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Яків Сорокер та українська музична культура

Українська музична культура на сьогодні все ще займає, на жаль, 
незначне місце в європейському та світовому контекстах. Причиною 
того були тривалі періоди бездержавного 
існування українського народу, культура 
якого зазнавала нещадних утисків з боку 
більш сильних та аґресивних сусідів. Це не 
означає, однак, що кращі зразки української 
музичної творчості, передусім народної, не 
були знані достатньо широко й поза межами 
України. Швидше навпаки: від давніх-давен 
українська пісня широко побутувала в різ-
них кутках Європи, а згодом – і Америки, 
зацікавлюючи не лише простих людей, а 
й фахівців, передусім композиторів.

Власне цей феномен – органічна при-
сутність українського мелосу у творчості 
композиторів різних країн – зацікавила ві-
домого вченого, скрипаля й музикознавця, доктора Якова Сорокера. Це 
зацікавлення відбилося в його ґрунтовному дослідженні “Українська 
пісенність у музиці класиків”, яке вперше побачило світ англійською 
мовою в Канаді 1995 року і стало “лебединою піснею” у розлогому до-
робку музикознавця.

Яків Сорокер (1920, Бельці – 1995, Єрусалим) закінчив Московську 
консерваторію ім. П. Чайковського з класу скрипки відомого скрипаля 
Д. Ойстраха. Працював у Кишинівському музичному училищі, Алма-
Атинській консерваторії, у Дрогобицькому педагогічному інституті 
ім. Івана Франка – завідував кафедрою теорії й історії музики та гри на 
музичних інструментах. 

Серед дрогобицької інтеліґенції ходив поголос, що Я. Сорокеру за-
боронено жити у великих містах Совєтського Союзу. В 1976 році він 
виїхав до Ізраїлю. Листувався з українськими колеґами-музикантами, 
зокрема з дириґентом, музикознавцем Семеном Масним, який свого 
часу відбув 19 років у таборах ҐУЛАГу. 

Володимир Грабовський
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Наукова спадщина Якова Сорокера становить понад 100 друкова-
них праць із музикознавства, культурології, написаних російською, 
українською, румунською, польською і єврейською (іврит, ідиш) мова-
ми. Низка його праць опублікована також англійською і німецькою мо-
вами.

Поважне місце за широтою охоплення матеріялу та за рівнем ана-
лізу в музикознавчих дослідженнях Я. Сорокера посідає українська 
тематика. Він народився і виріс у північній Молдові, де присутність 
української народної музичної культури дуже помітна, але глибше пі-
дійшов до української теми з переїздом в Україну, до Дрогобича. Цю 
тему він продовжував розробляти до кінця свого життя. У річищі своїх 
безпосередніх педагогічних інтересів він свого часу уклав “Програму 
з класу скрипки для педагогічних інститутів України”. Як дослідник 
написав низку праць, серед яких вирізняються “Українські теми у твор-
чій спадщині Петра Чайковського”, “М. Ґлінка й Україна”, “ ‘Мойсей’ 
І. Франка і ‘Мойсей’ С. Людкевича”, “С. Прокоф’єв та український 
фольклор” і особливо книжка “Ukrainian Musical Elements in Classical 

Яків Сорокер під час концерту в  Дрогобицькому педагогічному інституті ім. І. Франка
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Music”, в якій ґрунтовно й доказово проаналізовано українські інтона-
ції у творчості композиторів світу – від Франца Йозефа Гайдна і Луїджі 
Боккеріні до Бели Бартока і Дмитра Кабалевського.

У Совєтському Союзі Я. Сорокер публікував свої дослідження на 
українську тематику в журналах “Музика”, “Народна творчість та ет-
нографія”. Пізніше, живучи в Ізраїлі, друкувався у “Визвольному шля-
ху” (Лондон), “Сучасності” (Мюнхен), “Шляху перемоги” (Мюнхен), 
“Нових днях” (Торонто). Українські діяспорні видання охоче вміщали 
на своїх сторінках написані об’єктивно, на високому науковому рівні 
статті Я. Сорокера, які вигідно відрізнялися від совєтських музикознав-
чих публікацій, що були написані в такий спосіб, аби “не роздрочува-
ти старшого брата” (вислів Я. Сорокера). З розпадом СССР з’явилася 
можливість публікувати його праці і в незалежній Україні.

Стараннями автора цієї статті винятково змістовне й цікаве до-
слідження Я. Сорокера “Людвіг ван Бетговен та син останнього 
українського Гетьмана” було передруковано 1995 року в київському 
журналі “Музика”.

Яків Сорокер після виїзду в Ізраїль (середина 70-х рр.)
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У своїй дослідницькій творчості Я. Сорокер багато уваги приділив 
питанню українсько-єврейських взаємин у царині музики. Тут варто 
відзначити його працю “Євреї в музиці України” та двотомове видан-
ня “Российские музыканты-евреи: Биобиблиографический лексикон” 
(Єрусалим, 1992 р.), у якому подано також матеріяли про найвідоміших 
композиторів, дириґентів, музикознавців, співаків, музикантів-інстру-
мен талістів єврейського походження, пов’язаних з Україною.

Яків Сорокер був людиною широкого діапазону зацікавлень, які 
виходили за межі музики. Це стосується і єврейсько-українських взає-
мин. Маючи світогляд єврейського патріота, Я. Сорокер доброзичливо, 
з розумінням ставився до українського народу та його культури. Йому 
належить, наприклад, стаття “Румунський літературознавець про Тара-
са Шевченка”, опублікована в 1989 році в Лондоні, в якій ідеться про 
Костянтина Доброджану-Геря (Соломона Кана, родом із Харківщини) 
та його статтю, присвячену великому українському поетові. Я. Сорокер 
звертає увагу на те, що літературознавець К. Доброджану-Геря пише не 
тільки про творчість Тараса Шевченка та її сприйняття неукраїнськими 
читачами, а й про відмінність українців від росіян, про боротьбу укра-
їнського народу за свою незалежність.

Пригадується епізод однієї з останніх наших зустрічей, яка відбу-
лася в Єрусалимі 1994 року в домі музикознавця. Я. Сорокер приймав 
мене дуже гостинно. Розповідаючи про свою активну і плідну працю 
(незважаючи на похилий вік) в Ізраїлі, зацікавлено розпитував мене про 
українські реалії, не забуваючи пригадати усіх своїх друзів та знайо-
мих, зокрема з Дрогобича. Подарував кілька своїх книжок, в тому числі 
й вищезгадану “Российские музыканты-евреи”. На моє зауваження, що, 
можливо, вартувало б окремо виділити уродженців з України, резон-
но відповів: “А хіба була на той час Україна самостійною державою?” 
Власне, глибоко розкриваючи у своїх дослідженнях тонкощі музичного 
мистецтва, не забував про його важливий національний контекст.

Вже згодом, уважно переглядаючи книжку Т. Терен-Юські-
ва “Національно-державницька мотивація творчості С. Людкеви-
ча”, яку Я. Сорокер подарував мені (опубліковану на Заході в 1980 
році), я помітив, як скрупульозно він вивчав саме цей аспект у музич-
ній творчості українського композитора, виділений американським 
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дослідником (ця книга й досі відома в Україні лише вузькому колу 
зацікавлених). Про це свідчили численні помітки на полях цієї праці, 
зроблені допитливим ученим.

* * *
Очевидно, Яків Сорокер, 

плануючи публікацію сво-
го унікального досліджен-
ня саме в Канаді та саме ан-
глійською мовою, здавав 
собі справу з того, що вона 
мусить перейти необхідну нау-
ково-музикологічну експертизу. 
Так і сталося. Російськомовний 
ориґінал цієї праці було уважно 
й доброзичливо проаналізовано 
(активно долучився до цього Ро-
ман Савицький-молодший). Водночас здійснювався її переклад англій-
ською мовою. На моє прохання, Р. Савицький-мол. влітку 2006 року 
написав спеціально для нашого видання статтю-спогад про історію ви-
дання цієї книги в  Канаді (що дещо затрималося в часі), якої не дочекав-
ся за життя її автор. Нагадаю, що Я. Сорокер виїхав з України 1976 року, 
дослідження про український мелос у класичній музиці було завершено 
1987 року і вийшло друком у Канаді в 1995-го року (рік смерті музико-
знавця). Варто звернути увагу також на просторові аспекти цієї видавни-
чої акції: Україна (яка присутня номінально, як “головна дійова особа”) 
– Єрусалим (де на той час мешкав автор) – Канада (де була видана кни-
га) і США (тут проживає Роман Савицький-мол.). Воістину символічні 
часово-просторові константи!

Рецензуючи канадське видання праці Я. Сорокера, львівський музи-
кознавець Роман Стельмащук слушно наголошує на важливості “вичле-
нення характерних особливостей українського музичного фольклору 
і визначення його ролі та місця у “музичному словнику” європейських 
композиторів XVII–XX сторіч. Не претендуючи на вичерпність у ви-
рішенні проблеми, автор ставить собі за мету насамперед зацікавити 

В. Грабовський та Р. Савицький-мол.
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читача самою її постановкою 
і стимулювати подальше її 
опрацювання”.

Відгукнувшись на моє про-
хання написати про віддалені 
вже 80-ті роки (коли розпоча-
лась робота над англомовним 
виданням) і надіславши корот-
ку статтю під назвою “Згадую-
чи Якова Сорокера та його на-
уково-національні принципи”, 
Р. Савицький-молодший не забув 

надіслати також дещо зі свого листування з Канадським Інститутом Укра-
їнських Студій (з Андрієм Горняткевичем і директором Інституту Бог-
даном Кравченком) та копію власної рецензії на працю Я. Сорокера 
з 1987 року. Зрозуміло, що автор статті, яка публікується в даному 
виданні, використав у ній багато своїх думок та пропозицій, запозиче-
них із власної рецензії, мимоволі “згладжуючи” їх у деталях і узагаль-
нено об’єднуючи у виключно позитивному контексті.

Має рацію Роман Савицький-мол., коли говорить, що ця справа має 
тепер значення “для історії”, бо “Я. Сорокер залишив нам і так дуже 
багато, і зараз немає потреби виходити із тими припущеннями (в праці 
Я. Сорокера – прим. ред.). Щоб ніхто не говорив, що Савицький-мол.  
хотів Сорокера применшити...”

Варто зазначити також, що більшість зауважень та виправлень 
Р. Савицького-мол., які він зробив, переглядаючи рукопис автора, Яків 
Сорокер позитивно врахував у своїй роботі і це плідно позначилося 
на кінцевому результаті в книжковому виданні Канадського Інститу-
ту. Нагадую, що праця творилась в роки, коли існувала горезвісна “за-
лізна завіса”. Важко уявити собі ситуацію, в якій саме так тоді писав 
би український дослідник (в Україні) про світове поширення україн-
ського мелосу і насмілився би друкувати свій опус... у Канаді?! Тому 
констатуючи цю своєрідну “міжконтинентальну” співпрацю в такій 
важливій, водночас витонченій та крихкій галузі, як музичне мис-
тецтво, стають зрозумілими слова, які пише про Я. Сорокера Роман 

Р. Савицький-мол. під час перебування у 
Дрогобичі



11

Савицький-молодший (2006 рік): “Дуже жалую, що ми з ним ніколи 
особисто не зустрілись, та це було б неможливо хоч би й з географічних 
причин. Треба бути вдоволеним нашим т. зв. інтелектуальним зв’язком 
по цій самій темі, а в подяці Сорокера мені, він висловив вдячність за 
надані йому рекомендації та поради”.

* * *
Дослідження Якова Сорокера про при-

сутність українського мелосу у світовій 
музиці (як і більшість інших його праць) 
в Україні майже не відомі. Публікація її 
англійською мовою в 1995 році зробила, 
звичайно, певний резонанс у наукових колах 
Заходу. Прийшла пора “вирівняти” це стано-
вище: ця ґрунтовна праця повинна прийти 
до рук численних верств українського сус-
пільства, в першу чергу тих, що безпосе-
редньо причетні до української культури та 
мистецтва – освітян, працівників мистецтва 
і культури, молоді. Маючи на руках копію 
російськомовного ориґіналу праці Я. Сорокера та її канадське видання 
(їх мені люб’язно подарувала, вже по його смерті, донька вченого – 
п. Роза Анер), отримавши згодом також дозвіл на україномовний пере-
клад (і видання) від КІУС (Канадського Інституту Українських Студій), 
були зроблені наступні кроки: переклад праці українською мовою, під-
готування тексту до друку тощо. Крім того, до даного проекту одразу 
схвально віднісся Роман Савицький-молодший, який мав змогу свого 
часу одним із перших ознайомитися з ориґіналом.

Свій рукопис Яків Сорокер доповнив, як і належить науковому до-
слідженню, обґрунтованим апаратом. Це – коротка бібліографія, по-
кажчик народних пісень, транскрипція власних імен. Цікавим є також 
звернення автора до перекладачів, у якому він звертає увагу на важливі, 
на його думку, моменти тлумачення деталей цієї ориґінальної праці. У 
канадському виданні більшість цих розділів збережено, хоч покажчик 

Яків Сорокер (1994 р.)



(індекс) власних імен, в першу чергу композиторів, доповнюється пе-
реліком основних музичних творів. У цьому ж покажчику є географічні 
назви України та сусідніх реґіонів, що, на думку редакторів, є необхід-
ним для англомовного читача.

Більшість переліченого наявна, зрозуміло, у пропонованому видан-
ні, хоч іменний покажчик представлено у спрощеному (без географіч-
них назв та переліку музичних творів) вигляді. Крім того, варто зазна-
чити, що в транскрипції власних імен враховано деякі новітні тенденції 
української мови, згідно з якими те чи інше прізвище подається в най-
більш адекватному до ориґіналу вигляді.

Праця Я. Сорокера, як згадувалося вище, первісно написана 
російською мовою. Назва англомовного видання цієї праці – “Ukrainian 
Musical Elements in Classical Musik” – у пропонованій публікації змінена 
на: “Українська пісенність у музиці класиків”, що, на наш погляд, 
більш органічно випливає із сутності такого феноменального явища, 
як українська пісня. Збережені особливості мови та стилістики автора. 
У додатках публікується матеріял, що висвітлює новітні обставини 
створення цього дослідження, його шлях до україномовного читача.

 Цьогоріч якраз виповнилося 25 років із часу завершення 
Я. Сорокером унікального дослідження про український мелос у світі. 
Символічна дата.

Володимир Грабовський

В. Грабовський та Р. Савицький-мол. (2005 р.)



Яків Сорокер

Українська пісенність у музиці класиків

Єрусалим, 1986

Спроба дослідження

Другий, виправлений варіант роботи
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Передмова
Про українські елементи в музиці композиторів-неукраїнців і – вза-

галі – про українські зв’язки цих композиторів писали багато авторів. 
Нагадаю лише деякі з них: Борис Кудрик, Бернард Шарлітт, Андрєй Бу-
дяковській, Міхаіл Пекеліс, Ян Просьнак, Стефанія Павлишин, Арис-
тид Вірста, Мирослав Антонович, Василь Витвицький, Роман Савиць-
кий-молодший1. Мова йде про статті та замітки, що здебільшого мають 
вартісні спостереження над різними сторонами названої проблеми або 
про розрізнені думки й міркування цих та інших авторів у зв’язку з 
темою, що нас цікавить.

Однак при її висвітленні допускались, на наш погляд, і прорахун-
ки. Деякі дослідники розв’язували питання прямолінійно та спрощено: 
випускаючи з виду присутність українських елементів у музичній мові 
епохи та реґіону, а також факт впливу цих елементів на мову профе-
сійних композиторів, вони говорили лише про безпосередні українські 
запозичення у творах європейської класичної музики від Баха й до Шу-
берта. З іншого боку, явні, на наш погляд, українізми в класиків досі 
вислизали від уваги тих, хто займався даною проблемою.

Фольклорні впливи – прямі, виразні, або – найчастіше – заломлені, 
“приховані” в класичній європейській музиці – загальновідоме явище. 
Віденські класики, зокрема Гайдн, Моцарт, Бетговен, а також романтики 
– Вебер, Шуберт, Ліст, Брамс та інші – нерідко звертались до джерел 
“чужої” музики й особливо східних країн та народів. Частково це по-
яснюється причинами, так би мовити, “ґеополітичними”. Адже багато 
великих композиторів Західної Європи жили або перебували в Австро-
Угорщині – імперії, в склад якої входили землі – (та, відповідно, народи) 
угорські, чеські, словацькі, українські, польські, румунські, сербські, 
хорватські. Неможливо уявити собі освіченого мешканця тодішньої 
Австро-Угорщини, особливо музиканта чи аматора музики, який не 
знав би фольклору цих народів. Не останнє місце тут належало укра-
їнському фольклорові, що – одразу зазначу – переважно йменувався 
“рускім”2. На заході це відбувалося, й вельми часто, тому що музикан-
ти, запозичуючи українські теми або мелодичні звороти, зазвичай не 
знали про існування української музики, як і взагалі про українську 
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націю, і українське називали “рускім”, інший раз “угорським” і на-
віть... “турецьким”.

Європейські композитори, як західної, центральної, так і східної 
Європи в пошуках нових “свіжих” тем-образів, знаходили їх нерідко в 
інонаціональному – для них екзотичному – фольклорі австро-угорської 
імперії. До того ж вивчення спадщини цих композиторів переконує в 
тому, що пошуки жанрово-танцювальних тем приводили їх часто до 
угорських, циганських, румунських джерел, а тем ліричних (і особливо 
скорботно-ліричних) – до українського фольклору і взагалі до україн-
ського музичного ідіому.

Є багато свідчень того, що українська музика була відома в минуло-
му далеко за межами України. Українську народну пісню знали в Європі 
вже в XVI сторіччі. У 2-й половині XVIII сторіччя в друці з’являються 
мелодії українських пісень з перекладами німецькою, французькою та 
англійською мовами. У 1816 році в Лондоні був виданий нотний збір-
ник російських та українських народних пісень (із перекладом текстів 
англійською мовою). Переклади на ту ж мову українських дум і тео-
ретичні роботи про думи вийшли в 1840 році. Дуже популярна “Ой не 
ходи, Грицю” (авторство якої приписується Марусі Чурай) у 1822 році 
була надрукована у Львові польською мовою, а в 1848 році перевидана 
німецькою мовою. Є докази того, що ця пісня була широко відома й в 
інших країнах – у Франції (вже на початку 30-х років), Чехословаччині, 
Бельгії і навіть у США. Так само відомою була й пісня “Їхав козак за 
Дунай” (музика й слова Семена Климовського3) та немало інших.

Є велике число творів німецьких, австрійських, угорських, поль-
ських, російських та інших композиторів, основаних на дійсному укра-
їнському фольклорному матеріялі. Про багато з них (хоч, зрозуміло, да-
леко не про всі) буде сказано в монографічних розділах цієї праці.

Попри те, творів, у яких українські впливи-інтонації, звороти укра-
їнського ідіому виразно відчутні, але не декларовані авторами – також 
велике, і навіть більше число; вони дають привід для цікавих спосте-
режень і висновків.

Поряд з австрійським, німецьким, угорським, чеським, хорватським 
та іншим фольклором, український фольклор, рівно ж як типові зво-
роти, “стереотипні формули” цього фольклору та ідіому побутували, 
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“мешкали” в музичному середовищі, в музичній “атмосфері” того часу, 
складаючи невід’ємну й вельми характерну частину музичної мови епо-
хи. А композитори-класики, які були винятково чутливими до життє-
вих явищ, що їх оточували, з великою силою узагальнення перевтілили 
у своїй творчості сучасну їм музичну мову, одним із компонентів якої 
був і український ідіом.

* * *
Як нам відомо, ні на Заході, ні в східній Європі немає фундамен-

тальних досліджень, присвячених проблемі зв’язків українського 
фольклору та ідіому з класичною музикою. В сучасній Україні ця тема 
належить до розряду “нерекомендованих” (тобто, фактично забороне-
них) за добре відомим великодержавно-російським міркуванням. (На-
голошуючи на цьому, автор мав рацію: ця праця писалась ним у 80-х 
роках – прим. ред.)

Ця книга, напевно, перша монографічна праця на вказану тему, та, 
природно, вона не претендує на вичерпну повноту і, тим більше, на 
беззастережність суджень.

Але якщо ця скромна робота зацікавить читача й спонукає спеціа-
лістів продовжити пошуки й подальше вивчення української музики та 
її зв’язків із світовою музичною класикою, то автор буде вважати своє 
завдання виконаним.

На закінчення хочу висловити подяку дослідникові та бібліографу 
панові Роману Савицькому-мол., який прочитав мою працю в рукопи-
су й дав мені низку корисних порад і рекомендацій.
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Про деякі характерні для української народної 
музики мелодичні звороти

За нескінченної різноманітності ладових, мелодичних, ритмічних 
та інших особливостей української народної музики, серед багатьох 
тисяч мелодій, які склав народ протягом віків у різних краях України 
(а також українцями, які проживають поза її межами), можна встано-
вити певні закономірності та виявити низку характерних, типових для 
цієї музики елементів. Ми спробуємо це зробити на основі ознайом-
лення з якомога більшим числом українських народних мелодій4.

Мета полягає в тому, щоб визначити хоча б деякі специфічні для 
українського ідіому інтонації, поспівки й прослідкувати за їх наявніс-
тю як в українському фольклорі, так і в музиці композиторів-класиків.

Варто одразу ж звернути увагу на те, що поняття характерні (типові) 
риси в музичному фольклорі не завжди співпадає з поняттям розповсю-
джені риси. Іншими словами, не завжди кількісний показник відповідає 
якісному – образно-виразному, художньому. “Такий-то зворот (мотив, 
поспівка) зустрічається частіше за інші, отже, він більш характерний, 
типовий” – таке міркування в музичному фольклорі (та й в інших сфе-
рах художньої творчості) непереконливе. І навпаки – буває так, що 
поспівка, мотив, який зустрічається порівняно рідше за інший, дякую-
чи певним якостям – яскравому тематизмові, виразовості, національній 
специфічності і т. ін. – може стати (хоч і не завжди стає) характерним, 
стереотипним мотивом.

До прикладу: найбільш розповсюдженим серед українських на-
родних мелодій є низхідний мінорний тетрахорд. Автор виявив його в 
близько 20 % розглянутих мелодій.

Це означає, що серед п’яти українських народних мелодій одна в 
обов’язковому порядку містить зворот низхідного мінорного тетра-
хорду. Однак внаслідок відомої мелодичної нейтральності, з причини 
порівняно неяскравого тематизму, а також – як видно – й достатньо 
великої розповсюдженості й у фольклорі інших народів, він не став 
зворотом, характерним тільки для української народно-музичної мови, 
у всякому разі не найбільш типово українською поспівкою.

А ось інший зворот мелодії – рух увідного тону (найчастіше в 
гармонічному, рідше – мелодичному мінорі) не догори – до тоніки, 
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а несподівано вниз, у домінантовий звук ладу, і, як правило, кадансо-
ва зупинка на цьому звуці зустрічається значно рідше – всього лише 
у близько 6 % розглянутих українських мелодій. Але, дякуючи своєрід-
ності, яскравому тематизму, він став стереотипним українським мело-
дичним зворотом. Ось кілька мелодій, що містять такий зворот – “Ой 
ішов козак з Дону додому” (запис Лисенка):

Пр. 1

Назви кількох інших мелодій цього кола: “Побратався сокіл” (за-
пис Сєрова), “В славнім городі Переяславі” (Прач), “Ой ти, дубе куче-
рявий” (Лисенко), “Та бодай та степовая могила” (Лисенко), “Туман, 
туман по долині” (Лисенко) та ін.

Деколи названий зворот, повторюючись, стає своєрідним лейтмо-
тивом пісні – “Ой горе тій чайці та горе небозі” (Бігдай):

Пр. 2

6

Інші приклади: “Ой заходь, яснеє сонце” (Д. Ревуцький), “Як піду 
я, молодая” (Лисенко) та ін.

Зворот “увідний тон – вниз на терцію” нерідко зустрічається в ме-
лодіях Боккеріні, Шопена, Чайковського та інших класиків, являючи 
собою органічну невід’ємну частину мелодичної мови цих, настільки 
різних, композиторів.

Існує мелодичний зворот – рух по звуках мінорного тризвука (його 
частота – біля 7,5 %), – який, незважаючи на відносну тематичну ней-
тральність, все ж отримав значення характерно українського стереоти-
пу, особливо до пісень, що належать до “міського фольклору”. Нагадую 
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кілька пісень, для яких цей мелодичний зворот є характерним: “Ой сві-
ти, місяченьку” (Квітка), “Колисала я дитиноньку маленьку” (І. Колес-
са), “Ой запив козак” (Лисенко), “Оглянься, Ганнусенько” (Кольберг), 
“Ой з-за гори кам’яної” (Леонтович), “Ой сама ж бо я, сама” (Д. Ре-
вуцький) та інші. Про художньо-яскраве перевтілення цього мелодич-
ного звороту С. Прокоф’євим у його Другому скрипковому концерті 
буде сказано далі.

Лідійський мажор і, головним чином, його “фірмова” інтонація – 
тритон (збільшена кварта) тонічного звука з IV ступенем – у європей-
ській професійній музиці найбільше пов’язані зі сільськими, грубувато 
“мужицькими” образами; особливо це характерно для Гайдна та його 
селянських фольклороподібних тем.

В українській народній музиці лідійський мажор розповсюджений 
порівняно менше; він частіше зустрічається в польському, особливо 
танцювальному, фольклорі та у польських композиторів (Шопена, Мо-
нюшка, Шимановського). Проте й українська народна музика подає ці-
каві зразки мелодій з цим гострозвучним інтервалом. Вони належать, 
як правило, західним областям України і, цілком можливо, виникли 
під впливом польського фольклору та ідіому, наприклад – “Ми до пана 
йдемо” (запис Кольберга):

Пр. 3

Інші приклади: “Як я маю зеленою бути” (Людкевич), “В нашім 
саді посаджена грушка” (Ф. Колесса), “Ой весна, весниця” (Квітка), 
“Журо моя, журо” (Ф. Колесса) та інші.

Деякі характерно мелодичні звороти, а також ритмічні “формули” 
належать подекуди певному жанрові музики – скажімо, ритмічні ма-
люнки гопака, козачка, коломийки і т. д. – або реґіональному фольк-
лору – мелодичні та інші властивості гуцульського, закарпатського та 
інших регіонів України. Наявність подібних “фірмових” особливостей 
мелосу, ритміки у класиків (Гайдн, Бетговен, Вебер, Гуммель, Брамс та 
інші) приводить до висновку про реально існуючу спорідненість їхньої 
музики з українською музичною мовою.
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Є один, характерний для українського ідіому, мелодичний стерео-
тип, вірніше, звичайний інтервал – висхідна мала секста, – який та-
кож пов’язаний з колом мелодій “міського фольклору”. Цей інтервал, 
зрозуміло, в певному мелодичному середовищі, найчастіше уособлює 
інтонацію вигуку, що ніби виривається з глибини душі (як, наприклад, 
у мелодії Г. Гладкого на Шевченків “Заповіт” на словах “серед степу 
широкого”. Дивно, але факт: двозвучний мотив – висхідна мала сек-
ста – тематично більш виразний, ніж інші, багатозвучні. Отже, знову-
таки, річ не в кількості звуків і не в обсязі мелодичного звороту. Прига-
даю, в цьому контексті, кілька пісень – “Добре було жити” (Ревуцький):

Пр. 4
Спокійно, не швидко

І ще: “Да коли б мені доля” (Лисенко), “Пропив вівці при горівці” 
(Сорочинський), “Запрягайте, хлопці, коні” (Заревич), “Із-за гори світ 
біленький” (Бігдай), “Повій, вітре, з України” (Бігдай), “Ой не світи, 
місяченьку” (Лисенко), “Ой не пугай, пугаченьку” (Рубець; цю пісню 
облюбували Чайковський, Танєєв, Прокоф’єв – див. далі) та інші.

Звороти лідійського ладу (натурального мінору з високим VI ступе-
нем)5 часто зустрічаються в мелодіях дум, а іноді навіть називають цей 
лад (стосовно до української музики) “думним” – “Ох і повій, буйний 
вітре” (Лисенко):

Пр. 5

Інші приклади: “Ой летіла зозуленька” (Квітка), “Журбо ж моя, 
журбо” (Людкевич), “Їдут татароньки чорними шляхами” (Бажан-
ський) та інші.

Ладова перемінність (перемінний лад) – явище дуже характерне для 
музики слов’янських народів, зокрема для української музики (а також 
значною мірою для чеської: ладова перемінність ледь не найтиповіша 
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риса “Слов’янських танців” А. Дворжака та багатьох творів цього й ін-
ших чеських композиторів). У зв’язку з українським фольклором нага-
даю широко відому танцювальну мелодію “Ой лопнув обруч” з її дво-
ма реченнями, послідовно, в мажорі та паралельному мінорі. Ось назви 
інших українських мелодій, що містять у собі різного роду ладову пе-
ремінність: “Ой див-див, білодан”, “Ой ходила дівчина бережком”, “Ой 
піду я лугом”, “Ходить турчин по риночку”, “Ніколи там нема добра”, 
танцювальна мелодія “Гарненька молодичка”, “О Боже мій милости-
вий” та інші.

Ладова перемінність, насправді, невід’ємна від мови багатьох 
композиторів-слов’ян – Монюшка, Шопена, Чайковського, але також 
і Моцарта; з багатьох можливих прикладів нагадаю одну з тем фіналу 
Тріо для фортепіано, кларнету і альта, К. 498:

Пр. 6

Ця тема, як і багато інших у Моцарта, на моє переконання, близька 
українському музичному ідіому.

В українському пісенному і танцювальному фольклорі є велика 
кількість мелодій із збільшеною секундою (але я майже не зустрічав 
ладів із двома збільшеними секундами). Вони переважають у західних 
областях – Гуцульщина, Лемківщина, Закарпаття, але (й це варто під-
креслити) чимало таких мелодій і в інших районах України.

Один час вважалося, що певні особливості, які зустрічаються в 
музичному фольклорі слов’янських народів, як ось звороти із збіль-
шеною секундою (а також несиметричні розміри й ритми, примхливі 
мелізми і т. д.) виникли під впливом музики Сходу. (Так, до речі, думав 
і писав П. Чайковський; див. далі). Нині науково доведено, що названі, 
на перший погляд “неєвропейські”, елементи – це автохтонні явища, а 
не прийшлі “з далеких країв”.

Теоретики по-різному називають лади із збільшеними секундами. 
Існує термін “український гексахорд” для ладу – соль, ля, сі-бемоль, 
до-дієз, ре, мі, – що поширений в українському фольклорі. Інші вва-
жають цей звукоряд з додаванням ноти фа – “гуцульським ладом” 
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або “гуцульською гамою”, наприклад, у пісні “Чий то плужок” (запис 
Бажанського):

Пр. 7

Подаю назви декількох мелодій, побудованих на “гуцульському 
ладі” і належних до західних областей України: “По горі павонька хо-
дить” (Людкевич), “Все попід луги” (І. Колесса), “В чистенькім полі”  
(Кольберг), “Ой попід гору, дві зозуленьки” (І. Колесса), “Ой пливала 
швидка рибка” (Людкевич) та інші. А ось мелодії центральних облас-
тей України, також побудовані на “гуцульському ладі”: “Світи, міся-
ченьку, з-за гори” (Лисенко), “Похилеє дерево калина” (Верховинець), 
“Даєш мене, мій батенько” (Бігдай), “Зійшов ясний місяць” (Демчен-
ко) та інші. 

Таким чином, знайомство з великим числом українських народних 
пісень і танцювальних мелодій переконує в тому, що “гуцульський 
лад” – лад загальноукраїнський і властивий фольклору далеко не тільки 
Гуцульщини та сусідніх з нею районів.

Існує також немале число мелодій (достатнє, щоб говорити про ти-
повість явищ), в яких об’єднані два лади, чергуючись один з другим – 
“гуцульський лад” і дорійський мінор.

В українській народній музиці є, серед інших, мелодичний зворот, 
якому притаманна промовистість і національна специфічність у такій 
мірі, що він, (як) ми переконані, набув значення певної фірмової по-
співки української пісенності взагалі6. Він зустрічається найчастіше 
у двох варіантах, назвемо їх умовно “а” і “б”:

а) – низхідна мала секста з безпосереднім розв’язанням (часто – 
кадансовим розв’язанням) в тоніку, приклад – “Ой не ходи, Грицю, та 
на вечорниці”:

Пр. 8
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б) – низхідна мала секста з розв’язанням у тоніку через II ступінь, 
приклад – “Веселився козаченько”:

Пр. 9

5

Назву цей музичний стереотип “мелодичним зворотом Гриця”7.
Крім названих “а” і “б” він звучить у багатьох варіантах – мело-

дичних або фактурних; і, звичайно ж, завжди “живе” в певному, непо-
вторному (бо сама пісня неповторна!) мелодичному оточенні. Подам 
кілька прикладів. Деколи (нечасто) низхідна секста не мала, а велика 
(натуральний мінор, замість звичайного гармонічного), як у пісні “Гей, 
та хто лиха не знає” (запис Танєєва), подаю закінчення пісні:

Пр. 10

Нерідкісні випадки обернення основних інтервалів, як у піснях: 
“Ой казала мені мати” і “Гей, на горі дуб”:

Пр. 11

“Зворотові Гриця” властиві якості, які зайвий раз підтверджують 
його значення “фірмової” інтонації українського ідіому. В їх числі те, 
що (як і “гуцульський лад”) цей зворот не реґіональний, “місцевий”, а 
загальноукраїнський, що присутній у мелодіях різних областей і районів 
України. Він розповсюджений і на Київщині: “Ой на біду, на горе козак 
уродився”, “Ой ще не світ, ой ще не світає”, “Зійшло сонце веснянеє”, 
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“Віють вітри, віють буйні”, “Ой добрая годинонька була” і т. д. Та на 
сході України: “Ой і зрада, чорні брови”, “Ой крикнула лебедонька”, 
“Дівчино кохана, здорова була”, “Та їхав чумак з Дону” та інші. І на 
Чернігівщині: “Нетяго, ой нетяженько моя”, “Чи ти чула, ненько моя”, 
“Вилітали орли з-за крутої гори”, “Ой ти, багачу”, “Гомін, гомін по ді-
брові”, “На калину вітер віє” і т. д. Та на Кубані: “Ой у полі крини-
ченька, видно дно”, “Зажурились чорноморці”, “Ой у полі річенька 
бистрая”, “Пішла баба на базар”, “У п’ятницю на базарі”, “Їхав козак за 
Кубань” (варіант пісні “Їхав козак за Дунай”) та інші. І на Волині: “Ой у 
полі криниця”, “Попід яром пшениченька яра”, “Ой знати, хто любить 
польку”, “В милім закуточку”, “Як билина та тополя”, “Помалу, малу, 
чумаче, грай”, “Ой зійди, зіронько вечірняя” та інші. І в різних реґіонах 
Галичини – Лемківщина: “Не бойтеся, моя мила”, “Там на горі зимний 
вітер дує”, “Ей я, Боже мій”, “Ой там на горі малювали малярі”, “Там 
на горі два дубики”, “Де ж ти ідеш, Олено”, “Дзевчино моя, напой мі 
коня” та інші. Покуття: “Тихо, тихо Дунай воду несе”, “Ой у полі сер-
бин оре”, “Ой там за гаєм, за зелененьким”, “Ой зацвіла черемшина 
зрісна”, “Єдна гора високая, а другая низька”, “Я звідси гора, я звідси 
друга”, “Напиймосі, кумко” та інші. Підгір’я: “По горі павонька хо-
дит”, “В мого батенька красна дівонька”, “Ой під гору дві зазуленьки 
ячмінь жнут”, “Ой їхала Катерина”, “Там у полі керниченька”, “Пішла 
туга за тугою” та інші. Центральна Галичина, Львівщина: “Ой волосє 
твоє придалося на моє”, “Гей гук, мати, гук, там жовняри йдут”, “Сам 
сим теґо не вимислял”, “Ой заплачеш, дівчинонько”, “Ой де ж тая са-
довина”, “Ой там з саду й винограду”, “Закуривсі в лісі дим” та інші. 
Закарпаття: “Ой на горонці два голубочки”, “В середу сям народила” 
та інші. І навіть у Югославії: “Лугом іду, коня веду” – між іншим, ця 
популярна пісня (та її варіанти) розповсюджена ледь не всюди, де про-
живає українське населення.

Список прикладів (і без того довгий) можна було б продовжити, 
але, на мою думку, й наведені достатньо переконують у тому (я повто-
рюю), що “мелодичний зворот Гриця” – інтонація загальноукраїнська 
й дуже характерна для українського ідіому в цілому.
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І ще: у висліді виявляється, що цей зворот не тільки специфічний, 
але й кількісно вельми розповсюджений: він зустрічається у близько 
6 % розглянутих мелодій (більша, стосовно до інших поспівок, час-
тота).

Деякі з авторів, які займались питаннями української музики, звер-
тали увагу на своєрідність та виразність “звороту Гриця”. Олександр 
Сєров, наприклад, у статті “Музика українських пісень”, розбираючи 
детально пісню “Гей гук, мати, гук, де козаки п’ють”, зупиняється на 
згаданому звороті (він називає його “фразою”) і в стилі дещо сенти-
ментальному й претензійному – пише, що “вона […] типова у своєму 
спритному злеті, що ніби захоплює в степове привілля, але вже з до-
мішком печального чуття, під ударом несподіваного горя”8. Власне в 
тій же статті аналізується пісня “По малу-малу”, де також є “фраза, [...] 
типова у своєму жвавому злеті”, але тут Сєров минає її своєю увагою.

Ленінґрадський музикознавець Юлій Кремльов у книзі, присвяче-
ній творчості Гайдна, пише про наявність “звороту Гриця” (як ми його 
назвали) в музиці Гайдна, Моцарта, Бетговена й при цьому вигукує: 
“Такий зворот став воістину емоційним афоризмом у звуках!”9 Однак 
фольклорних, національних коренів цього “афоризму” Юлій Кремльов 
не торкається.

“Мелодичний зворот Гриця” був, як ми намагатимемося показа-
ти далі, асимільований композиторами минулого, зокрема такими, 
як Гайдн, Боккеріні, Моцарт, Шопен, Брамс, ставши природнім ком-
понентом їхньої мови. Ми ще не раз повернемося до цього питання і 
спробуємо прослідкувати за наявністю елементів українського ідіому 
(й, між іншим, мелодичного звороту, про який ішла мова) в музиці кла-
сиків, зрозуміло, в контексті та образному значенні, властивих кожно-
му з них.


