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МСТИСЛАВ ЮРЧЕНКО ПРЕЗЕНТУЄ  
ХОРОВІ КОНЦЕРТИ МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО

Оксана Летичевська

Максим Березовський. Віднайдені хорові концерти. Частина «А». Концерти чотириго-
лосні / [упоряд., ред., передм. М. Юрченка]. Київ : Комора, 2018.

Вивільнення гуманітарної думки з по-
лону імперських ідеологічних стереоти-
пів відкриває можливості для відтворення 
об’єктивної картини, визначення місця й ро-
лі української складової в історичній пано-
рамі європейського культурного розвитку. 
Нового осмислення набуває надзвичайно 
показовий із цього погляду переломний 
період XVII–XVIII ст., коли, незважаючи на 
драматичні, а часом і трагічні колізії укра-

їнської історії, усе ж активно відбувалося 
апробування й укорінення на ґрунті націо-
нальних традицій європейських культурних 
ідей нового часу, зокрема, актуальних інно-
вацій у музичному мистецтві. 

Самовіддану пошукову роботу з відкрит-
тя джерел і вивчення тогочасної україн-
ської музики, яку розпочали О. Шреєр-Тка-
ченко, Н. Цалай-Якименко, А. Іванов, Н. Ге-
расимова-Персидська, Ю. Ясиновський, 
М. Степаненко, продовжують Л. Корній, 
Т. Гусарчук, О. Шуміліна, І. Кузьмінський, 
Б. Дем’яненко й інші дослідники. Музико-
знавець і диригент Мстислав Юрченко 
вже багато років глибоко й послідовно за-
ймається вивченням хорової спадщини ви-
датного Майстра XVIII ст. – «українського 
Моцарта» Максима Березовського, і під-
сумком цієї діяльності стало нещодавнє 
видання та презентація збірки віднайдених 
хорових концертів композитора.

За радянських часів уважалося, що 
жанр православного циклічного хорового 
концерту класичного стилю виник як ре-
зультат творчості італійців В. Манфредіні 
й Б. Ґалуппі, які працювали в Петербурзі у 
другій половині XVIII ст. Проте, як наголо-
сив М. Юрченко під час презентації нотного 
видання, М. Березовський сказав власне 
творче слово в цьому напрямку незалежно і 
навіть трохи раніше від іноземних майстрів, 
сприйнявши новаторські тенденції хорового 
письма свого, можливо, безпосереднього 
музичного наставника Андрія Рачинсько-
го – керівника глухівської капели гетьмана 
К. Розумовського 1. Перехідний характер 
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української музичної творчості 50–60-х ро-
ків XVIII ст. від барокових партесних концер-
тів до ранніх хорових концертів класичного 
стилю А. Рачинського та М. Березовського 
детально висвітлюють і наукові праці Ольги 
Шуміліної, підготовлені за матеріалами ки-
ївських рукописних колекцій 2.

Як відомо, доля геніального українсько-
го композитора була нелегкою. Після тріум-
фального успіху творів М. Березовського на 
європейських теренах його подальше жит-
тя в Санкт-Петербурзі складалося невдало 
і трагічно обірвалося у 32-річному віці за 
досить загадкових обставин (за офіційною 
версією, він вчинив самогубство). Його му-
зичну спадщину, що включає опери, хорові 
та інструментально-оркестрові твори, на 
жаль, було розпорошено. Єдиний збереже-
ний рукопис М. Березовського – антифон, 
написаний на іспиті на звання академіка 
Болонського філармонійного товариства 
1771 року 3. З хорових концертів компози-
тора до початку ХХ ст. збереглися у друко-
ваних виданнях лише геніальний шедевр 
«Не отвержи мене во время старості» та 
концерт «Господь воцарися». Стараннями 
М. Юрченка було віднайдено в різних ар-
хівах і видано чотири арії з опери «Демо-
фонт», хорові твори – концерт «Бог ста в 
сонмі богов», Літургію, причасні вірші ком-
позитора. Крім того, Сонату для скрипки і 
фортепіано розшукав й опублікував компо-
зитор Михайло Степаненко.

Книги з поголосниками ще невідомих 
хорових концертів М. Березовського було 

знайдено в так званому Бахівському ар-
хіві (у якому містяться зразки переважно 
західноєвропейської музики) Центрально-
го державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України 4. Вони були атрибуто-
вані відомою дослідницею української ста-
ровинної музики завідуючою відділом му-
зичних фондів НБУВ Ларисою Івченко. На 
жаль, поміж поголосників були відсутні пар-
тії першого альта і першого баса, тож від-
новлення повної партитури творів вимага-
ло кропіткої роботи та глибокої обізнаності 
в композиторському стилі М. Березовсько-
го. Саме таку величезну реконструктивну й 
редакторську роботу виконав М. Юрченко, 
порівнюючи матеріали київської збірки з 
розпорошеними рукописними поголосника-
ми творів композитора, що зберігаються в 
зарубіжних архівах, і таким чином зібравши 
докупи партитури одинадцяти хорових кон-
цертів М. Березовського 5.

У презентованому виданні вміщено най-
більш затребувані виконавцями чотириго-
лосні концерти. Уперше публікуються вісім 
творів М. Березовського (два з них оприлюд-
нені раніше в монографії О. Шуміліної, але 
М. Юрченко подає власну, відмінну редак-
цію). До збірки також увійшов пасхальний 
концерт «Да воскреснет Бог», віднайдений 
та реконструйований відомою дослідницею 
творчості М. Березовського Мариною Рица-
ревою, в Україні він теж друкується вперше. 
Три віднайдені концерти для подвійного 
(восьмиголосого) хору М. Юрченко планує 
видати як другу частину збірки.

У музичному тексті концертів дослідник 
намагався максимально зберегти весь ма-
теріал, який можна було відновити за руко-
писами. Він відредагував лише окремі ноти, 
знаки альтерації, ритмічні тривалості, тем-
пи, підтекстовку та ін. У вербальному тек-
сті збережено українську транслітерацію 
церковнослов’янської мови, якою послу-
говувалися у Придворній співацькій капелі 
за часів М. Березовського. Для сприяння 
міжнародному поширенню видання додано 
переклад тексту англійською мовою та від-
повідну підтекстовку. У передмові до збірки 
М. Юрченко пояснив особливості своєї ре-
дакторської роботи, подав коротку характе-
ристику кожному з виданих творів.
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Майже всі представлені у збірці концерти 
написані в мажорі (чотири – у До-мажорі), 
вони мають урочистий, панегіричний харак-
тер, обумовлений сферою їх побутування 
як складової парадного палацового життя. 
Емоційно проникливий, лірико-драматич-
ний концерт «Не імами іния помощі» (на 
текст кондака ікони Пресвятої Богородиці 
«Всіх скорбящих радості») став другим піс-
ля «Не отвержи мене во время старості» 
відомим нам мінорним концертом М. Бере-
зовського. Їхня музична форма побудована 
за принципом контрастів – зміна швидких 
і повільних частин, динаміки, епізодів tutti 
і ансамблю солістів – що, власне, і стано-
вить жанрові ознаки хорового концерту 
класичного стилю. Гомофонні епізоди хо-
рального типу доповнюються поширеними 
тоді в західній музиці імітаційно-поліфоніч-
ними формами – фугато і фугами, які за-
звичай виступають завершальними части-
нами циклічних композицій. Кількість час-
тин концертів М. Березовського може бути 
різною – від двох частин лаконічного «Не 
імами іния помощі» до дванадцяти частин 
масштабного панегірика «Господи, силою 
твоєю возвеселиться цар». У ставленні 
композитора до музичної форми, продик-
тованої характером твору та змістом вер-
бального тексту, можна вбачати традиції, 
пов’язані з вільним трактуванням музичної 
форми в партесних концертах.

Натомість взаємодія вербального тексту 
і музичних виражальних засобів у творах 
М. Березовського виходить на якісно новий 
щабель, порівняно з бароковою музичною 
творчістю. Концерти характеризуються 
експресивним мелодизмом, особливо в 
партіях солістів і темах поліфонічних по-
будов. З’являється лірична, «авторська» 
інтонація прочитання канонічного тексту й, 
відповідно, осмислення і трактування духо-
вних постулатів. Вираження музичними за-
собами морально-духовної ідеї твору може 
доходити до справжнього драматизму, як, 
зокрема, у концерті «Милість і суд воспою 

Тебі, Господи», який М. Юрченко за цим 
аспектом вважає передвісником геніаль-
ного шедевра «Не отвержи мене во время 
старості» 6.

Віднайдені музичні твори, що увійшли до 
збірки, були гідно представлені дослідни-
ком і диригентом М. Юрченком у концерт-
ному виконанні. У соборі Михайлівського 
Золотоверхого монастиря зведений колек-
тив співаків Патріаршого хору УГКЦ та Хо-
ру «Українського фонду духовної музики» 
полонив слухачів чудовим звучанням доро-
гоцінних хорових перлин, що вийшли з-під 
пера геніального майстра і становлять, 
безсумнівно, золотий фонд української му-
зичної культури. Також силами М. Юрчен-
ка та означеного співочого колективу було 
здійснено запис хорових концертів М. Бе-
резовського на компакт-диск.

У виданні висловлено численні подяки 
організаціям та окремим представникам 
української діаспори Канади, які спонсору-
вали пошукову роботу та публікацію збірки. 
Ми ж, у свою чергу, можемо щиро подяку-
вати самовідданому досліднику і талано-
витому музиканту Мстиславові Юрченку за 
відродження нашої мистецької та духовної 
спадщини.

Примітки
1 Юрченко М. Андрій Рачинський – перший учи-

тель Максима Березовського. Культура і життя. 
1996. № 1.

2 Шуміліна О. Стильова динаміка української ду-
ховної музики XVII–XVIII ст. за матеріалами рукопис-
них колекцій. Донецьк, 2012.

3 Чернетка антифону М. Березовського збері-
гається в Архівних наукових фондах рукописів та 
фоно записів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ.

4 Центральний державний архів-музей літератури 
і мистецтва України. Ф. 441. № 907. Од. зб. 1–6.

5 У роботі були використані переважно матеріали 
з Російського національного музею музики в Москві 
(ф. 283), а також Російського державного історичного 
архіву в Санкт-Петербурзі (РФ), Австрійської націо-
нальної бібліотеки та Придворної музичної капели у 
Відні (Австрія).

6 На це М. Юрченко вказує в передмові до 
видання. 
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ВЕСНА ЛІНИ КОСТЕНКО

Любов Ільницька 

Нерозривне поєднання поезії та музики 
відкриває приховані відчуття подиву. Бар-
ви весни, звеличені ліричними наголосами, 
змушують ретельніше придивлятися до тих 
непізнаних сторін прекрасного, зміст яких 
уже осягнули класики українського та сві-
тового мистецтва.

Який сенс вкладають глядачі в поняття 
надзвичайна подія? Пошук дива, дива-ви-
стави, яка б запам’яталася надовго. Утім, 
якщо суголосною темою всієї програми бу-
де сильний мотив лагідного та потужного 
слова Ліни Костенко, тоді ця концертна по-
дія повинна сягнути виміру сенсації.

22 березня 2019 року в Колонному залі 
імені М. В. Лисенка Національної філармо-
нії України пройшов незабутній театрально- 
музичний вечір «Весна підніме келихи 
тюльпанів», складений за творами Ліни 
Костенко.

Поезія Ліни Костенко в майстерному ви-
конанні народної артистки України Раїси 
Недашківської причаровувала глибиною 
особливої образної виразності. Глядач по-
ринав в орбіти невичерпних одухотворе-
них поетичних нюансів через натхненне 
декламування енергійної експресивності. 
Вбрання примадонни української сцени 
ніби зійшло з картини Віктора Зарецького, 
який зобразив Р. Недашківську як береги-
ню, наповнену яскравим світлом монумен-
тальної симфонії. Водночас велич постаті 
видатної актриси доповнювалася елемен-
тами венеційської видовищності – унікаль-
не вплетення оксамитових відтінків у темні 
фалди театрального костюма – усі ці дета-
лі переконливо створювали гармонійний 
образ античної музи, яка в плавних жестах 
драматичної елегійності позначила на сце-
ні духовне знамення – найвищу цінність по-
етичної творчості.

Розпочала програму «Музична імпро-
візація» – романтичність тонких руладних 
звуків арфи вдало налаштовували ауди-
торію на вишукане сприйняття поетичних 
рядків. Таким чином, за задумом автора 

ідеї та режисера програми заслуженого ді-
яча мистецтв України Олександра Білозу-
ба, небесне осяяння арфи переносило гля-
дача в споконвічні інтонації легкої пелюст-
ковості святкового настрою. Чуттєва гра 
Валерії Тихонової супроводжувала майже 
всю першу частину вечора.

Складно окреслити словами хвилюван-
ня глядачів, коли після насичених рядків 
вір ша Л. Костенко «Ті журавлі і їх прощаль-
ні сурми»: 

Сумна арфістко – рученьки вербові! –
по самі плечі вкутана в туман.
Зіграй мені мелодію любові,
ту, без котрої холодно словам 

за динамічною паузою, у яку Р. Недашків-
ська вклала глибоку незворотність доле-
носних рядків, монументально з’являється 
постать окриленного Орфея – заслуженого 
артиста України Ігоря Завадського. Акорде-
он у діалозі з арфою причаровує та зриває 
шквал оплесків. Одночасна ніжність та про-
никливе входження в зміст таких творів, як 
Oblivion («Забуття») А. П’яццоли та «Валь-
су квітів» П. Чайковського, викликали емо-
ційну піднесеність – неперевершена гармо-
нія панувала і приголомшувала.

Віртуозність Ігоря Завадського, його 
самовіддана гра та бурхлива експресія 
Libertango Астора П’яццоли доповнювали 
драматичний зміст віршованого портрета 
«Твій силует» Ліни Костенко. Хоча найбіль-
шою мірою обдарування Ігоря Завадського 
проявило себе при особливому виконанні 
Концерту № 4 Антоніо Вівальді із циклу 
«Пори року». Сум ностальгічного переспі-
ву за втраченою радістю та болісне відчу-
дження від щасливих подій життя ніби від-
бивалися на рухах музиканта.

Слід сказати, що зворушливі балетні па 
Анастасії Прохорової ніби мимоволі горта-
ли сюжетні сторінки – пори року – провід-
ні лінії поетичного натхнення, від виступу 
до виступу створювали суцільне полотно 
вистави.
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