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Зачарування звуків ніжних

О музо муз — і сущого, й майбутнього!
Ти очищай нас, як жива роса!
І прихиляй до поля многотрудного,
І поривай в духовні небеса!

Борис Олійник

Поезія та музика завжди співіснували нерозривно. Важко знайти композитора, твор-
чість якого не відчувала би впливу літератури. А скількох поетів, письменників надихала 
музика! Слово викликає до життя музику, і навпаки. Саме тому уявлення про творчість 
майстрів-літераторів істотно збагачується, якщо відбувається знайомство з музикою, на-
родженою під впливом їх слова.

Чимало сторінок творів Лесі Українки, І. Франка, Т. Шевченка, О. Пушкіна стали без-
смертними завдяки музичній обдарованості їх геніальних митців, а літературні образи, 
створені ними, викликали до життя величезну кількість музичних опусів.

Творчість поетів тісно пов’язана з музикою, особливо — народною піснею. Часто му-
зика для них — доленосний камертон. Вона надихає, оновлює життєві сили, щедро на-
городжує кожного, хто припадає до джерела її цілющої мудрості. Як тут не згадати слова 
поета-корифея Бориса Олійника: «Усім кращим, чого досягла українська поезія, вона за-
вдячує своєму прикорінню — народній думі і пісні».

Романс є відображенням стану душі його творців — поета і композитора. Романс пе-
редає їх творчий імпульс, емоційний стан, зашифрований у нерухомих нотних знаках.

Дійсно, в цих нотах — а їх всього сім — ніби закодована епоха, саме життя. Як тільки 
починає звучати музика, ми відразу «підключаємося» до композитора, і вона, як оголе-
ний нерв, пов’язує нас із ним.

Хвилі життя приносять у цей світ нові покоління і відкочуються у минуле, несучи 
у Віч ність цілі епохи. Як естафета, передається нащадкам натхнення творців, тих, хто, не 
думаючи про славу, вплітав свою золоту нитку в дивовижне полотно-історію, що століт-
тями ткалося зодчими культури України.

Композитор — завжди співавтор поета. В той же час, за словами С. Людкевича, «му-
зикант... через призму свого власного чуття, власного інтелекту, отже, хоч-не-хоч змінює 
фізіономію поета, немов нівелює його індивідуальністю своєю».

У кращих романсах досягається внутрішній зв’язок між музичними і поетичними ін-
тонаціями, розкривається краса гармонійної української мови, глибокий зміст кожного 
слова, передаються хроматизми людських взаємин.

Композитори, які обрали текст для романсу, дуже трепетно відносяться до кожного 
слова. Найтонші поети звуків, вони, як ювеліри, відшліфовують найдрібніші деталі му-
зичної мови.
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М. І. Глінка вважав, що в музиці, особливо вокальній, «ресурси виразності нескінчен-
ні, одне й те ж слово можна промовити на тисячу ладів, не змінюючи навіть інтонації, 
ноти в голосі, а змінюючи тільки акцент, надаючи устам то усмішку, то серйозний суво-
рий вираз».

Поезія часом має магічний вплив на композиторів, приклад тому — творчість Т. Шев-
ченка: на його вірші написано понад дві тисячі вокальних творів.

Із часом в музичну шевченкіану вписали свої сторінки багато композиторів. Най-
більш яскраво відобразив глибину відношення до поета С. П. Людкевич: «Коли б не по-
езія Шевченка, я, мабуть, взагалі не став би композитором». Романс «Сирота» Н. Марке-
вича на вір ші Т. Шевченка відкрив галерею творів на слова українських поетів, сприяв 
справжньому народженню вітчизняного романсу, а Н. Маркевич, таким чином, виконав 
відведену йому історичну місію.

А скільки композиторів зверталося до творчості Олександра Олеся! Вокальні інтер-
претації поетичних творів Олеся — це яскраве, багатогранне явище музичного мисте-
цтва, важливе досягнення української музичної культури. Композиторам вдалося від-
чути тремтіння пульсу життя поета, вслухатися в такі сокровенні, приховані відтінки 
почуттів, які відразу і не впадають в око. Композитори почули «серце велике, що співало 
в кривавих сльозах...».

Український романс... Читачу, Ви відкриваєте першу нотну сторінку та дивуєтеся: «Се-
ред шумного балу»?

Яке відношення до українського романсу має цей романс? Найбезпосередніше! Від-
повідь у знаменних словах Бориса Олійника: «Майбутнє починається в минулому, і чим 
глибше його коріння, тим вища, міцніша і розлогіша крона будучини».

Чим же поділилося з нами минуле? «Серед шумного балу» — чи не найвідоміший з ві-
домих романсів — створений тими, що їх родовід глибокими коріннями проріс в україн-
ську землю.

Вірші до майбутнього романсу написав поет О. К. Толстой, нащадок графа А. Г. Розу-
мовського (брата останнього гетьмана України К. Г. Розумовського), того самого Олексія, 
сина козака і гіркого п’яниці Григорія Розума і Наталії Дьомешки з села Лемеші Козелець-
кого повіту Чернігівської губернії. Завдяки своєму могутньому, красивому басу, хлопець 
потрапив у Петербург, служив півчим при дворі імператриці Анни Іоаннівни, незабаром 
став її фаворитом, отримав титул графа Розумовського, численні землі на Україні і в Ро-
сії. У 1742 році таємно одружився з імператрицею. Були у графа і позашлюбні діти: його 
донька Анна вийшла заміж за графа К. П. Толстого, у них і народився майбутній поет.

В українське козацтво заглибилося також коріння автора музики романсу — П. І. Чай-
ковського. Попередні покоління його роду носили прізвище Чайка: дід народився на 
Полтавщині, в селі Миколаївка (нині — Фрунзівка). На Україні проживали родичі і друзі 
композитора, у яких він довго гостював.

Можливо, саме романс «Серед шумного балу» відкрив дорогу в прекрасний світ Ро-
мансу багатьом композиторам. Для більшості з них романс — це своєрідна душевна спо-
відь, щоденник яскравих, безпосередніх вражень. Які прекрасні миті переживаються слу-
хачем під впливом пориву натхнення, спалахів яскравого почуття, переданих в романсі! 
Завдяки цьому жанр романсу такий близький і зрозумілий людям усіх поколінь.
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Згадаймо Г. Гейне: «Там, де закінчуються слова, починається музика». Вірші як би не-
помітно «перетікають» в музику, бо вони — сама музика, вірші-букви стають нотами-ме-
лодією.

Романс — індикатор, який визначає висоту оціночної планки таланту композитора. 
З одного боку, романс доступний, демократичний, а з іншого — це та висока простота, 
до якої не кожному композиторові дано прийти. Можна сказати, що романс — це ключ, 
яким автор відкриває душу — свою, виконавця і слухача. Ця триєдність і створює заво-
рожуючий світ романсу. Особливу чарівність надають романсовій ліриці щирість, відкри-
тість, що просвічують у кожному слові-звуці.

Романси, які включені до збірки, поєднує головне — любов композиторів-творців до 
цього жанру, бездоганне відчуття стилю.

Так, ми — сполучна ланка між минулим і майбутнім. Ми вдячні попередникам за всі 
їх досягнення і за все, що сталося для нас. Коли-небудь нащадки будуть вивчати і нашу 
епоху, адже настане день — і нинішній час стане сивою старовиною. А романс — дзерка-
ло епохи, і він вийшов далеко за межі України, став загальнолюдським надбанням і не на-
лежить тільки українському народу. Не дивно, що на щедрій українській землі зазвучали 
солов’ї: З. Гулак-Артемовський, М. Іванов, М. Полторацький, І. Стешенко, І. Алчевський, 
Є. Петренко, Б. Гмиря, А. Мокренко, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко... Завдяки їм україн-
ський романс став відомий у всьому світі.

Сподіваємося, що глибше зануритися в неосяжний світ романсу допоможе і цей збір-
ник. У цьому випадку його автори будуть вважати свою мету досягнутою.

Вслухаймося ж у музику поезії і поезію музики романсу...

Заслужені діячі мистецтв України — В. Макарова, Л. Макарова.
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Очарованье звуков нежных

О музо муз — і сущого, й майбутнього!
Ти очищай нас, як жива роса!
І прихиляй до поля многотрудного,
І поривай в духовні небеса!

Борис Олійник

Поэзия и музыка всегда сосуществовали неразрывно. Трудно найти композитора, 
творчество которого не испытывало бы влияния литературы. А скольких поэтов, писате-
лей вдохновляла музыка! Слово вызывает к жизни музыку, и наоборот. Именно поэтому 
представление о творчестве мастеров-литераторов существенно обогащается, если про-
исходит знакомство с музыкой, рожденной под воздействием их слова.

Немало страниц произведений Леси Украинки, И. Франко, Т. Шевченко, А. Пушки-
на стали бессмертными благодаря музыкальной одаренности их гениальных твор-
цов, а литературные образы, созданные ими, вызвали к жизни огромное количество 
музыкальных произведений.

Творчество поэтов тесно соприкасается с музыкой, особенно — народной песней. Ча-
сто музыка для них — судьбоносный камертон. Она воодушевляет, обновляет жизнен-
ные силы, щедро награждает каждого, кто припадает к источнику ее целительной муд-
рости. Как тут не вспомнить слова поэта-корифея Бориса Олийныка: «Всем лучшим, чего 
достигла украинская поэзия, она обязана своим корням — народной думе и песне».

Романс является отражением состояния души его создателей — поэта и композитора. 
Романс передает творческий импульс его творцов, эмоциональное состояние, зашифро-
ванное в неподвижных нотных знаках.

Действительно, в этих нотах — а их всего семь — будто закодирована эпоха, сама 
жизнь. Как только начинает звучать музыка, мы сразу «подключаемся» к композитору, 
и она, как оголенный нерв, связывает нас с ним.

Волны жизни приносят в этот мир новые поколения и откатываются назад, унося 
в Вечность целые эпохи. Как эстафета передается потомкам вдохновение творцов, тех, 
кто не думая о славе, вплетал свою золотую нить в диковинное полотно-историю, столе-
тиями хранимое зодчими культуры Украины.

Композитор — всегда соавтор поэта. В то же время, по словам С. Людкевича, «музы-
кант... через призму своего собственного чувства, собственного интеллекта, хочет не хо-
чет, изменяет физиономию поэта, словно нивелирует его индивидуальностью своей».

В лучших романсах достигается внутренняя связь между музыкальными и поэтиче-
скими интонациями, раскрывается красота гармоничного украинского языка, глубокий 
смысл каждого слова, передаются хроматизмы человеческих взаимоотношений.



8

Композиторы, выбравшие текст для романса, очень трепетно относятся к каждому 
слову. Тончайшие поэты звуков, они, как ювелиры, отшлифовывают мельчайшие детали 
музыкального языка.

М. И. Глинка считал, что в музыке, особенно вокальной, «ресурсы выразительности 
бесконечны, одно и то же слово можно произнести на тысячу ладов, не изменяя даже ин-
тонации ноты в голосе, а изменяя только акцент, придавая устам то усмешку, то серьез-
ное суровое выражение».

Поэзия подчас оказывает магическое воздействие на композиторов, пример тому — 
творчество Т. Шевченко: на его стихи написано свыше двух тысяч вокальных произведе-
ний.

Со временем в музыкальную шевченкиану вписали свои страницы многие компози-
торы. Наиболее ярко отобразил глубину отношения к поэту С. П. Людкевич: «Если бы не 
поэзия Шевченко, я, может быть, вообще не стал бы композитором». Романс «Сирота» 
Н. Маркевича на стихи Т. Шевченко открыл галерею произведений на слова украинских 
поэтов, способствовал настоящему рождению отечественного романса, а Н. Маркевич, 
таким образом, выполнил отведенную ему историческую миссию.

А сколько композиторов обращалось к творчеству Александра Олеся! Вокальные ин-
терпретации поэтических произведений Олеся — это яркое, многогранное явление му-
зыкального искусства, важное достижение украинской музыкальной культуры. Компо-
зиторам удалось ощутить биение пульса жизни поэта, вслушаться в такие сокровенные, 
затаенные оттенки чувств, которые сразу и не заметишь. Композиторы услышали «серд-
це огромное, что пело в кровавых слезах...».

Украинский романс... Читатель, вы открываете первую нотную страницу и удивляе-
тесь: «Средь шумного бала?».

Какое отношение к украинскому романсу имеет этот романс? Да самое непосред-
ственное! Ответ в знаменательных словах Бориса Олийныка: «Будущее начинается 
в прошлом, и чем глубже его корни, тем выше, крепче и раскидистее крона будущего».

Чем же поделилось с нами прошлое? «Средь шумного бала» — едва ли не самый из-
вестный из известных романсов — создан творцами, родословная которых глубокими 
корнями проросла в украинскую землю.

Стихи к будущему романсу написал поэт А. К. Толстой, потомок графа А. Г. Разумов-
ского (брата последнего гетмана Украины К. Г. Разумовского), того самого Алексея, сына 
казака и горького пьяницы Григория Розума и Наталии Демешки из села Лемеши Козе-
лецкого уезда Черниговской губернии. Благодаря своему могучему, красивому басу, юно-
ша попал в Петербург, служил певчим при дворе императрицы Анны Иоанновны, вскоре 
стал ее фаворитом, получил титул графа Разумовского, многочисленные земли на Украи-
не и в России. В 1742 году тайно обвенчался с императрицей. Были у графа и внебрачные 
дети: его дочь Анна вышла замуж за графа К. П. Толстого, у них и родился будущий поэт.

В украинское казачество углубились корни автора музыки романса — П. И. Чайков-
ского. Предыдущие поколения его рода носили фамилию Чайка: дед родился на Пол-
тавщине, в селе Николаевка (ныне — Фрунзевка). На Украине проживали родственники 
и друзья композитора, у которых он подолгу гостил.
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Быть может, именно романс «Средь шумного бала» открыл дорогу в прекрасный мир 
Романса многим композиторам.

Для большинства композиторов романс — это своеобразная душевная исповедь, 
дневник ярких, непосредственных впечатлений. Какие прекрасные мгновения пережи-
ваются слушателем под воздействием порыва вдохновения, вспышки яркого чувства, 
переданных в романсе! Благодаря этому жанр романса так близок и понятен людям всех 
поколений.

Вспомним Г. Гейне: «Там, где заканчиваются слова, начинается музыка». Стихи как бы 
незаметно «перетекают» в музыку, так как они — сама музыка, стихи-буквы становятся 
нотами-мелодией.

Романс — индикатор, определяющий высоту оценочной планки таланта композито-
ра. С одной стороны, романс доступен, демократичен и любим, а с другой — это та вы-
сокая простота, к которой не каждому композитору дано прийти. Можно сказать, что 
романс — это ключ, которым автор открывает душу — свою, исполнителя и слушателя. 
Это триединство и создает волшебный мир романса. Особое очарование придают роман-
совой лирике искренность, открытость, сквозящие в каждом слове-звуке.

Все романсы, включенные в сборник, объединяет главное — любовь композиторов-
создателей к этому жанру, безукоризненное чувство стиля.

Да, мы — связующее звено между прошлым и будущем. Мы благодарны предше-
ственникам за все их достижения и за все, что свершилось для нас. Когда-нибудь потом-
ки будут изучать и нашу эпоху, ведь наступит день — и нынешнее время станет седой 
стариной. А романс — зеркало эпохи, и вышел он далеко за пределы Украины, стал обще-
человеческим достоянием и не принадлежит только украинскому народу. Неудивитель-
но, что на щедрой украинской земле зазвучали соловьи: С. Гулак-Артемовский, Н. Ива-
нов, М. Полторацкий, И. Стешенко, И. Алчевский, Е. Петренко, Б. Гмыря, А. Мокренко, 
Е. Мирошниченко, Д. Петриненко... Благодаря им украинский романс стал известен во 
всем мире.

Надеемся, что глубже погрузиться в необъятный мир романса поможет и этот сбор-
ник. В этом случае его авторы будут считать свою цель достигнутой.

Вслушаемся же в музыку поэзии и поэзию музыки романса...
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Средь шумного бала
Анатолию Ильичу Чайковскому

Слова А. К. Толстого                Музика П. І. Чайковського
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