинні незводини і мізвнтроиійна
самітинча здача ґеиіл, мали дуже лихий вплив на його на
стрій, але не на' творчість, яка що раз висша й орігіналь
нїйша, що раз менше числила ся з

і

смаком сучасників. Тому
то й широкий загал, який умів боготворити Росінія, Що не

перебирав в сфентах, не розумів музики Бетовена., твореної
для грядучих поколінь.

› .

Творчість Бетовена ділить ся на 3 доби. Перша
мягає до 18-го твору (орцѕ) і носить сліди впливу Гайдна
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і Моцарта; в другій до 100-го твору є Бетовен самим
собою, але стоіть іще на сучаснім грунті; у`третій добі
випереджає` сучасних і дає передсмак будучоі чверть
тонової музики.
Бетовен написав менше творів, як инші клясики

(Гайдн або Моцарт). за те вони більше викінчені. Най
важнїйші з них: Дві Служби Божі (преславна „іііѕѕа
ѕоіешніѕ“), опера „Ріоеіііґ' з чотирма увертю ами (т. зв.
Ьеопоге-Оцуегізііге І, П, Ііі„і властива Рі еІіо-Оиуег
іііге); ораторія „Сііі'іѕіиѕ агп ОІЬег е“ (Христос на Олив
ній горі), 9 сімфоній, між ними ІІ Еѕ-сіиг (Етоіса), УІ
Р-сіиг (пасторальна) і ІХ сі-иіоі, найзамітнїйша в цілій
європейській літературі; музика до „Прометея“, „Еґ
монта“ й „Атенських руін" разом із належними до них
увертюрами, 4 окремо стоячі увертюри, скрипковий
концерт В-сіиг, 5 фортепянових концертів, фантазія на
фортепян, орхестру й хор, 60 пісень, сім зшитків ан
глійських і шкотських пісень, 38 фортепянових сонат,
між ними „Раісііопе“, „Мопсіѕсііеіи-Ѕопаіе“, „Уі'аігіѕізсіп
Ѕопаіе“, „Ьеѕ Асііецх" і сонати ор. 101, 106, 109, 110
і 111, 10 сонат скрипкових (славна „Крайцерова А-биг),
5 сонат на чельо з форт., 8 фортепянових тріо, іб
смичкових квартетів.
Подібно як Бах, є Бетовен інструменталістом,

і в музиці вокальній менше щасливий. За те інстру
ментальні твори се просто малюнки душі. Не творив
він легко і не сипав мельодіями з рукава, як то опо
віиають про Моцарта або Шуберта, але оброблював
мотиви льогічною перебудовою так довго, поки їх не

посІавив на ідеальній висоті своєї високолетноі фан
тазн.
Відповідно до своєї пристрастноі вдачі запалює

Бетовен своєю музикою огонь у душі, а серіозність
його, в противенстві до наївних, тонких красок аква
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реліста Моцарта, має в собі щось із реалістичного
олійного малярства.

-

5. Романтизм.

По Бахови, Моцарті й Бетовенї,-що поставили
клясичну музику змістом і формою на найвисшім щебли
розвитку, знайшли ся молоді таланти в тяжкім поло
женю. Творів попередників не можна було перевис
шити, а повторити ся було не по нутру.
Свитаюча тоді романтична поезія привела чудовий

світ народніх вірувань у надприродні сили, світ лєгенд
із передісторичних часів і переказів із середних віків.
Усе те найшло свій вислів також у музиці. Відповідно
до нового змісту зривають романтики з клясичною
формою, творять нову, основану на формі пісні, роз
вивають хроматикою гармонію і вводять замість об
єктивного клясицизму субєктивний індівідуалізм.
Першим і властивим творцем форми пісні є Ф ра н ц

Шуберт (1797-4828). Уроджеиий у Відни, був сином
иароднього учителя. Композиції учив ся у Салієрія, поза тим

розвиваєть ся сам, силою вродженого таланту. Зразу иомагав
батькови в школі, а відтак віддав ся виключно композиції. _
Своїх творів, які по його смерти стають голосні в цілій Ев
ропі, це вмів за житя ввести в світ, а то задля браку ган-.

длирсьвого нерву, щоби свое захвалпти. Доходи за твори були
отже малі, а лекцій не любив так, що жив і помер у крайній
недостачі. _ .

Найславнійші пісні „Міаиііегеім (Вандрівник), „Еґі
ітбпірґ і „Єгеісііен апі Ѕріпргаое“ (Гретхен при кудели)
написав у 18 році житя. Иого артистична спадщина
складаєть ся з 800 пісень, в яких чудово вяже ілю
страцію тексту з мельодією і свіжою гармонізацією;
з творів фортепяновоі і камеральної музики, 4 сімфо
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ній і кільканайцятьох опер, в яких одначе був менше
щасливий.

Карло Марія Вебер (1786-1826) був сином
директора вандрівнеї театральноі трупи. Учив са композиції
у Фоґлєра (Уоєіег). По перших творах займав ся літоґра
фіею, відтак був капельмайстром. Писав фортепянові твори
й опери. З опер найбільше популярні „Етеіѕсъйіи<', „Еп
гуапіііе“ і „ОЬегоп“. Замітні вони мельодійностіе, смілою
гармоніею, ефектовною інструментацією і нове введеиим на

реднїм первнем, овіниим свіжими, фантазійиими, людовими

віруваинми німецького народа.
Фелікс МендельзонЂартольді (і

і еіі ісѕ М епсіеіѕ
ѕоііп-Вагіііоісіу, 1809-1847), ур. в Гамбурзі, був си
ном банкера. Композиції учив ся у Цельтера. Під впливом

артистичиих настроїв. які виніс із родинного дому, розвивав
ен дуже швидко. Віке перед 20 роком скомпонував дві най
більше звістиі увертюри „Ѕошшегпаеіііѕѕн-ацш“ (Сон літньої

ночи) і „Меегевсіііе шиї ёііісікіісііе Ваш-Р (Морська тишииа

і щаслива подорож). *-- У тім часі поїхав був до Льондену, `
де принято його композиції з одушевленєм. Завдяки враткі
ням із дороги до Швеції написав „Неіэгісіеп-Оауегнігец

і „Ѕсііоиіѕсііе Ѕушрііопіе", а з подорожі по Італії повстала
эіталїйська сімфбнїнє. _ Найбільшим розголосом тішатъ ся
його „Ьіесіег оіше “Тому (Пісні без слів), яких написав
48. - Хороші дві ораторії „Раніпѕ„ і „Еііаѕ“, скрипковий
концерт, і кільканайцять творів камералъної, фортепяновеї

і хорової музики блестнть у вінку його всестерониої твор
чости. Лише в опері, як зрештою всім романтикам крім Ве
бера, йому не пощастило си.

Твори Мендельзона замітні повним звуком, чисто
тою форми, але й холодом одностайности, і тому за
числяють його до клясиків між романтиками.
Одною з найбільших його заслуг, є заложенє
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консерваторіі в Липську (в р. 1843), овіяноі славою
найчільнійшої музичної школи в Европі.
Роберт Шуман (Но Ьеві Ѕсііцт апп,1810-1856),

ур. в Цвікаві в Саксоніі, син книгарн, виявляв уже в дити
нячих лїтах великі здібности музичні. На баэванє матери скін
чив гімназію і студіював права. Музичним студіям віддав ся
ан: на університеті, а се науці гри на фортепянї і компо
зипіі. ~ Через надмірне гране стратив власть в однім пальци
і мусів закинути фортепянову гру.
До найліпших його творів належать композиції форте

пянові і сольоні, та хоральні пісні. Орхестральні річи о стілько
слабші, що думаиі фортепянове. хорітеть на брак краски і ор
хестрального звуку.

-

Великі заслуги Шумана лежать в основаню му
зичноі часописи, яка видвигаючи молоді таланти (Брамс,
Шопен), а поборюючи псевдоклясиків і музичних фі
лістрів, піднесла уровень смаку і причинила ся до про-.
битя нових доріг.

і

Фрідріх Франц Шопен (Ргёііёгіс Ргапсоіѕ
СЬОріп, 1810-1849) ур. в Желнзовій Волі вело Варшави
з батька Французи і матери Польки. Грн на фортепянї учив
си у Живнего, а композиції в Елъснера в Варшаві. В 20
році житя осїдае в Парижи, де від разу дістає право геро
эканства в тамоиіиих артистичних кругах і причаровуе па

ризьний світ грою на фертеняні та своїми композиціями.
Твори його, повні глубекеі поезії, иристрасти і тихого суму,
так орігіналвпі, шо не дошукати ся в них ані тінп чийогось
впливу, ані межиости наслідуваня у пізнїйших. Найвизнач
нїйші представники артистичноге світа., як Гайне, Пані Санд,

маляр Делякроа, Ліст, Берліоц і Маербер були приятелнми
Шопена, а найперші паризькі сальени иобивали ся за його

відвідинами. Публичних виступів Шопен не любив і давав
себе чути переважно на приватних сходинах. Грав по най
більшій части свої власні твори, або імпровізував, а імпре
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вівадії його мали захоплювати ще білыпе, як компоновані

твори. Жив із дуже високо платних фортепянових лекцій і го

норарів за композиції. В недовзї однак розвинула он у нього
грудна недуга, яка по подорозки до Аиґдїї Ще погіршила ся.

Помер в 14849 р.
Шопен писав майже виключно на фортепян (дещо

на фортепян з орхестрою) і розмірно не богато, бо
лише 74 твори, а то: 56 мазурок, 15 вальсів, 25 пре
людій, 12 польонезів, 4 ампромпті, 4 баляди, 4 скерца,
4 ронда, фортепянову фантазію, З сонати, 27 етюдів,
2 концерти, і тріо, 17 польських пісень. Деякі менші
твори стоять на уровени легкої сальонової музики,
в більших однак видно глубоку провідну думку і май
стерне її нереведенє, а в усіх здибаємо чудовий звук,
навіть у найскрайнійших дісонансах, дуже смілу мо
дерну гармонію і хроматику, шо грає красками дуги.
До епігонів романтичної інколи зачисляємо Ніл ь

за Гадого, який започаткував напрям скандинавської
музики; німецького пісняря Роберта Франца, за
мітного простими мельодіями і кунштовним поліфо
нїчним акомпані'яментом; Рафа; Ядасдона; Анто
на Рубінштайна, творця 5 сімфоній, твордч каме
ральної музики і дуже популярних, східноіс` мельоди
кою закрашених пісень, та любленого у нас задля
орієнтальної краски компоніста вокальних творів
М акса Б руха.

6. італійська опера.
В часї, коли в Німеччині' доходила клясична му

зикадо кульмінацийноі точки і розцвитав романтизм,
в італїї розвивала ся опера.
Ряд оперових компоністів починає Херубінї

і більше драматичний від нього Спонтінї. Обидвох
3
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їх перевисшає Росінї, що чарує широкі маси публики
пречудовими мельодіями, хоч гармонїчна праця в його
творах досить поверховна. Найпопулярнійша його опе
ра, се „Севільський Цирулик". По при Моцартове „Ве
сїлє Фігара" є се найудатнїйша комічна опера в цілій
європейській літературі. Здоважних опер удержав ся
до нинї „Вільгельм Тель". Иого слідами пішов Бел ь
лїні, автор нині' ще граноі „Норми“ і Донізеті, ав
тор популярної „Люції з Лямермору".
Всі вони дбали головно про мельодію і кольора

туру (стиль „Ьеі оап'о0“), не оглядаючись на инші вар
тости композиторської праці. Писали легко й багато,
але численні іх опери пішли переважно в забутє.
Світової' слави добув Джюзепе Верді ((ііиѕерре

Чегсіі, 1813-1901), котрого талант розвиваєть ся цїле
житє, а праця його з кождим новим твором поважніє,
без затрати молодечого полету. Перші опери як „Ер
нані“, „Травята“ і „Трубадур“, писані на лад Росінія,
дальші як „Ріґолєто“, „Сиціліянська вечірня" зискують
на драматичнім вислові і виявляють вплив французької
т. нзв. великої опери, а остатні, себ то „Аіда“, „Оте
льо“ і комічна опера „Фальстаф“ дорівнюють - як то
навіть німецькі критики признають _ операм Ваґнера.
Музичний історик Прохаска каже, що чутє .і драма
тична сила творів Вердія поривають слухача з елемен
тарною силою вибуху горячої ляви.

7. Французька опера,

яка завдяки вродженому Французам нахилови до де
клямації була все більше драматична від італійської,
виказує в часах Росінїя і Вердія дуже значний арти
стичний доробок.
До найзамітнїйших компоністів тої доби нале
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жать: Алєві (Наіеу у), творець співаної по всіх сценах
„Жидівки“; Шарль Гуно (Сііагіеѕ (іоппоо, 1818
1893), компоніст загально звістноі опери „Фавст“; Тома
(Тііошаѕ) дає чудову, як на старій порцеляні мальо
вану оперу „Мінїон“; Бізе (Віаеіз) здобуває европей
ську славу оперою „Кармен“, яка пульсує жерельною
свіжістю житя і бухає горячим поломінем пристрасти.
До кульмінаційної точки розвитку доводить то

гочасну французьку оперу Джякомо Маєрбер ((Згіасо
що Мауегреег, *-1791 у Берліні т 1864Їв Парижи).
Маєрбер виніс від Абта Фоглєра (Уоёіег) дуже

основні композиторські студії, але коли перші його
опери в Німеччині не подобалися, поїхав до ітаьіі, де
почав писати італійські опери на лад Росінія. По 10
літах переніс ся до Парижа, де його опери „Роберт
діявол" і „Гугеноти“, в яких вяже італійське „Ьеі сапізо“
з німецькою гармонїєю і французьким драматичним
нервом, принесли йому славу, що удержує його твори
ще'до нині в цілім блеску на всіх європейських сце
ынах. Такою самою славою тішили ся й дальші його
опери „Пророк“ і „Африканка“. Стиль сих опер вима
гає великої, дуже доброї орхестри, чисельних хорів,
першорядних солістів, надзвичайного богацтва деко
рацій і костюмів. Повно вних масових походів і ба
лєтових танців. За зміст служили історичні теми з се
редних віків. Дуже вдатні лібрета писав для Маєрбера,
як і для инших тогочасних компоністів, славний лїбре
тист Скрібе. Того роду опера називалася „великою
оперою" і мала точно приписану форму. Ділила ся
вона на 5 актів і поодинокі, з гори означені уступи,
а відбігати від шабльону не було вільно. Таке невіль
ництво форми і гоненє за зверхним ефектом довело
„велику оперу“ до занепадуі-животінє її скінчило ся
з Маєрбером.

*

ё:
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8. Програмова музика.

Гнучкість музики, з якою вона ілюструє співане
слово, навела на думку зображати події і настрої са
мою музикою тонів, без співучасти слова.
Компоністи сього напряму, яких твори названо

програмовоіо музикою, даютьцілі епопеі, оповідані
тонами і барвою інструментальної музики, а щоби слу
хач міг їх легше зрозуміти, додають до твору про
граму, в якій подана фабула. Звідси пішла назва.

Програмова музика виринає в ХШ ст. Сліди ії на
ходимо вже у Монтевердія (Бій Хльоринди з Танкре
дом), Баха і Бетовена, що правда в дуже уміркованій
формі, без поданя пояснеия, чи там програми.
Першим і властивим творцем модерноі програмо

воі музики є Гектор Берлїоц (Некрот Вегііов, 1803
1869). - З походженя Француз, початково студент ме
дицини, покидає опісля університет, щоби посвятити ся
студіям музики. В короткім часі кидає, нудні для його
палкого темпераменту, повільні студії музичні і починає
творити.
Одним із перших його творів є фантастична сім

фонія „З житя артиста". - Зміст н такий: Артист за
живає опій, щоби згинути, але мала давка спроваджує
лиш одуренє, зі снами із власного житя. і часть: „Мрія
пристрасть“; головна тема малює особу любки і сну
єть ся через дальші части як „ісіее ііх“ артиста. іі часть:
„Баль“. ііі часть: „На селї“. і\/ часть: „Дорога на місце
траченя“. \/ часть: „Танець чарівниць".
Так само з програмою писана „Геральдівська сім

фонїя" і „Ромео і Юлїя“.
Берліоц написав кільканайцять більших орхе

стральних творів, три опери і кілька увертюр. У тво
рах своїх зриває він із дотеперішньою формою і ви
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водить великі орхестральні маси, чим спричиняє роз
виток орхестри. Заслуга його лежить також у виданю
теоретичного твору „Наука інструментації", який до
нині не має собі рівного.
Дальшим робітником на поли програмової му

зики є Франц Лїст (Ьіѕиі, ур. в 1811 р. на Угор
щинї, помер 1886 р. в Байрайті). _ Ученик Черного і Са
лїерія мав славу найбільшого иянїста новійших часів. По

перших тріумфах віртуоза усуваєть ся від публичного жити
і бере визші сваченя духовні, по чім знов вертае на арену
артистичиу, одержує почесний докторат і шляхоцтво та най
висші ордери. В 87 році житя перериває каріеру віртуоза,
осїдає в Ваймарі і розвиває композиторсьву діяльність.
Ліст полишив 100 фортепянових трапскришпй з творів

Шуберта, Моцарта, Мендельзоиа й ин., 15 надзвичайно по

пулярних угорських рапсодііі, 12 сімфонїчиих поем, як »Тас
со«,- ››Прометей“, ››Мазепа“, ››Битва Гунівчг, кілька сімфонїіі
і кільканаііцять вокальних творів. Завдяки сімфонїчним пое
мам став Ліст представником ирограмової музики.
Програмову музику управляли Сметана, Двожак,

Чайківський, Сен-Саен (ЅаіпС-Ѕаёпѕ) і Ріхард Штравс.
Про них скажу на нншім місци.

9. Ріхард Ваґнер,

мистець слова і тонів, стоіть у своїй величи так від
окремлений від попередників, сучасників і наслідників,
що не можна його зачислити до жадноі школи.
Ур. в 1813 р. в Липсьву (у 1883 у Венеціі) був сином

подїцийиого урядцика. Батъио відумер його ще в водисцї.
а мати вийшла за муж за автора і письменника, Іаера.
Ваґнер виявляв у дитинстві мало інтересу до музики

так, що навіть повивув був науку гри на фортепянї. Нато
мість займати його поезія. Студії композиції зачав аж В Унї'
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верситетї у Вайнлінґа. Початкові твори не надзвичайні і мало

вказують на пізнїіііиого велетня та реформатора опери, але

виробляють йому посаду капельмайстра в Маґдебурґу, відтак

у Кеніґсберґу ііРнзї. Трилїтниіі побут Ваґиера в Парижи,
де задля хліба мусів писати транскршщіі італійських опер,
був дуже прикрий через недоотачу засобів до житя, але дав

йому нагоду пізнати французьку ››велику оиеру<<, іто в най
вибагливііішій виставі.
Під впливом Маербера пише Ваґнер першу зі своїх ви

значнїйших опер, то є „Ні с п гі“. ± Бурлива подорож до Льон
дону родить у нього ідею до дальшоі опери „Пег Піс
р; епде Н 011 видові (Літаю'шіі Годяидець). Обі вони викли
кають сензаціго в музичнім світі; але коли опера „Віепві“,
писана ще в стилю Маербера, подобала. ся загально, то „Но І
1ап<іег“, в якім Ваґиер шукає вже нових доріг в опері, за
чинив ділити публику на два табори, за- і иро'ги-Ваґнерівців.
В межичасі дістає Ваґнер посаду капедьмайстра в древ

деиськііі опері. Виставлена в коротці опера „'1`аппііацѕег“
викликала Ще більшу опозицію як „Ноііапдег“, а опери
„Ьоііепдгіґ иросто не принято до вистави. В 1849 р.
мусів Ваґиер, замішаиии в революцію, опувгпти Німеччину
і осів у Ціріху. Тут видає своі літературні твори _,Ваѕ Кипа
игегі; сіег Звітний' (Артистичний твір будуччиии) і „Орег
пші Огаша“ (Опера і драма), в яких розвивав свої погляди
на оперу, поборюе іі дотеперішні дороги., пропагує в опері
звязь сестрпних штув, поезії іі малярства і заявляеть ся за.
невиднмою орхестрою, як сього хотіли Фльорентійці. По при
те творить далыпі опери, а се „Вег іііпё сіеѕ Ыіііеіип
дат (Перстень Нїбелюнґа). Є `се цикль музичних драм, роз- .
лошений на 4 вечері: 1. Вступ і-Уогѕріеі) „Веіпдоіоіц (Зо
лото Репу) і трильоґія: 2. „Щ аііпіге" (Валъкірія), 3.
„Ѕіеёїгіеєіи іЗіґфрід), 4. „Єбііеі-дашіпегив§“ (Оумерк
богів). -- Амвеотіонований, вертае Ваґнор до краю, і нахо
дитъ у баварськім породи, Людвииу ІІ, мецената, який иідиирае
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його грошево в артистичних змаганпх. В Мінхенї виставляє
Ваґнер дальші оиерп „Ті-іѕіап нпд Іѕ оІс1е“ (Трістан
іІзолЬда) і „Віе Меіѕіегѕіпдег у'оп ЫіігпЬег§“ (Спі
вани з Норнберґу). `

З иідмоготоу цілого німецького народа будує Вагнер вош
том 900.000 марок національний театр у Байрай'гі (Бау-шині),

де дасть ся і доси періодично вистави творів Ваґиерц
'- паї

вибагливійпшм добором артистів світової слави.
Оотатвїм твором Ваґиера е „Рагѕіуа1“, якиі`.~ гдії

автора вільно було виставляти лише у Байрайтї. (Від . 1о р.
можна виставляти ою штуку по всіх сценах).
Вагнерівська реформа опери опираєть ся на тскіэ:

прінціпах: .

і. Рівноправність поезії, музики й ма
лярств а.
2. Введенє провідних мотивів (Ьеііпіоііу).
3. Неограничена мельодія (ипсшіііоіте Ме

Іобіе), замість шабльонових „нумерів“ опери (арій, ду
етів).
4. Характеристична ілюстрація змісту

орхестрою.
Завдяки надзвичайному поетичному талантови не

потребував Вагнер оглядати ся за лїбретистом і писав
сам свої' музичні драми; звідси надзвичайна звязь між
словом і музикою. Иого артистична інтуіція сягала та
кож в обсяг малярства, тому деякі моменти з його
творів дають готові, пребогаті в фантазію образи.
В піли характеризаціі осіб або ситуацій вводить він
провідні мотиви (Ьеі'отоїіу). Є то музичні теми, які по
стійно вертають із появою особи або ситуації, до якої
вони привязані. Замість шабльонових арій і уступів,
з яких складала ся передваґнерівська опера, веде він
мельодію з током слів, не оглядаючись на музичну
форму. Звідси повстала т. нзв. „ппешііісііе Меіосііе“,
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рід мельодийного Уречітативу, тісно звязаного зі сло
вами і з пребогатим ілюстрацийним рисунком в орхе
стрі. Через се останнє завданє набирає орхестра в ва
гнерівських творах першорялного значіня і ставляє
великі вимоіи як що до якости, так і що до скілько
сти в обсадї.
Сиілі гармонїчні звороти, орігінальна мельодика

і до нині неперевисшена інструментація Ваґнера` мають
кольосальний вплив на сучасну музику, але наслідників,

у тіснїйшім значіню слова, Вагнер не має, а то задля
своєї' орігінальносги.
Творчість Вагнера ділимо на три доби: [доба

сягає до опери „Кіевиі“ і стоіть під знаком Має бе
ра; ІІ доба дає нам опери „Вег Їііеііепсіе Ноііап ег“,
„Таппііапѕеґ і „Ьоііепдгіґ і виказує деякі стичні з до
рогами Вебера; Ш доба приносить музичні драми „Тгі
ѕіап и: ічоісіо'ё „Меіѕіьегѕіпдегї „іЭег Ніщ; (іеѕ Кііэеіпн
§еп“ і _.:іігѕіы іі", зриває з минувшиноюопери і вво
дить усі та. поставлені творцем прінціпи. Від другої
доби почагши, ділить ся світ музичний і артистичний'
на два табори, одні є за - а другі проти Ваґнера. Зі
спорів на до тему виросла ціла література вагнерів
ська, а ще Іинї не один публіцист здобуває собі імя
в котрім небудь таборі.

10. Новонїмецька школа.

Крім романтиків і Вагнера має Німеччина в ХІХ ст.
ще кількох дуже визначних музиків, що ідуть відмін
ними шляхами.
і так Лєве (Ьіішс) має' славу компоніста баляд.

Кілька з них написані до слів Міцкевича (Сиаіу, Ралі
'Гууагєіом'ѕиа). .

Антін Бруктіер (Аніои Втисипет, 1824_1896),
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майже автодидакт, написав між иншими творами 9 сім
фонїй, що задля строгого стилю і розширеної форми
(найдовші зі знаних) ставляють його в ряді найбіль
ших творців.

'
-

Карло Гол ьдмарк (18301- 1915) чарує орієнталь
ними красками і блискучою інотрументацієто. Лишпв кілька
опер,_сімфонїчних і иамеральних творів. З поміж них особливо
вамітиі увертюра _,Ѕаиппіаіац і опера „Піе Коніёіп уоп
Ѕаіоа" (Королева з Саби). Ч
Найзамітнійшим із них є Иоганес Брамс (допап

пеѕ Вгаііпіѕ, ур. в Гамбурґу 1833 'і' у Відни 1897).
Предскаваний Шуманом та окликаиий антиваґнерівцями яко
›проти-иапа«, займає він становище модерного класика.

„Вепіѕсііев Весіпіешд 4 оімфонїі. багато камеральної і фор
тепянової музики, вамітні повагою стилю і превеликим май

стерством поліфоиічної мережки, но подобаютъ ся широким
масам задля не легкого їх розуміни, тому то противники
Брамса жартують, що музика його писана лише для втаем
ниченхх Браміиів (так звали прихильників Брамса).

ІІ. Сучасна і модерна музика.

Ф р а н ц і я.

Від часів Берлїоца розбуджуєть ся у французьких
компоністів інтерес до творчости на полисімфонічної
музики. . ,

Каміль Сен-Саен (Сашіііе Ѕаіпіз-Ѕаёпѕ, ур.
1835), пянїст і органіст европейської слави, найзаміт
нійшиіі з новійших компоністів, є творцем 3 сімфоні'й,

4 сімфонїчних поем, 8 опер і численних фортепянових
творів. Найбільшою популярністю тішить ся його сім~
фонїчна поема „Оапѕе таоарго" (Танець кістяків). Пре
богатий в орхестральні краски Сен-Саен малює в нім
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фантасмаґорично оргіі кістяків, а торгаючий реалізм
його вислову викликує в уяві понурий нічний краєвид
із гробами, хряскіст обдертих із тіла костий і легень
кий подув цвинтарної гнилї. З поміж його опер най
більше знані „Самсон і Даліля“ та „Генрих \/Ш“.
Визначне місце займають Цезар Франк і Бе

нямін Годард. -- Вінсент Денді (Міпсепі (і'Іпбу)
творить перехід до екстремного напряму імпресіоні
стів. - Властивими представниками імпресіонїзму __є
Кльод Дебісі (Сіапбе ВеЬпѕѕу) і Діка (Вциаѕ). іх
музика стремить до як найвірнійшого змальованя мо
ментального настрою. Одним зі способів до сього слу
жить сміло змодернїзована гармонія і мельодика о ці
лотонових відступах.

Німеччина.

Найвизначнійшим представником модерноі музики
в Німеччині є Ріхард Штравс (Кісиаггі Ѕогапѕѕ,
ур.1864 в Мінхені). Найсміливійший сей новинкар зачав
свою композиторську працю від клясичного напряму,
відтак кинув ся на поле програмовоіі модерноі му
зики. Найбільше знані того рода твори є його сімфо
нічні поеми „Ті11 ЕпіспѕріеёеІѕ іііѕііёе Ѕігеісііе“ (Веселі
жарти Тіля Айлєншпігля), „Аіѕо ѕргасн Заігаіііпѕіґа“7
(Так сказав Заратустра), „Тобі ппіі Мегхіагііп3“ (Смерть
іпреображенє) і „Аірепѕутпрітопіе“ (Альпейська сим
фонія). _ Иого „симфонічні опери" як „Ѕаіопіе“, „Еіе
кізггґ' і комічна опера „НоѕенІтауаііег“ (Рожевий кава
лєр) обігають усі'европейські сцени і викликають сен
зацію.
Поруч велита Штравса стоять: Макс Регер,

могутний контрапунктист, духовий нащадок Баха і Бе
товена; Дальберт (І), АІЬегі), творець часто граноі
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опери „Тіеііапсі“ (Понизє) і Малєр (Маіііег), автор _9
сімфоній; яких кольосальні виміри, масова обсада і ши
рокий артистичний розмах приносять компоністови на
зву маляра „аі ігеѕео“.

"

італія
Натуралістичний, чи реалістичниіі напрям поезії,

який не цураеть ся навіть „поезіі гидоти" („Роеѕіе (іеѕ
і-іііѕѕіісітеіґ') найшов у найновійшій італійській школі'
„веристів“ (уегіѕіпо) незвичайно талановитих творців.
Повні темпераменту і пристрасти італійці сотворили
на тім піікладі „оперу дійсности“ (Міігісіісітісеііѕорег),
в якій музика, підсичена жаром змісту, палахкотить
живим огнем полудня.
і так Пєтро Масканї (Ріеііго Маѕсадпі, * 1863)

здобуває в мить своєю одноактовою оперою „Сата
іегіа гпѕііоапа" (Сільські зальоти) всі сцени культур
ного світа, і хоч дальші його опери не удержали ся
на сцені, то „Сауаіегіа“ належать до найбільше гра
них опер.

4

Ще не скінчила ся одна сензація, як появила ся
друга, а то Лєонкаваля (Кидаіего Ьеопсауаііо) дво
актоаа опера „І Радііаиий (Паяци). Дві сі опери дають
звичайно разом на один вечір і обі стягають ряди лю
бителів. Лєонкавальо, як і Маскані, не мав щастя до
дальших опер.
. іх обидвох перевисшив славојо Джякомо Пучіні
(Оіасопіо Риссіпі, * 1858). - Иого опери „Тоѕоа“
і „Масіаш Вц'оізегііу" (Бетерфляй) належать до найу
любленнійших сучасних творів. В його музиці вяжеть
ся темперамент і пристрасть „веристів“ із повагою і се
ріозністю стилюІ Ваґнера.
Визначне місце займає серед молодих італійців
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Феручіо Бусоні (Реггпсіо Впѕопі) як геніяльний
пяніст` імпровізатор і інструментальний компоніст. На
писав він також естетику музики, в якій ставляє_ про
блєм одно-третинноі тональноі системи, що замість
наших дванайцятьох, давала би 113 ріжних гам.

12. Національна музика.

З національним рухом, який проявляєть ся в Ев

ропі в просвітнім, економічнім і політичнім житю, ожи
ває також національний рух у музиці. - Пребогаті
скарби мотивів народньоі пісні з цілою глубиною чутя
і маркантним знаменем народнього індівідуалізму, убрані
в європейський стрій, почали цікавити Европу. Деякі
національні компоністи станули завдяки тому напря
мови побіч найбільших мистців тону, а народні' мотиви

показують ся бездонною копальнею.

Скандинавія.

Легку національну закраску знайти вже можна

у Га ртманів (батька й сина) і-у Гадого. Більше
типовий від них є Свендзен, автор 4 норвезьких
рапсодій, 2 сімфоній, увертюри до драматичного твору
Бєрнсона „Ѕіёпгіі ЅіепіЬс“, численних камеральних і во
кальних творів.
Найзамітнійшим представником півночи є Едва рд

Гріг (Єггіед, 1843 --1907). Є се найбільший національ
ний поет тонів, що рідні дорогі йому звуки свого на

рода вирізьбив у ноти і віддав Норвегії й Европі. Ні
хто инший не вміє так живо віддати душі свойого на
рода і ніхто не закрасить так влучно гармонічним.
часто дуже смілим підкладом, своєрідноі, норвезької
мельодики. Орігінальність і поезія його творів пере
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носить нас у вітчину фйордів і мохом пообтнканих,
снігом укритих хатинок півночи. Лище дуже велика
любов своіни робить такі чуда.
В цілій Европі знані його хоральні твори, як пр.

„Пізнанє краю“, „Перед дверми монастиря“; сольові
пісні, фортепянові твори, 3 скрипкові сонати, смичко
вий квартет і орхестральні твори, як музика до драми
ібсена „Реег (Зупіі' з популярними уступами „Смерт ь
Ази", „Танець Анітри“ і „Пісня Сольвейги“.
Наймолодший з Норвежців Зіндінг (Ѕіпсііпд) іде

дальше дорогами попередників.

Росія.

Перший почин до праці на націоналрнім росий
ськім грунті дав Глінка (1803-1857). - Иого опери,
як „Житє за царя", виставляють у росийських театрах
до нині. - Наслідником його є Даргоміжськи й.
Бородін, Кюй, Балакірев, Мусоргський,

і Римський-Корсаков творять „пятку новаторів“,
що йде слідами Берліоца-Вагнера.
Понад голови усіх виростає Петро Чайков

ський (* 1840 у вятській губернії і' 1893 в Петер
бурзі). З походженя Українець, є він унук козацького
полковника з часів Мазепи. З першу юрист, віддасть
ся опісля музиці і завдяки вродженій геніяльности
і освіті' стає поруч найбільших музиків світа. Німецька
критика, яка не виносить чужих без причини, закидає,
що правда, його творам нерівність і суперенність, міс
цями жіночу чутливість, то знов пів-азийську дикість,
але загально беручи ставляє їх дуже високо, а деякі,
як пр. \/і-'гу сімфонію „Ѕуіпрітопіс раізеьіопе“ за твір~ поза бетовенівськими - в світовій літературі най
висший.
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Спадщина артистична Чайковського складаєть ся
з 7 сімфоній, 8 опер („Евген Онєгін", „Пікова Дама“,
„Мазепа“)` 6 сюіт, 6 сімфонічних поем, творів каме
ральноі і фортепяновоі музики.
До визначних росийських музиків належать Арен

ський; майстер у контрапункті, Танєв і сімфонік
Ляпунов.

`

Наймолодша генерація, оперта на народній пісни,
шукає слідами Шопена нових країн хроматики і гар
монії. - Блискучі імена тих модерністів то Глазу
нов. Скрябін і Рахманїнов.

Чехи.

З нечувано швидким розвитком національної сві
домости, розцвив у Чехах - сказати би через ніч -
чудовий цвіт національної музики. Творцями іі і го
ловними представниками є Сметана і Двожак.
Фридрих Сметана (1824-1884), ученик Ліста`

§ув капельмайстром національного театру і? Празі.
Иого „Продану наречену“, взір славянськоі опери, да`
ють по всіх європейських сценах. із дальших сімох
опер знані поза краєм „Далібор“, „Поцілуй“ і „Тайна“.
З поміж шістьох сімфонічних поем найзамітнїйший
цикль „Моя вітчина". а саме дві перші його части „Ту
ёеіі1'ас1“ і „\711.ауа“. Звістний також загально і цінений
смичковий квартет „Із мойого житя“.
В старших літах Сметана оглух. Се вплинуло так

пригнобляючо на його ум, що збожеволівши, помер.
Другим чеським національним компоністом є Ан

тін Двожак (Оп'оїак, ›184і~і904). Син реставратора,
спершу різник, до науки музики і композиції береть ся
аж у 16 році' житя. В празькій школі' органі'стів не бу
дить великих надій. Протеґований через Брамса іде до
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Англії й Америки, в Ню-Йорку стає директором кон
серваторіі, а відтак вертас ло краю, ле сиплять ся на
нього всякі відзначеня, як почесні докторати універ
ситетів Праги і Кембрідж, 'досмертне членство австрій
ської палати панів, і ин.
Як Сметана є для Чехів Вагнером і `ііїстом, (опера

і симфоні'чндІ поема), так Двожак стає ім Бетовеном
і Брамсом. Иого музика о клясичнім нахилї, ще більше
національна і славянська, як Сметани, у котрого слід
ний скандинавський вплив. Головна вага творчости
Двожака лежить у симфонічних творах. Заводить він
у них замість „Апдапіе“ українську „Думку“, а замість
„Ѕеііеги'а“ чеський народній танець „фуріянт“.`Хоч му
зика Двожака богата в славянські елементи. то завдяки
клясичній роботі уважають його європейські круги за
одного з найперших майстрів тону наших часів. Одно
лиш задушевне бажанє Двожака не сповнило ся, а то,
жадна з його опер не удержала ся на сцені.
Двожак лишив 7 сімфоній (одна з них під заго

ловком '„3 нового світа“ з мотивами індіянів і Негрів),
4 сімфонічні поеми, 5 увертюр,~ 8 опер, ібогато творів
камеральної і фортепянової музики та пречудові „Сла
вянські танці".
Побіч Сметани і Двожака стоіть дещо низше що

до інвенціі, але рівно високо що до композиторськоі
техніки Зленко Фібіх, автор сімфонічних поем, сім
фоній і увертюр.

-

Найновійша чеська школа, яку репрезентують Но
ва к, Сук і Н едбал ь, розширила теріторію своїх аспі
рацій з Чехії на славянщину (Новака сімфонїчна поема
„В Татрах" і „Словацька сюіта"). „
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Польща.

Перші замітні імена музиків стрічаємо в Польщі
в ХУ ст., а то Міколая з Радома і Гжегожа
з Сянока, архиепіскопа львівського, що мав' завести
контрапункт у церковну музику. - В ХУ! ст. згадують
про Себастіяна Фельштинського і його учени
ків Марціна Лєополіту (Львовчика) і Вацлава
Шамотульско го. З початком ХШІ с'г. жиють ви
значні компоністи Міколай Зєлєньскі і Міколай
Гомул ка, майстер „золотого столітя", замітний сво
єрідними мельодіями, автор псалгиря Кохановського
на 4 мішані голоси.
Велике значінє для розвитку музики в Польщі

мала „Колегія Рорантистів", що заложив Жигмонті
1543 р.

~ Мала вона за задачу співати на Службах
Божих, правлених за померших Ягайлонів. Від іі зало
женя до розбору Польщі було там 17 дірігентів, між
ними компоністиІ як о. Борек, о. Шадек і о. Гор
чицкі. Твори іх виключно церковні.
Світська музика внесена до Польщі італійцями

ще за Ягайлонів, знайшла ширший попит аж за Сасів,
коли то цілі італійські співацькі товариства почали від

відувати Польщу.
Першу польську оперу „Хедаа иѕисвеѕ1і\уіова“ Ка

мєньского виставлено за останнього короля Стані
слава Августа в і770 р. ~ За приміром Камєньского
почав писати польські опери Ельснер ( читель Шо
пена) і Курпін ьскі, котрого оперу „Кга охуіаеу і 66
та1е“ виставляють ло нині. До значнійших музиків того
часу зачисляємо кн. Міхала Огіньского, автора
численних. дуже популярних польонезів; кн. Антона
Радивила, компоніста музики до Фавста; ев опей
ськоі слави скрипкаря Ліпіньс кого і пяні'ста онт
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ского. В сих часах жив також Шопен, про якого
сказано при романтиках. г

Дуже визначне становище в польській музиці зай
має творець національної опери Станіслав Мо
нюшко (* 1819 в Убілю на Литві т 1872 в Варшаві).
Ученик Рунгенгагена в Берліні, був учителем музики
і органістом у Вильні.

* По виставі з одушевленєм
принятої „Гальки“ дістав посаду капельмайстра опери
в Варшаві. Загалом написав він: 13 опер, з яких най
удатнійші: згадана висше повна чудової, теплої лірики,
людова „Галька“; шляхотський, що бє пульсом рицар
ських тонів „Страшний лвір“; „Грабіна“ і „Парія“;
кілька увертюр („Байка"), богато фортепянових і во
кальних творів. Що до форми слідний у нього італій
ський і французький вплив, за те теми і ритміка мар
кантно польсько-славянські, чим пояснити можна його

'

надзвичайну популярність у. ріднім краю.
Видне становище займає в польській музиці Же

лєньскі, автор 4 опер („Копгасі “Гаііепгосі”, „(Зоріа
па“), сімфонічних, камеральних і вокальних творів і
Носковскі, що полишив 2 опери, 2 сімфоніі й сім
фонічну поему: „Степ“.

І

Ш. Україна.
Українську музику зачисляють до т. зв. екзотич

них, до яких належить скандинавська, угорська (циган
ська), арабська і перська. Походить мабуть зі східних
Індій, а сліди сього можна добачити в будові гами,
в деякім нахилі' до чверть-тонів, у частім уживаню над
мірноі секунди і в виразно східнім рисунку мельодіі'.
Поза тими музичними ціхами, винесеними з часів

переселень народів, знати ще візантийські сліди, які
'

прийшли до нас із церковною музикою, принятою ра
4
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зом із христіянством. історія перших часів нашого
христіянства виказує багато імен співаків, що трудили
ся коло розвитку і популяризації церковного співу на
Україні.
Анальогічно до появи бардів, трубадурів і міне

зенгерів на Заході, маємо й ми світських співаків. Про
такого співака-мистця згадуєть ся в „Слові о полку
ігоревім":

Гей Бонне, дивнаж твоя мова:
Раз як вовк вона мчить ся етапами,
То щебече, аж ходить діброви,
То зніметъ ся і під небесами
Як орел гордо; пишно буяє...
Гей, мистець був Боян над нистцямиі
Яв було давнину сдогадаеІ незгоди князів й коромоли,
То на ствдо лебедів пускає
Свої хиші і бистрі соколи.

... . . . Нелебедю
То оовід доганяє, ген в' дали,
Лиш Боян свої пальці пускає,
Віщі пальці на струни, и щоб грали
Князям славу і честь повідали.

Боян, як бачимо, то пів-мітична стать співака,
щось у роді українського Орфея.
Мандрівні співаки, які появляють ся на дворах

князів та боярів, або і між народом, називали ся „ско
морохами", а назва та підходить під одно з західними
мінстрелями і жонглєрами.
Коли на заході, завдяки кориснійшим условинам,

почала розвивати ся більше голосовість у музиці, то
у нас з утратою державної самостійности прийшов за
стій, тим більше, що з упадком Візантії забракло
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взорів, а жахву своєрідної штуки заляло море крови,
в якім наша земля тоді купала ся. Аж козацькі часи,
повні лицарської поезії, видвигають людовий тип сліп
ця-лїрника і козака-бандуриста. Від них аж роіть ся
на Україні, а останні їх представники зникають що йно
за наших часів. -. Одним із таких бандуристів був
Остап Вересай (1803-1891).
Як з одної' сторони віковічна недоля спинила роз

виток музичної культури в науковім розуміню, так із
другої сторони причинила ся вона до розвитку народ
ньої (людової) творчости, якої не здибаємо у жадного
иншого народу. Величезні скарби, нагромаджені наро
дом, лежать іще не використаним сирим матеріялом
для нашої будуччини.
Перші прояви реалі'заціі того капіталу припадають

на конець ХУііі ст. - Придніпрянська Україна видає
в тім часі компоністів, як Березовський, Бортнянський,
Ведель і Львовський, яких творчість, хоч д'авлена по
літичним гнетом, виказує в їх, переважно церковній
музиці, незнищиму українську душу.
Максим Березовський (ур. в Глухо'ві 1745

1777), співак иетербурського надвориого ХОРУ, вислаиий до
Італії, учив ся композиції у професора. отця Мартина (Радге
Мвгііиі). Його твори, переважно-церковні, стоять що до форми
під італійським впливом, що до змісту і мельодиии під укра
їнським. Не зайшовши, при незвичайним своїм талантї, ири
внанп г суспільности, закінчив жите самовбійством.и

Дмитро Бортнянський (ур. в Глухові, чер
нигівської губернії 1751 1' 1825) був також співаиом при
дворного хору і висланиіі на державний кошт на студії до
Італії, учив ся композиції у професора Ґашоиія (Єаіиррі).
СпадщинаА його дуже велика, складаєть ся з 48 вон

Апортів (исальмів) на мішаиий хор, кількох Служб Божих і пер

ШІІУЕЂЅІ" 05
ІЦШОІЅ ЦВКАЕУ

ІТ ПНВАШЧЂНАМРА
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ковних пісень, одної сімфоніі, творів камеральних і 5 опер
в італійській мові.

Бортнянський очищуе церковну' музику з чушосторопних
впливів, вносить повагу і національний характер, а хоч його
твори з форми також італійські, то темп в них носять ви

разну вакраску української душі компоніста. Щасливійший
від Березовського, стає придворним вомиоиістом і директором
хору в Петербурзі, тішить ся загальним признанєм і небу
дениою славото. Иого твори, епопуляризовані в Словян
шинї, уважають ся до нині остатнїм висловом церковної
штуки, а сам великий Чайковський висловляєть ся про де
які концерти Бортнянського, що то найкрасші твори, які ко

линебудь у тім роді написано.
'Х

Ж 'І

З проблисками літературної весни Шашкевичів
ської доби, будить ся на галицькій Україні також му
зичне' жите. Першими піонїрами того руху є Лаврів
ський, Вербицький і Воробкевич.
іван Лаврівський (ур. коло 1815 р.) був свя

щеннивом. У музиці по части автодидакт, по части учоник
Нанкого і Льоренца. Писав переважно на хор і музику до
народніх штук для заложеного тоді (1863 р.) українського
театру. З його 12 мішаних і мужеських хорів найбільше знані
›>Заспівай ми соловіт, аОсїны, ››Чом річеньно домапшая<<
і »Козв.к до торбанає. Полишив також вільна церковних тво
рів. Мельодика в його творах проста і невибаглива, гармоні
зація примітивна, без рафіиади, але иовиозвучна і коректна.
Михайло Вербицький (1815-1870) був свя

щенником. Композиції учив ся у Нанкого і Льоренца і авто
дидактично з німецьких підручників. Написав коло 30 світ
ських пісень на муніесьвий і мішаний хор (між тим украін
ський національний гимн: ›Ще не вмерла України), кілька

Служб Божих і духовних пісень, 7 оперет і 12 рапсодій на
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орхестру, які він називає сімфонїнми.~ Творчість Вербицького
богата, як бачимо, і на число і~на ріжноманїтність, а хоч
гармонізацін його не вишукана і новочасних иікаитерій у ній
не знайти, то однак слідна в його творах повага, серіозність
і артистичний розмах, що доходить часом до могучости. Ве
личний його шевченковии »Заповіт«, або иохоронна пісня

„Тихий вітерс можуть сміло станути поруч європейських твої
рів сього роду, а сердечні, украінською вишивкою мережних
рапсодії, то артистичні фотографії наших зелених піль і стрі
хою критик хат, що визирають із поза вишневих, цвітом кри
тих садів.

`

Ізииор Воробкеви ч (1836-1903) з роду Буко
винець, духовник і учитель співу в духовнім семинарп в Чер
нівцях, одержав основну і систематичну музичну освіту
в консерватори у Відии. Завдяки композитороькіи рутинї пид
сав свої твори скоро, легко і зовсїм коректно. Деякі з них,
особливо -писані до власних слів, споиуляризували ся. До та,

ких належать >>Над Прутом у лузї«, »Заграй ми, ци
гане«, ››На чужииі загибаю«, ››Як бим була я за
зулев«, „Там де Татрап<<. -- Инші, як пр. деякі пісні
до слів Шевченка, писані без внутрішнього огня і належ
ного розумінн, не зуміли суспільности розігріти і лишили ся
незнані. З поміж , уховних творів найпопулярнїйше похороние
>>Со святими упокой«. Оперети, в числі 14, написані для
українського театру, держали ся довший час на сцені.

В і к т о р М ат ю к
`

(1852-1912) духовник, у музиці
автодидакт, е епіґоном Лаврівського і Іёербицького, яких, як
сам каже, уважав за свої иервовзори. Иого творчість замітна

природною безпретенсіональною мельодіею і простою гармоні
кою, є майже виключно вокальна. Загально знані його хори:
ъПрийди, в есио«, ›>Чом так сири ток, >>Крилецьщ
›>Роди м ий краю<< і похороине »С вятий Воины. Найпо
пулярнїйшою є його сольова пісня ››Ц в і т к а дрі б н а нє.
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написана комиоиїстом у УП кл. ґімн., а сиопуляризована спі
ваком-артистом Мишуґото. За заохотою Сидора Мидловського,

що зладив лїбрета і подавав до деяких партій мельодії, на
писав Матюк 5 оперет для укр. театру (>>Капралъ Тимноє,
»Нещасна любом).

Перші зусиля під заложенє української музичної
лїтератури були зроблені; дальший її розвиток зале
жав від поступу на поли виконавчім, так би сказати,
від ринку збуту. Виконавцями були в ті часи україн
ський театр і шкільні, або доривочно зложені хори.
Мандрівний укр. театр, який має свої величезні заслуги,
появляв ся за рідко і перебував за коротко на однім
місци, а шкільні і иоривочно зложені хори стояли вже
з заложеня на занадто низкій уровени, щоби вести за
собою суспільність у висші артистичні сфери. Тим по
ясняєть ся примітивність творчости перших компоні
стів. Треба було отже оглянути ся за якимось тілом
виконавчим і ввести його в жнтє. Праці тій, дуже важ
ній у наслідки, дав початок

`

А н а т ол ь Вах н я н и н (1844-4908). Початки му
зичної освіти одержав він у перемиській гімназії, був відтак,
яко студент теольоґії, діріґентом хору в духовнім семинари,
по чім виїхав на фільософічні студії до Відня. Тут пригла
нув ся музичному житю в німецьких »Ѕіи3уегеіп`ах«, і осівши
у Львові як ґімназиііниіі учитель, перещіиив свої спостере
жсня на наш ґрунт, закладаючи сиівацьке товариство ›Т е
орбан«. При товаристві заложено також музичну школу,
в котрій учпв знаний львівський музик, Поляк Ґуневич.
В 1891 р. причинив ся Вахнянпн до основаня співацького
товариства »Львівськии Вояж, якого був членом і дов
голїтпим діріґентом. За иочином Львова' почали ся завязу
вати боянські товариства в Отанїславові, Стрию, Тернополя,

Перемишля і в инших галицьких містах та причинила ся

»
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до розбудженн житя не лише музичного, але й політичного
та національного.
В 1903 р. дав Вахняиин почин до заложеня ›Союза

сиівацьких та музичних товариств“ і основаня
зВисшого музичного інститути ім. Миколи Лисенка<<, в якім

був директором до кінця житя.

Попри своі величезні орґанїзатот-ські заслуги, займав
Вахнниин не аби яке місце в ряді інших компоністів.

Дуже популярні його хори, як эНаша энизны, »По мото,
по морю«, ›Стіймо разом друг при друзі«, замітні
ясним кольоритом віри в будучність, а хоч гарм іі
зація їх, по модерному беручи, не дуже смілива, то вчені
ціла фактура сих пісень новітнїйша, як у його попередників.
Опера ››Купало«, праця цілого його житя, має бути по
осуду обзнакомлених із нею, твором неиослїдвьої міри. По
волі автора мала вона бути виставлена на одній зі столич
них сцен, та не прийшло до того мабуть задля причин фі
нансової иатури. Вахнянин полишив також 4 кантати і згар
монізував кільканайцять народніх пісень.

'ІЕ'

К- =
і<

В бО-их роках зачинає і в росийській Україні бу¬
дити ся національне житє, а з ним і заінтересоі- ін . І

(української музики.

Петро Сокальський (*1832 в Харкові 'і і8€`

в Одесі), автор опер ›Облога Дубна<<, »Мазеиа«, живеш.
. ніч<<, українських раисодій та наукової, цінної розвідки пр
росийську й українську народню' музику, виступає як пред
теча, а по нім приходить творець української музики, лірник
ХІХ столітя, князь тонів,
Микола Віталієвич Лисенко. Уроджений 10

марта, 1842 в Гриньках, Кременьчуцького повіту, в Полтав
щині, походить Лисенко в

і

старого козачого роду, зачисле



ного відтак у росийське дворянство. Рідиої мови і пісні учпв
ся від народа в ріднім домі, а ще більше у своєї бабусі, пані
Булюбаш, та у дядька Олександра Лисенка, великого люби
теля української старовини, запорозьких дум, та українських
пісень. _ Грн на фортепянї учила його спершу мати, від
так у Киіві Паінчіні. Дмитрієв і Вільчек. За приміром Еу- в"
лїша описує Личоны народні пісні. По скінченю Гімназії, до
котрої ходив у Пи'ві, а відтак у Харкові, записуєть ся на

університет у Харкові, а по році переносить ся до Київа.

Було се в (іО-их роках, коли в Росії клич эНарод, народне
1цастє“ заставив усіх до національної праці. Лисенко знако
мить ся тоді близше з народом, ходить на досвітки і вечер
ниці, збирає пісні, та записує їх у ноти. По скінченю уні
верситету їде до Лииська, де учить ся в тамошиій консерва
торіі науки композиції у Ріхтера. Вернувши до Київа стає

учителем музики у музичній школі і видає гармонїзовані на-'
родпі пісні і свої власні твори. В 1873 р. їде на два роки
до Петербурга, де учить ся у Римського-Корсакова інстру
ментації. -- Вернувши відтак' до Київа застав там душе не
відрадні відносини, бо заказ друкована і публичного вико
нуваня творів з українським текстом. Поки-шо видав компо
зиції фортепянові, а по злегшеню заказу указують ся дальші
пісні народі, пісні до слів із ›Ііобзаря« і опери.
В 1905 р. устроюють Українці по обох боках кор

дону величаве свято 35-лїтнього ювилею його невси
пущоі, творчої, композиторської праці. Се свято від
було ся найперше у Львові. Сотки телєграм та адрес
від приватних осіб, від численних українських співаць
ких та инших культурних товариств і організацій скла
дали дяку батьксви нашої музики, а сотки участників
концерту і тисячі слухачів тішили українського банду
рнста думкою, що праця його житя не пішла на марне,
що знайшла дорогу до серця народа, збудила зами

луванє до української пісні та що посів його видав
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богаті плоди. В місяць пізнійше устроїла закордонна
Україна свято ювилейне в Київі. І знов сотки депеш -
і концерт - і гості з України і з поза границь. і ви;
стави його опер, і найдорожші для серця народнього
співака привитаня від селян, нащадків тих, що пісню
народню, виведену Лисенком у світ, сотворили.
В 1904 р. засновує Лисенко власну музичне-дра

матичну школу, яка виховує цілий ряд музиків, що
йдуть дальше шляхом, указаним її провідником.
Праця педагогічна, жива участь у громадянськім

житю і творча діяльність, підривають здоровлє Ли
сенка, а розвинене звапненє жил перетинає' 221Х 1912 р.
дороге для України житє.
Артистична спадщина Лисенка складаєть ся з 280

народніх пісень на один голос з акомпанїяментом фор
тепяна, зі 120 пісень народніх, написаних на хор (фор
тепян ад ІіЬіішв), з кількох збірників обрядових пісень.
як „Веснянки“, „Колядки і Щедрівки", „Ве
сілля", „Молодощі". - З власних творів лишив
нам Лисенко около 80 пісень сольових і хорових із
фортепяном до „Кобзаря“ Шевченка, між ними
кантати: „Бють пороги", „Радуй ся, ниво“, „На
вічну память Котляревському“, „іван Гус",
около 30 хорових та сольових творів до слів Франка,
Гайного та инших авторів, твори фортепянові в числі'
около 30, як дві украінські рапсодіі, сюіта. польонез,
пісні без слів, твори орхестральні як „Український ко
зак", твори на скрипку з фортепяном, як „Оаргісіо
еіеєіачиєґ'; оперети й опери: „Чо номорці",
„Різдвяна ніч", „Утоплена“ або Ма ська ніч“,
„Наталка Полтавка“. „Коза'Дерезґ (дитяча
оперка), „Зима і весна" або „Снігова крали"
(дитяча), „Пан Коцький“ (дитяча), „Тарас Буль
ба“, „Сапфо' і „Хоьіпгпої

“___” __. __
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Лисенко писав також теоретичні розвідки як „Ха
рактеристика українських дум і пісень Остапа Вересая“,
„Музичні струменти на Україні" та „О торбанї і му
зицї пісень Відорта“.
Як бачимо, творчість Лисенка і всесторонна і дуже

богата. - В народніх піснях, що він зібрав, маємо
скарби мотивів, з яких можемо користати через сто
лїтя. -- Гармонізацією тих пісень, відмінною дещо від
західної, а приспособленою до їх своерідної будови,
дає нам Лисенко дорогосказ народньої гармонїки.
В своїх орігінальних творах, особливо в піснях до
„Кобзаря“, полишає нам річи, що не уступають вар
тістю західно-европейським творам. Колиж до того
додамо слїдні зусиля шуканя національних доріг, то
мусимо їх поставити висше. Звістно, що на заході
Европи за кожду нову стежинку признають творця
пів-богом. Лисенко вказав нам не стежинки, а цілі
шляхи.
Поза сим найліпше буде повторити слова Ана

толя Вахнянина, висказані до Лисенка підчас ювилею
у Львові: „Ти полюбив нашу пісню, відчув її красу,
пригорнув ії до теплої' груди, викохав її

,

виплекав, ви
леліяв, прибрав у святочну одїж, випровадив межи
славянські посестри, і посадив високо на посаді за
квітчану, омережану, пристроєну в богате намисто,

а таку щиру та сердечну, буйну та величну, якою вона
вийшла з грудий цілого народа. В тім Твоя і лише
Твоя заслуга, пісенний наш Кобзарю, Бояне нового
времени".
Авреоля Лисенка не від разу позволяє доглянути

менше осяяних трудовиків на поли національної му
зики. Що йно пригляну'вшись близше, добачуємо на
росийській Україні' симпатичного автора опери „Кате
рина", Миколу Аркаса 0853-4903); Петра Ні
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щинського. автора сердечних, так улюблених „Ве
черниць“; і Миколу Артемовського, компоніста
оперети „Запорожець за Дунаєм“ та гармонізатора чи
сленних народніх пісень.

По австрійськім боці кордону займає визначне
місце Денис Січинськиіі (* 1865 в Клювинцяхі і909 у С'ганїславові). Ученик проф. львівської консерва
торії Вшелячиноького і Мікудього, Цудернѕував ся з лекцій
і скупеньвпх доходів за композиції. Иого твори, писані пе

реважно в формі пісні, завдяки чутливому ліризыови дуже
улюблені і популярні. Загально звістні його мішаиі хори
з акомпанїяментом орхестри эЛїчу в неволїщ »Дпїпро реве«,
мужеоькі хори а сареііа ›Непрогдндною юрбоюс, »Дареьхне
пісне<<, »Нудьга гнітиты, пісні на один голов із фортепяпом
»Як почуєш в ночпс, >>Еіпа1е«, ›Бабине лїтос, „Із олїз мо
їх«. _- ;Симпатично принято також його оперу ›Роксодяна“.
Січивоький з форми і гармопїви належить до епігонів ні
мецького романтизму, перещещепого маркаптною завраовою
української медьодики на національний ґрунт.

В плеяді галицьких компоністів, які ще живуть
і яких творчість іще не замкнена, висувають сядось
які дальші імена:
о. Порфірі Й Бажанський, прихильник чверть

тонів; іван Біликовський (Весільні пісні); Яро
слав Вінцковський (псевдон. Ярославенко) по
пулярний патріотичними, легкоспівними„піснями („Марш
Соколів", „Ви хотілиб спинить“); о. Иосиф Киша
кевич (хори як „Катерина“, „Кантата в честь Шев
ченка"); Філярет Колесса, влучний гармоні'затор
народніх пісень. духовий ученик Лисенка (хори „Ву
лиця“, „Гагілки“, „На щедрий вечір“); Ярослав Ло
патинський (опера „Енеїда“); Остап Ніжанков
ський (популярний хор .,Гуляли“ і тріо на 'генор,
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скрипку і фортепян „Минули літа молодіі"); Генрих
Топольницький, автор таких жемчугів, як хорид
„Хустина“ і „Ой три шляхи" і популярний пісняр Сі
чових стрільців Михайло Гайворонський.
З наймолодших вибиваєть ся на перше місце

др. Станіслав Людкевич (ур. 1879 в Ярославі). що
є заст. директора музичного інститута ім. М. Лисенка у Львові.
На його артистичний доробок складають он хори, як »Вечір
в хаті<<, знаком персймаіочий ››Косар“, буршівий эВічний ре
вошоціонер«, пиклїчний в 4 частях написаний, могутний
›>Кавиаз« і пориваючий эОстанниіі бій« (Чотири останні з чу
дово ілюструючим акомпанїяментом орхестри); сольові пісні,
з них найпопуларвійша эЧеремошс, брате мійс: твори фор
тепянові і твори орхестральні як »ЅсЬетиа ѕушріюнісріес іин.
Вродженпй талант і пребогата артистична інтуіція, смілі

модерні гармонічні:ефекти і гарна орхестральна налога, став
дають Людкевича вже нині на перодовім місци між украін
съкими музичними твордями.

Наймолодшим з австрійських Українців є Ва
силь Барвінський (ур. 1888 в Тернополи). Як уче
пик чеського модерпого компоніста В. Новака одержав він

основну європейську музичну освіту і працює в ділі біль
шнх і поважнійших форм. Крім виконаної у Відни на кон
церті Шевченка в 1915 р. >>Украінської рапсодії<< на орхе
стру, нна задля европейської роботи, звязаиої з українськими
рідними мотивами, уміла захопити публику і знайшла за
гальне признане, має він іще в портфели кільканайцять го
тових творів музики камеральноі і фортепяновоі, що віщу
ють йому велику будучність.

~

На російській Україні стягають на себе увагу, мар
кантний своім украінсітвом у музиці, обдарований не
звичайним смаком К. Стеценко (хори „Прометей“,
„Ніченькщ нічко“, „Сон“); дуже плідний і всесторонний
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П а в л о Се н и ця (повиж 200 творів вокальної, каме
ральноі, симфоніч ноі, фортепяновоі і оперетовоі му
зики) і Степовий та Алчевський.

9. Розвій інструментів.

0 р г а н и.

Органи розвинули ся___з флєта і кобзи. Перші ор
гани появляють ся в Грецп вже в 11 ст. перед Хр., а на
заході в \/Ш ст. по Хр. -- З першу мали вони 10 до

`

12 клявішів, які треба було Цїлою рукою притискати.
Один органїст міг брати на раз найбільше два тони,
тому грало їх звичайно два. Протягом століть заве
дено ріжні уліпшеня, як вузкі клявіші (ширини пальця),
реєстри до зміни краски тону, в ХУ ст. винайшов Ні
мець Бернард органовий педал (клявіші натискані
ногами), а в ХУІІ ст. будують уже органи майже так
добрі як нинішні. До розвитку їх причинили ся: Тірк
(Тіітіс), Бах (І. Ѕ. Васіі), Марбург (МагЬпгё). Кірн
бергер (КігпЬегдет), а найбільше Зільберман (Ѕіі
Ъегтпапп) (ХУШ ст.). -

Батьком гри на органах зове історія Гіроляма
Фрескобальдія (1583-1644). - З пізнійших органїстів
тішили ся великою славою Букстегуде, І. С. Бах, Ген
дель, а в ХУШ і ХІХ ст. Зехте (Відень), Цельнер
(Гамбург), Ріхтер (Липськ), Гессе( ресляв) і Сен-Саен
(Париж). ,

Фортепян.

Фортепян виводить своє походженє від одно
струнного монохорда, арфи іцимбалів. Первістні

фартепяни звали ся: „Клявікорд“, „спінет“, „уігдіп
“

і „с1ауісешіэа10“. Фортепян із нинішною молотковою

Ї
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механікою, винайшов Крістофорі (Сгіѕіоіоті) в 1710 р.
Назва „фортепян“ пішла звідси, що на такім інстру
менті можна було грати до вподоби ріапо або іотіе.
Перші молоткові фортепяни виробляли Зільберман
у Фрайбергу і Штайн у Авгсбурзі. Богато уліпшень за
вели Штрайхер у Відни, Ерар (Етагсі) і Плєєль (Ріеуеі)
у Парижи і Втоагіуоогі у Льондонї. Найславнїйші су
часні фабриканти фортепянїв отсі: Весііѕ'сеіп у Берліні,
ВІіі'снщт у Липську, Вііѕепсіогіег у Відни і Ѕіеіпуау
в Ню Иорку і Льондонї.
3 першу була гра нафортепяні дуже невироб

лена, а пальцьованє незугарне. Поступ заводить СІе
шепіі, Моиаті, Стапіег і Сиегпу, що розвивають тех
ніку гри. Бетовен будить стиль драматичний, Шопен
дає вислів думки і глубоке чутє, а Лїст приносить бра
вуру і фантастичність фортепяновоі гри.

Скрипка

Скрипка розвинула ся зі смичкових інструментів,
уживаних від УШ до Х1\/ ст., які звали ся „фідуля“,
пізнійше у Французів „(ііопе“, у італійців „(іі§а“, а у
Німців „Веідс'ї Були то інструменти примітивноі бу
дови, о ріжній скількости струн (від З до 6), без пів
округлої підставки, з порогами під пальцями, як при
гітарі, о горлянно-носові-м тоні. Єгаѕраг Впіііоргп
дат або як його називають Німці Каѕрат Тіеі'іеп
Ьг но іспег(1514-1570)зачав перший будувати скрипки,
виглядом і формою подібні до наших, і від того часу
стає скрипка найпершим інструментом, що найліпше
віддає почуваня душі і найлекше до душі промовляє.
Тіфенбрукнер є основателем бресціянської школи (Вте
ѕсіа), а її головні представники Гаспар де Сальо (Єга
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ѕраг сіе Ѕаіо), Маджіні (Марѕіпі) і Вентуріні (Уе п
інгіпі).

'

Найбільшої слави і попиту заживають скрипки
кремонської школи (Сгетопа) (1550-1760). -
Майстрами тоі школи були:

1. Апсігеа, Апіопіо, Ніегопітппѕ і Ыіссоіо
Атаіі. іх скрипки високо склеплені, мають срібнавий
замрачений звук, дуже шляхотні в тоні, але тихі і тому
добрі лише до малих саль.
2. Апіопіо Ѕіэтасііуаті (1644-1736) лучить

у своїх неперевисшених інструментах силу бресціян
ських скрипок зі шляхотністю тону інструментів Ама
тіів. Полишив він коло 1000 інструментів, що продавали
ся перед вій ою по нечувано високих цінах (від 10.000 до
100000 К). ого скрипки плоскі, ляк переважно ясний,
тон легкий в обзиві (Іеісіііе Апѕргасііе), сильний і бли
скучий, не крикливий,„але такий, що проникає через
найбільшу орхестру. Иого сини Ёгапсеѕсо і 01110
Ьопе та ученики Вегдопаі і Опасїаопіпі не до
рівнують свому учителеви.
2. Апсігеа, (Зінѕерре (іеі (іёЇзп і Ріеіто

911атпегі конкурують зі скрипками Страдіварія.
По кремонській школі повстали школи неаполі

танська ((іаєііапо, Теѕіэоге), фльорентійська (СіаЬгіеІіі),
венецька (Мопізадпапа), тирольська (Ѕіаіпег), німецька
(Кіоіи із Міттенвальду) і французька (Ьпроі і Хііііап
ше). - Скрипки, що вийшли з під рук майстрів тих
шкіл, мають також вартість і филюють у ціні між
500 К до 10.000 К. Здаєть ся, що тайна будови скри
пок зійшла з кремонськими майстрами до гробу, і не
вважаючи на докладні досліди що до розмірів і гру
бости дерева, та хемічного складу лякеру, не удало
ся до нині зробити інструменту, рівної вартости, як
кремонські.

ь-__,пт-ґ-
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Розвиток гри на скрипці розпочинаєть ся в ХШІ
ст. - В Німеччині Бібер, в Італії Согеііі Уіуаісіі, Тат
ііпі і Уегасіпі, у Франціі` Воссііегіпі і Уіоііі ставляють
скрипку на висоті королевоі інструментів. _ ХІХ ст.
приносить скрипкових педагогів, як Кгец'сиег ВаіПос
іНосіе і неперевисшеного до нині легендарної слави
віртуоза Ыісоі'а Радапіпі'го (* 1782 в Генуі і 1840
в Ніцеі). - Дальший ряд ві туозів зачинають Ліпінь
скі, Ѕроііг, Аііагсі, Ветіоі; і іецхіэетрѕ, а в останних
часах продовжають його Вєнявскі, Ѕагаѕаіе, Іѕауе,
Егпѕі, іїоасіііпт, Тііоіпвоіі, НнЬау, Ктеіѕіег, КнЬеііі: і Ніі
Ьегпіапп.








