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МИКОЛА ГОРДІЙЧУК  
І СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ МУЗИКОЗНАВСТВО

Олена Немкович

УДК 78.072(477) Гордійчук + 781.2

Статтю присвячено 90-річчю від дня народження видатного українського му-
зикознавця Миколи Максимовича Гордійчука. У ній зроблено спробу розкрити 
значення багатогранної наукової діяльності вченого для сучасного музикознав-
чого процесу, зв’язки фундаментальних ідей його праць із характерними тен-
денціями розвитку національної музикознавчої науки на межі ХХ–ХХІ ст. 
Ключові слова:  Микола Гордійчук, музикознавство, українське історичне музи-
кознавство, українська музична культура.

The article is dedicated to the 90th anniversary of the prominent Ukrainian musicologist 
Mykola Hordiichuk birthday. The author has a shot at exposition of the value of the 
scientist's multifarious scientific activities for the modern musicological process, as 
well as the links of the fundamental ideas of his works with the specific tendencies of 
the national musicological development on a verge of the XXth and XXIst centuries.
Key words: Mykola Hordiichuk, musicology, Ukrainian historical musicology, Ukrainian 
musical culture.

2009 року випов-
нилося 90 років від  
дня народження ви-
датного українського 
вченого-музико знавця 
Миколи Мак симовича 
Гордійчука. Сьогодні, 
вже на відстані часу 
з моменту завершен-
ня його життєвого й 
творчого шляху, не 
можна не замислити-
ся над питанням: за-
вдяки яким рисам 
зроблене цим діячем 
у різних галузях на-
ціональної музичної 
культури, й зокрема в 
музикознавчій науці, з 
часом не лише не зазнало забуття, а навпа-
ки, дедалі більше привертає увагу музично-
культурної громадськості?

Відповідь на це пи-
тання пов’язана не ли-
ше з тим, що його на-
укові здобутки належа-
ли до вершинних до-
сягнень української 
музикознавчої думки 
1950-х – початку 1990-х  
років, а й із тим, що в 
науковій діяльності 
Миколи Максимовича 
передбачено низ-
ку важливих тенден-
цій розвитку сучасно-
го українського істо-
ричного музикознав-
ства. Так, дослідження 
М. Гордійчука свідчать 
про його принциповий 

україністичний світогляд, послідовно проводи-
ти який у радянський час, як відомо, було важ-
ко й небезпечно. Однак саме такі позиції пере-

Микола Гордійчук. Кінець 1940-х років
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конливо виявилися в усіх галузях творчої діяль-
ності вченого, зокрема в тих його здобутках, які 
зумовили визначне місце М. Гордійчука в роз-
витку українського історичного музикознавства. 
Серед багатьох виявів зазначених поглядів на-
уковця – спрямування роботи керованого ним 
упродовж майже двох десятиліть відділу музи-
кознавства ІМФЕ на дослідження найважливі-
ших тем і проблем національної музичної куль-
тури, концептуальність в осмисленні останньої, 
пов’язана з розкриттям її як суб’єкта європей-
ського культурного контексту, всебічна підтрим-

ка талановитих українських композиторів і 
музикознавців, популяризація їхніх творчих 
досягнень тощо.

Україністичні позиції М. Гордійчука, по-
чавши формуватись іще в дитячі роки, у 
подальшому міцніли й поглиблювалися на 
шляхах Другої світової війни, учасником 
якої він був, під час навчання в Київській 
консерваторії, праці в академічному 
Інституті мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії імені М. Рильського, самостій-
ної наукової роботи, зокрема опрацювання 
архіву М. Грінченка, який сформувався під 
впливом народознавчих ідей періоду на-
ціонального культурного відродження кін-
ця ХIХ – першої третини ХХ ст. Не випад-
ково М. Гордійчук став спадкоємцем ба-
гатьох ідей свого видатного попередника. 
Відтак україністичні погляди М. Гордійчука 
зумовили його важливу місію в драматич-
ній політико-ідеологічній ситуації радян-

ського періоду, однією з характерних рис якої 
було знищення культурно-історичної пам’яті. 
Він належав до тих прогресивних представ-
ників української інтелігенції, які особливо ре-
льєфно фокусували у своїй творчій діяльнос-
ті зв’язок часів – першої третини ХХ ст. і на-
ступних радянських десятиліть, початку ХХ й 
межі ХХ–ХХI ст., яким властива спорідненість 
парадигм культури. 

Пригадуємо, що ще наприкінці 1980-х років 
М. Гордійчук дуже скромно говорив, що він не 
є теоретиком історії музики, а переважно опе-

рує емпіричними даними. Для 
людини, не знайомої з особли-
востями музикознавчого про-
цесу ХХ ст., це висловлення 
вченого могло б навести на 
думку про певний недолік його 
наукових праць – слабку роз-
робленість у них концептуаль-
но значущої проблематики. 
Насправді ж це побіжне зау-
важення М. Гордійчука свідчи-
ло про причетність його праць 
до важливої прогресивної тен-
денції національного музикоз-
навчого процесу другої поло-
вини ХХ ст. – побудови в ньо-
му ґрунтовної емпіричної бази 
музичного українознавства. 

Фольклорна експедиція, 1956 рік. На Карпатському 
перевалі. Сидять О. Правдюк, М. Гордійчук,  

Л. Ященко, стоїть – водій експедиції

Зліва направо: Г. Майборода, С. Гордійчук, М. Гордійчук,  
П. Майборода, 1950-ті роки
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Адже після фактичного її знищення в 1930–
1940-х роках упродовж наступних десятиліть, 
особливо в 1960–1980-х роках, вона істотно 
поповнилася, до наукового обігу було введено 
значну кількість архівних матеріалів, розпочато 
дослідження нових для радянського часу нау-
кових напрямів. 

М. Гордійчук володів енциклопедичними 
знаннями у сфері вітчизняної музичної культу-
ри. Тому в зазначеному контексті він належав 
до когорти тих музикознавців, які зробили осо-
бливо помітний внесок 
у розробку джерельної 
бази музичного україноз-
навства. У його працях, 
присвячених, зокрема, 
національній симфоніч-
ній музиці, дослідженню 
творчості М. Лисенка, 
М. Леонтовича, П. Ко-
зицького, композито-
рів наступних поколінь, 
опрацьовано неабия-
кий фактичний матері-
ал. Потужне зростання 
емпіричних основ му-
зичного українознав-
ства на сучасному ета-
пі об’єктивно є безпосе-
реднім продовженням 
копіткої джерелознав-
чої праці, розпочатої му-
зикознавцями в 1960–
1980-х роках, зокрема 
М. Гордійчуком, який не 
лише сам невтомно пра-
цював у цьому напрямі, 
а й стимулював науко-
вий пошук своїх колег. 

У процесі формування джерельних підва-
лин музичного українознавства помітною є 
роль М. Гордійчука у становленні ще однієї тен-
денції, що також зазнала руйнування на межі 
1920–1930-х років і відновилася в 1960–1980-х, 
почала швидко розвиватися та вийшла на чер-
говий вищий щабель на межі ХХ–ХХI ст. Ідеться 
про викристалізування циклу спеціальних (до-
поміжних) музично-історичних дисциплін і шир-
ше – становлення історичного музикознавства 
як багатопрофільної галузі, що, крім власне іс-
торії музики, включає також різною мірою роз-

винені джерелознавство, текстологію, палео-
графію, археографію, бібліографію, нотогра-
фію, епістологію тощо. Спрямований на різно-
бічне вивчення джерел, зазначений цикл дис-
циплін є базовим для утвердження історично-
го музикознавства як галузі фундаментальної 
науки. У зв’язку з цим згадується думка росій-
ського літературо знавця Д. Лихачова про своє-
рідну «троянду» літературознавчих дисциплін, 
у якій її периферія, утворена допоміжними лі-
тературознавчими галузями, утілює точне на-

чало, а отже, є необхід-
ною для функціонування 
літературознавства як на-
уки 1. Аналогічна ситуація 
простежується і в музико-
знавстві (Н. Александрова, 
В. Медушевський, Є. На-
зайкінський, О. Немкович 
та ін.) На сучасному ета-
пі активного розвитку за-
значених дисциплін, що в 
контексті розвинених між-
національних культурних 
зв’язків сприяє належній 
репрезентації українсько-
го історичного музико-
знавства, варто пам’ятати 
тих музикознавців, які 
в різні історичні періо-
ди доклали багато зусиль 
для створення ґрунтов-
ної джерельної бази на-
ціонального історичного 
музикознавства, зокрема 
М. Грінченка, Ф. Стешка, 
З. Лиська, А. Хибінського, 
А. Ольховського, О. Шреєр- 

Ткаченко, М. Гордійчука та багатьох інших.
Праці М. Гордійчука також належать до тих, 

які безпосередньо підготували докорінні кон-
цепційні зміни в українському музикознавстві 
кінця ХХ ст. Попри неможливість у радянський 
час вийти за межі загальноприйнятих тенден-
ційних засад історичного музикознавства, що 
відповідали марксистській соціологічній схемі 
й упроваджувалися в музикознавство «згори», 
в аналізі конкретного музичного матеріалу, на-
самперед у фахово досконалих працях, вияв-
лявся процес формування «другого концепцій-
ного ряду». Він виникав зворотним шляхом – 

М. Гордійчук. Кінець 1980-х років
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«знизу», в результаті ґрунтовного професійно-
го аналізу конкретного музично-історичного ма-
теріалу. Хоч у таких працях і цитувалися кла-
сики марксизму-ленінізму, висловлювання про 
«народність і реалізм» мистецтва, прояви неу-
передженого музикознавчого аналізу поступо-
во «розхитували» загальноприйняту концепту-
альну схему й створювали іманентні умови для 
концепційної переорієнтації українського істо-
ричного музикознавства в останньому десяти-
літті ХХ ст. 

Розвідки М. Гордійчука належать до тих до-
сліджень, у яких ці процеси виявилися найпе-
реконливіше. Так, у ряді публікацій Микола 
Максимович висвітлив питання впливу укра-
їнського музичного матеріалу на творчість ро-
сійських композиторів, спорідненості принципів 
художнього мислення М. Леонтовича й західно-
європейських композиторів-симфоністів, оригі-
нальності української музики в слов’янському 
контексті. Накопичення таких спостережень різ-
них науковців поступово створювало іманент-
не конкретно-аналітичне підґрунтя для утвер-
дження вже в наступний період думки про ори-
гінальність і самодостатність української музич-
ної культури у світовому культурному контек-
сті. Важливими у цьому плані були й притаман-
ні дослідженням фольклористів і музикознав-
ців, у тому числі М. Гордійчука, спостережен-
ня щодо специфічних національних рис зраз-
ків календарно-обрядової творчості 2. Такі до-

слідження фактично ставили під сумнів поло-
ження радянської історіографії про те, що фор-
мування української народності почалося лише 
після занепаду Київської Русі. 

Показовим є й вибір М. Гордійчуком об’єктів 
своїх досліджень, зокрема української сим-
фонічної музики, творчості М. Лисенка, з ви-
вченням яких у подальшому пов’язані не лише 
масштабні, але й пріоритетні наукові напря-
ми. Цікаві й деякі психологічні риси науко-
вої діяльності М. Гордійчука, нерозривність 
у ній суто наукових завдань і подвижницько-
го пафосу в ім’я розвитку української музичної 
культури, взаємопроникнення в ній Логоса й 
Етоса. Свідченням цього є вибір найактуальні-
ших тем розвитку музичного українознавства 
для його власних наукових досліджень, а та-
кож розробка таких тем співробітниками керо-
ваного ним відділу. Уже згадувані концепційні 
засади досліджень ученого поєднані з виява-
ми екстравертивності його особистості – щи-
рим уболіванням за долю всього цінного в на-
ціональній музичній культурі. Усе це, виклика-
ючи асоціації з відповідними рисами творчої 
діяльності українських, і не лише українських, 
діячів різних часів, які принесли славу націо-
нальним культурам, разом з тим корелює з ха-
рактерною тенденцією сучасної вітчизняної, 
зокрема музикознавчої, науки – послабленням 
у ній позицій структуралізму й посиленням її 
гуманістичних рис. 

Музей М. Лисенка. 1989 рік. Вручення М. Гордійчуку Премії ім. М. Лисенка. Зліва направо:  
А. Муха, О. Правдюк, А. Терещенко, М. Беляєва, М. Гордійчук, Н. Якимнеко, А. Штогаренко,  

Н. Семененко, В. Кузик, Б. Фільц, О. Литвинова, Т. Булат, Л. Дичко, Г. Степанченко
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Зв’язки М. Гордійчука з українським історич-
ним музикознавством на зламі ХХ–ХХI ст. не 
обмежуються його особистим творчим дороб-
ком. Не меншою мірою ці зв’язки розкрилися в 
діяльності Гордійчука – організатора науково-
го процесу, в якій особливо масштабно вияви-
лося його значення для сучасної національної 
музикознавчої науки в цілому. Властива його 
світоглядним і науковим позиціям україністич-
на спрямованість, здатність передбачати пер-
спективи розвитку зазначеної наукової галузі 
відбилися в дисертаційних працях, а отже, і в 
інших наукових розробках, інших галузях твор-
чої діяльності його ви-
хованців. Наприклад, 
О. Кононова почала 
працювати під керів-
ництвом М. Гордійчука 
у сфері музичної ре-
гіоналістики, вивча-
ючи музичну культу-
ру Харкова. Завідувач 
відділу музикознавства 
ІМФЕ А. Калениченко, 
виступаючи насам-
перед як продовжу-
вач наукових ідей сво-
го батька – відомо-
го історика-полоніста 
Павла Михайловича 
Калениченка, – здій-
снив ряд публікацій, 
присвячених пробле-
мі контактів Кароля Шимановського з україн-
ською музичною культурою, у процесі написан-
ня своєї кандидатської дисертації також під ке-
рівництвом М. Гордійчука. Наша кандидатська 
дисертація була присвячена науковій спадщині 
М. Грінченка. І музична регіоналістика, і дослі-
дження міжнародних зв’язків української музич-
ної культури, і наукознавча проблематика, що в 
1970–1980-х роках не входили до кола найакту-
альніших, тепер належать до пріоритетних. Такі 
приклади можна продовжити. Усі вони свідчать 
про те, що діяльність Гордійчука – вихователя 
наукових кадрів музикознавців – уже в 1970–
1980-х роках мала помітне значення для підго-
товки фахівців з проблематики, що набула ак-
туальності лише сьогодні. 

Важко переоцінити значення для сучас-
ної української музикознавчої науки діяльнос-

ті М. Гордійчука – керівника відділу музикоз-
навства ІМФЕ. Пригадаємо, що в 1980-х роках 
це був найтитулованіший відділ Інституту – сім 
докторів наук! У зв’язку з цим зазначимо, що 
в 1960–1980-х роках українська музикознав-
ча наука інтенсивно зростала не лише завдя-
ки розширенню її проблемно-тематичного кола, 
засвоєнню нових методів і підходів, а й завдя-
ки підвищенню кваліфікації кадрів музикознав-
ців. У той період в Україні вперше було захи-
щено низку докторських дисертацій з проблем 
музикознавства. При цьому переважну біль-
шість докторів наук, теми дисертацій яких сто-

сувалися історії україн-
ської музики, було зо-
середжено у відділі му-
зикознавства ІМФЕ, у 
чому, безумовно, – ве-
лика заслуга Миколи 
Максимовича як керів-
ника відділу. За пері-
од його праці у відді-
лі музикознавства, зо-
крема на посаді за-
відувача, співробітни-
ки відділу (за участю 
М. Гордійчука як фахо-
вого редактора, рецен-
зента, порадника) ство-
рили основний у дру-
гій половині ХХ ст. ма-

сив фундаментальних 
наукових досліджень 

з проблем історії української музики, завдяки 
яким цей відділ став провідним центром нау-
кової музичної україністики, відомим не лише 
в Україні, а й далеко за її межами. Водночас 
без ґрунтовного вивчення в цих розробках іс-
торії української музичної культури на сучасно-
му етапі був би неможливим синтез історично-
го музикознавства з культурологією, філософі-
єю, іншими галузями знання, завдяки яким ця 
дисципліна виступає тепер як чутливий резона-
тор найхарактерніших тенденцій еволюції нау-
кового знання, духовної національної та євро-
пейської культури. 

Своєрідною кульмінацією науково-творчого 
шляху М. Гордійчука стало започаткування ним 
і часткове здійснення під його керівництвом 
наукового проекту, що досі залишається най-
фундаментальнішим в українському історич-

Б. Патон вітає М. Гордійчука

http://www.etnolog.org.ua



99

ному музикознавстві. Ідеться про багатотом-
ну «Історію української музики». Підсумовуючи 
надбання названої наукової дисципліни радян-
ського часу, це видання виявилося важливим і 
для її подальшого розвитку. У сучасних умовах 
зміни парадигми культури, а відтак і музично-
історичної концепції оптимальною відповід-
дю на запити часу виявилася підготовка спів-
робітниками відділу доповненого й переробле-
ного видання «Історії української музики». Крім 
того, емпірична база цього видання стала осно-
вою іншого багатотомного наукового проекту – 
«Української музичної енциклопедії», що здій-
снюється співробітниками відділу музикознав-
ства ІМФЕ також уперше в Україні.

Нарешті, слід назвати ще один важливий 
чинник, який свідчить про непересічне значен-
ня наукової праці М. Гордійчука для сучасної 
української музикознавчої науки. Його життє-
вий шлях завершився в середині 1990-х років, 
однак на межі ХХ–ХХI ст. на теренах музикоз-
навства в різних містах та інституціях України 
працюють вихованці М. Гордійчука, завдяки 
чому забезпечується зв’язок поколінь, ство-
рюється безперервна традиція, без якої не-
має академічної науки. Це у свою чергу стало 
умовою формування позначеної специфічни-
ми рисами музикознавчої школи на базі відді-
лу музикознавства ІМФЕ. З огляду на це, безу-
мовно, не можна не згадати й про те, що на су-
часному етапі продовжується творча діяльність 
М. Загайкевич, Л. Пархоменко, А. Терещенко, 
працюють учні названих музикознавців, а та-
кож Т. Булат і А. Мухи, які тривалий час пра-

цювали в названому відділі. Під керівництвом 
М. Гордійчука було підготовлено й захище-
но 48 кандидатських і докторських дисерта-
цій. У зазначеному контексті наукова діяль-
ність М. Гордійчука відіграла непересічну роль 
у продовженні закладених ще в першій трети-
ні ХХ ст. традицій, набула фундаментального 
значення у створенні згаданої музикознавчої 
школи, а відтак – кадрового потенціалу і безпо-
середньо пов’язаного з ним фахового рівня му-
зичного українознавства другої половини ХХ – 
початку ХХI ст.

Отже, М. Гордійчук належав до тих видатних 
учених, які, будучи безпосередньо причетними 
до фундаментальних наукових досягнень пев-
них періодів, водночас усвідомлювали провід-
ні перспективні тенденції розвитку науки, сво-
єю працею зробили визначний внесок у її ста-
новлення. Постаті таких учених ніколи не пере-
стають привертати увагу дослідників наступних 
поколінь, а кожний період відкриває нові, рані-
ше не усвідомлені грані їхньої наукової діяль-
ності. Творчі здобутки Гордійчука-вченого, оче-
видно, ще тривалий час зберігатимуть актуаль-
ність у контексті традицій, у становлення яких 
він зробив вагомий внесок як видатний україн-
ський музикознавець, подвижник національної 
музичної культури. 
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