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ім. Г. С. Сковороди

ОРКЕСТРОВЕ ТА ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО
СЛОБОЖАНЩИНИ: ҐЕНЕЗА Й ОСОБЛИВОСТІ

Данилюк М. М. Оркестрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини:
ґенеза й особливості. У статті автором порушено питання становлення й роз-
витку оркестрового та вокально-хорового мистецтва у регіональному кон-
тексті, що набуває актуальності в умовах відродження музично-культурних
традицій України. Специфіка ґенези оркестрового та вокально-хорового ми-
стецтва на Слобожанщині визначалася наявністю самобутніх демократичних
рис культури краю, збереженням оригінальних музично-мистецьких народ-
них звичаїв й церковно-музичних традицій. Розвитку різних форм та видів
музичного мистецтва сприяли популярність серед населення краю  інстру-
ментальної світської музики, активна мистецько-благодійницька діяльність
заможних громадян, залучення до концертної діяльності професійних музич-
них кадрів інших регіонів та підтримка місцевої талановитої молоді тощо.
Оркестрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини відзначалося ви-
соким рівнем професіоналізму виконавців, поширеністю, загальнодоступні-
стю й просвітницько-виховною спрямованістю.
Ключові слова: ґенеза, оркестрове та вокально-хорове мистецтво, Слобо-
жанський регіон.

Данилюк М. М. Оркестровое и вокально-хоровое искусство Слобожанщи-
ны: генезис и особенности. В статье автором поднят вопрос становления и
развития оркестрового и вокально-хорового искусства в региональном кон-
тексте, который приобретает актуальность в условиях возрождения музы-
кально-культурных традиций Украины. Специфика генезиса оркестрового и
вокально-хорового искусства на Слобожанщине определялась наличием са-
мобытных демократических черт культуры края, сохранением оригинальных
музыкально-художественных народных обычаев и церковно-музыкальных тра-
диций. Развитию различных форм и видов музыкального искусства способ-
ствовали популярность среди населения края инструментальной светской
музыки, активная художественно-благотворительная деятельность состоятель-
ных граждан, привлечение к концертной деятельности профессиональных
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музыкальных кадров других регионов и поддержка местной талантливой
молодежи и тому подобное. Оркестровое и вокально-хоровое искусство Сло-
божанщины отмечалось высоким уровнем профессионализма исполните-
лей, распространенностью, общедоступностью и просветительско-воспита-
тельной направленностью.
Ключевые слова: генезис, оркестровое и вокально-хоровое искусство, Сло-
божанский регион.

Danylyuk M.M. Orchestral and vocal-choral art of Sloboda Ukraine: genesis
and features. The present article considers the formation and development of the
orchestral and vocal-choral art in the regional context. The author emphasizes
that the important condition for the successful implementation of the music
education tasks at the present stage is not only searching for the new theoretical
and practical approaches, but studying, generalization and creative rethinking of
the regional historical and pedagogical experience in Sloboda Ukraine. The aim of
this process is use pedagogical achievements of the past to approaches’ update
for improvement of modern youth music education.
The purpose of the present article is to reveal the genesis and specific features of
the development process of the orchestral and vocal-choral art in the historical
and pedagogical context in Sloboda Ukraine. The object of the study is orchestral
and vocal-choral art; the subject – the genesis and specific features of the
development process of the orchestral and vocal-choral art in Sloboda Ukraine.
The scope of the study covers the formation and development of the orchestral
and vocal-choral art in the regional context; study the characteristics of the music
art in Sloboda Ukraine in the particular historical period.
The analysis of the scientific problem showed that the development of the
orchestral and vocal-choral art in Sloboda Ukraine refer to the actual issues of the
modern researches that were considered by scientists in the wide pedagogical
discourse. In particular, the formation and development of the orchestral and
vocal-choral art in the different Ukraine’s regions, and also the training of domestic
(national) professionals for musical and pedagogical activity have been the subject
of the scientific interest for the following scientists: N. Bovsunivska, T.
Hryshchenko, A. Zhelan, M Mario, S. Melnychuka, O. Oleksyuk, A. Omelchenko, T.
Smyrnova, T. Tanko, O. Tkachenko, O. Tsvihun, V. Cherkasova, etc.
The experience of organization of the musical-aesthetic youth education in the
different Ukraine’s educational establishments was considered in the works of
the following scientists: T. Lutaieva, I. Martynenko, V. Popova, L. Posokhova, N.
Rudichieva, etc. Also, major there is the pre-revolutionary scientific works on the
history of education which cover the problem of development of the music art
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and music education in Sloboda Region (D. Bahalii, I. Bielokonskyi, D. Miller,
Ye. Redin, M. Sumtsov, etc).
The analysis of the formation and development of the orchestral and vocal-choral
art in Sloboda Ukraine gives ground to argue that region under consideration was
marked by some specificity of the musical-cultural development which caused by
the following ethnocultural features: the culture’s distinctive democratic features
of the region, original folk musical-artistically tradition and church music tradition;
the interest of the region’s population to the secular instrumental music, the
predominance of the philanthropic sentiments among the wealthy population,
and also the existence of the intellectuals, creative and active students.
Kharkiv was the main cultural and art center of Sloboda Ukraine, and its great
location and population orientation on strong manifestation of the public activity
in artistic life influenced on the economy and cultural progress in Sloboda Ukraine,
and also the specific national-cultural background for the development of the
orchestral and vocal-choral art had been created.
The appearance of the Kharkiv musical guild (tsekh) in the XVII century, and
dissemination of the similar groups in the different regions of Sloboda Ukraine
had a remarkable influence on the development of the musical art in the region.
Also the landlord's vocal choirs, instrumental orchestras and musical theatres in
Ukraine, in particular in Sloboda Ukraine in the middle of the XVIII century had a
significant impact on the orchestral and vocal-choral art.
The spreading of the concert and musical activity, in particular charity concerts
for the general public, in the XIX century in Sloboda Ukraine became the important
feature of the development of the orchestral and vocal-choral art.
At this time, Sloboda Ukraine had the high level of the musical culture; the solid
foundation of which have been formed by the development of the national and
Ukrainian music, church choral and solo singing, instrumental chamber and
symphonic creativity, musical theatres and orchestras and creative groups in the
region.
Due to the creative support the students’ choirs took part in lots of musical
events, where they performed complex musical composition, which had great
success among the population of the region.
The public availability and educational character were the specific features of
Sloboda Ukraine musical art. The background for the spreading music education
in the region was determined by close creative relationships and constant
collaboration between the different educational and musical organizations (choirs,
orchestras, musical groups, youth organizations etc.).
The analysis of the processes of the formation and development of the orchestral
and vocal-choral art in Sloboda Ukraine gives reasons for determining the
perspective creative use of the past’s experiences in the modern condition, in

Данилюк М.М. Орекстрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини...
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particular by: the enrichment of the music training content of the future artistic
and pedagogical professionals for the formation of the musical culture of the
youth according to the region musical tradition; the orientation of the music
education in educational establishments on the national artistic-cultural tradition
and regional musical-aesthetic achievements; the improvement and development
of the new forms and methods for the music education of the children and youth
in educational establishments; the increased focus of the scientist and teachers
on the culture-educational potential of the orchestral and vocal-choral art.
Key words: genesis, orchestral and vocal-choral art, Sloboda Ukraine.

Актуальність теми. В умовах інтеграції України до світового
культурно-освітнього простору вища музична освіта зорієнтована на
творчий пошук ефективних форм і методів сприяння творчому роз-
витку студентської молоді, підготовку майбутніх митців до особист-
існої та професійно-творчої самореалізації в соціокультурному сере-
довищі; на глибоке освоєння ними духовних багатств, накопичених
світовим і вітчизняним мистецтвом, формування інтелектуального
потенціалу нації як найвищої цінності суспільства.

Важливою умовою успішної реалізації завдань музичної освіти на
сучасному етапі є не лише пошук нових дієвих теоретичних і прак-
тичних розробок, а й вивчення, узагальнення та творче переосмис-
лення регіонального історико-педагогічного досвіду розвитку оркес-
трового та вокально-хорового мистецтва на Слобожанщині з метою
використання педагогічних здобутків минулого для оновлення підходів
до вдосконалення музичної освіти сучасної молоді.

Розкриваючи питання розвитку оркестрового та вокально-хорово-
го мистецтва в регіональному контексті не можна лишити осторонь
аналіз специфіки самобутнього Слобідського краю, що утворився та
існував протягом століть не стільки як державно-адміністративна
територіальна одиниця, а й як культурно-історичний осередок, ґрун-
тований на збереженні духовних, національних та регіональних куль-
турних цінностей.

На Слобожанщині сформувалися самобутні художньо-мистецькі
етнокультурні традиції, місцеві фольклор, селянські музичні звичаї,
що за своїми формами, жанрами, видами мали свої етнографічні особ-
ливості й були тісно взаємопов’язані з побутом слобожан. Само-
бутність культурних традицій слобожанського етносу зумовила й спе-
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цифіку розвитку оркестрового та вокально-хорового мистецтва краю.
Мета даної статті —  розкрити ґенезу й особливості процесу роз-

витку  оркестрового та вокально-хорового мистецтва на Слобожан-
щині в історико-педагогічному контексті.

Постановка проблеми — висвітлення питання розвитку оркес-
трового та вокально-хорового мистецтва у регіональному контексті,
дослідження специфіки музичного мистецтва на Слобожанщині у кон-
кретний історичний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану науко-
вої розробки проблеми засвідчив, що питання розвитку оркестрового
та вокально-хорового мистецтва у Слобожанському регіоні належать
до актуальних проблем сучасних наукових досліджень, що розгляда-
лися вченими в широкому педагогічному дискурсі.

Так, значний науковий інтерес становлять історичні та історико-
педагогічні праці, в яких розкриваються питання становлення вітчиз-
няної культури, мистецтва, просвітництва, вивчення яких забезпечує
розуміння процесу розвитку оркестрового та вокально-хорового мис-
тецтва Слобожанщини на тлі історичних та історико-педагогічних
подій щодо становлення національної культури, освіти й мистецької
думки України. Проблему становлення музичного мистецтва в Ук-
раїні досліджували В. Богданов, Є. Бортнік, М. Боровик, Т. Булат, Ю.
Вахраньов, М. Гордійчук, Н. Грицюк, Л. Грищенко, Л. Корній, Ю.
Рудчук, Г. Святненко, З. Юферова та інші. Сучасними вченими в істо-
рико-педагогічному аспекті висвітлювались і спеціально-методичні
питання музичної освіти (Л. Баренбойм, Н. Д’яченко, В. Музалевсь-
кий, Г. Нейгауз, Ю. Полянський та ін.), порушувалися проблеми роз-
витку вітчизняної музично-виконавської практики (В. Апатський, Є.
Куришев, О. Ніколаєв та ін.).

Питання висвітлення музично-педагогічної спадщини провідних
вітчизняних педагогів і митців минулого розглянуто в наукових досл-
ідженнях О. Кін, О. Михайличенка, Н. Роман, Ш. Рзаєва, Є. Федо-
това, І. Фрайта та ін.

Становлення й розвиток музичного мистецтва в Україні, зокрема
у різних її регіонах, а також підготовка вітчизняних фахівців до му-
зично-педагогічної діяльності стали предметом наукових студій Н.
Бовсунівської, Т. Грищенко, А. Желан, В. Кузьмічової, М. Маріо, С.

Данилюк М.М. Орекстрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини...
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Мельничука, О. Олексюк, А. Омельченко, Л. Проців, Т. Смирнової, Т.
Танько, О. Ткаченко, О. Цвігун, В. Черкасова та ін.

Досвід організації музично-естетичної освіти молоді в різних на-
вчальних закладах Слобожанщини розглядали у своїх працях Т. Лу-
таєва, І. Мартиненко, В. Попова, Л. Посохова та ін. Важливими є й
дореволюційні наукові роботи з історії освіти, в яких зокрема розкри-
то питання розвитку музичного мистецтва та музичної освіти у Сло-
бідському краї (Д. Багалій, І. Бєлоконський, Д. Міллер, Є. Редін, М.
Сумцов та ін.).

Здійснений аналіз науково-педагогічних джерел доводить, що на
сьогодні відсутнє цілісне дослідження, в якому розкрито питання ста-
новлення і розвитку оркестрового та вокально-хорового мистецтва
на Слобожанщині.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розкриваючи ґене-
зу становлення і розвитку оркестрового та вокально-хорового мис-
тецтва у Слобожанському регіоні відзначимо, що наприкінці ХVІІІ
ст. значну частину території краю займала Слобідсько-Українська
губернія, створена царським маніфестом 1765 р. з адміністративним
центром у місті Харкові. За характеристикою видатного історика і
краєзнавця Д. Багалія, на початку ХХ ст. губернія дістала досить
помітного економічного і культурного розвитку і являла собою знач-
ний культурно-історичний центр [2, с. 15].

Самобутніми були музично-фольклорні традиції краю — найдавн-
іша основа розвитку музичного мистецтва у регіоні. Розглядаючи
стратиграфічну картину слобідського фольклору, Л. Новікова підкрес-
лює, що він, розвиваючись, як і весь український фольклор, на тлі
загально етнічних процесів (функціонування обрядового народного
мистецтва, староукраїнської ліричної пісні, виникнення кантів і обрядів),
мав свої регіональні особливості, на які справила вплив специфічна
ментальність місцевого населення [13, с.261].

За характеристикою Н. Цицалюк, слобожанська спадщина — різно-
жанрова народна пісенність — виділяється високим психологізмом
словесних текстів й музично-поетичною імпровізаційністю [13, с.
266]. В історико-етнографічній літературі (О. Астахова, О.
Воропай, Б. Зайцев, Т. Крупа, В. Скирда, В. Сушко та ін.) вка-
зується, що слобожанам властива особлива музичність: окрім скрипки,
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яка завжди супроводжувала весілля, використовувались й інші інстру-
менти, наприклад: бас, флейта, цимбали (гусла), кобза або бандура,
ліра, сопілка. Улюбленими танцями місцевих жителів були метелиця,
горлиця й козачок. Відзначалося чимало регіональних свят, що суп-
роводжувалися музикою та співами. Наприклад, свято Пантелеймо-
на, коли чоловіки і жінки ходили по вулицях з музикою — скрипками
та цимбалами й танцювали українські танки. При цьому, слід зазна-
чити, що дотримання традицій проведення фольклорних свят, музич-
них обрядів було більше притаманне селянам, ніж городянам, хоча
такі традиції були й у містах.

Висвітлюючи особливості становлення оркестрового та вокаль-
но-хорового мистецтва у Слобожанському регіоні, відзначимо, що у
цьому процесі велику роль відіграла вільна міжкультурна взаємодія,
що відбувалася на території краю. За свідченням істориків середи-
ни-кінця ХІХ ст. (Д. Багалій, П. Іванов, М. Сумцов, П. Чубинський
та ін.) та сучасних дослідників-фольклористів, культурологів (М. Бер-
дута, Г. Лук’янець, В. Осадча, О. Пенькова, Н. Плотник, М. Се-
менова, О. Титар, М. Ткач, І. Щербіна та ін.), за часів утворення
Слобожанщини мігранти з різних місцевостей привозили із собою й
збирали на одній території різні етнокультурні архетипи, константи
національної духовності, в яких було акумульовано різноманітний соц-
іальний досвід і закріплено основоположні властивості етносів з різних
куточків України як культурної цілісності.

Крім того, постійний культурний обмін традиційно здійснювався
між великим освітнім та культурно-мистецьким центром Слобожан-
щини — містом Харковом і сільською місцевістю, що зумовлювало
розвиток культурно-музичних потреб різних верств населення регіо-
ну. За зразком інших великих міст, у м. Харкові було створено музич-
ний цех (1780 р.), що являв собою не лише ремісничу організацію, а
скоріше виконував функцію творчого об’єднання талановитих вико-
навців, зокрема, співаків народних пісень, місцевих композиторів та
інших творчих осіб; майстрів, які виготовляли музичні інструменти
[5, с. 328]. Виникнення Харківського музичного цеху зумовило роз-
повсюдження подібних колективів у різних повітах Слобожанщини,
що виявилося специфічною ознакою регіону, оскільки в інших губерн-
іях такі цехи створювалися в основному у крупних містах [14, с. 57].
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За історико-педагогічними даними, репертуар цехових музикантів
складався з різноманітних інструментальних п’єс імпровізаційно-ва-
ріаційного типу, традиційних у ритуалі народних звичаїв і обрядів,
танцювальної музики різних жанрів: гопака, метелиці, третяка, гор-
лиці, журавля, коломийки тощо [5, с. 318].

Об’єднувалися у цехові братства також кобзарі і лірники, творчість
яких мала глибоке духовне коріння в українському суспільстві й відігра-
вала важливу роль у становленні української національної музичної
культури. Народні співаки виступали серед різних верств населення
(селян, міщан, козаків, вищих прошарків суспільства) як на селі, так і
у місті. Кобзарське мистецтво зберігалося за часів козацтва як не-
від’ємна частина життя населення краю, особливо у сільській місце-
вості, до першої половини ХХ ст., у подальшому воно було штучно
викоренене суворою забороною та карними методами радянської
держави. Кобзарі володіли широким репертуаром, що віддзеркалю-
вав життя та побут народу: виконували думи, народні історичні, сус-
пільно-побутові, обрядово-весільні, сімейно-побутові, гумористичні
пісні, пісні-балади, псалми; грали народні танцювальні мелодії на ве-
сіллях, народних гуляннях. Таким чином, кобзарство як явище тра-
диційної народної культури, відбиток філософсько-світоглядних, ми-
стецько-творчих традицій було впливовим чинником формування
музичних смаків населення Слобожанщини, пропагувало христи-
янську мораль, любов до ближнього, свого народу і рідного краю
[11, с. 249-250].

Значення цехів у музичному житті краю зменшується наприкінці
ХVІІІ ст., натомість починають з’являтися співацькі капели та
кріпацькі оркестри, музична ініціатива приватних осіб підхоп-
люється громадою, завдяки чому поширюється діяльність му-
зичних товариств, концертних організацій, спеціальних навчаль-
них закладів [5, с. 328].

У контексті дослідження процесу розвитку на Слобожанщині ор-
кестрового та вокально-хорового мистецтва заслуговує на увагу за-
гальний поступ духовної музичної культури краю, що здавна існувала
на Слобідській Україні, виконуючи на різних етапах культурно-освіт-
нього становлення регіону, окрім основної — морально-релігійної —
освітню (відкриття церковних шкіл) та музично-просвітницьку (май-
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же при всіх церквах діяли хори) функції.
Підкреслимо, що на Слобожанщині церква віддавна була найвпли-

вовішим соціальним інститутом суспільства. Охоплюючи своєю діяль-
ністю більшість населення краю, вона залучала широкі верстви на-
селення до духовно-музичних подій, сприяла встановленню духовної
єдності представників різних соціальних станів під час богослужінь з
піднесеним музичним супроводом. З цього приводу Г. Квітка-Основ-
’яненко зазначав, що у багатьох приходських церквах Харкова воло-
діють церковним співом усі, в тому числі й ремісники. Причому, па-
рафіяни опановують різноманітний музичний репертуар, «навіть нот-
ний, запозичений ними в архієрейської півчої, співають дуже злагод-
жено, правильно, з усіма витримками, переходами в інший тон, не
маючи зовсім поняття про камертон» [6].

В історичній монографії «Історія міста Харкова за 250 років його
існування (з 1655-го по 1905-й рр.)» Д. Багалій зазначав, що особли-
вий внесок у становлення духовної музичної культури регіону здійсню-
вала славнозвісна Спасо-Антонівська церква при Харківському уні-
верситеті, у якій відбувалися великі загальноміські музично-релігійні
події. За даними Д. Багалія, університетська церква завжди приваб-
лювала численних відвідувачів, головним чином, завдяки прекрасно-
му співу, що супроводжував богослужіння, святкові літургії, служби у
зв’язку із знаменними подіями; її неодноразово відвідували високопо-
важні гості університету [1, Т. 2, с.869-870]. До середини ХІХ ст. в
церкві співав архієрейський хор. За свідченням М. Лащенкова, для
музичної освіти учасників хору було створено спеціальний співацький
клас, у якому «регенти навчали співаків так званої нотної музики, й
особливо концертів. Співаки були ознайомлені з правилами гармонії і
вивчали скрипкову гру» [8, с. 259]. При архієрейському хорі існував
також й оркестр, який не тільки виконував функцію музичного офор-
млення богослужінь, а й сприяв ознайомленню населення Харківщи-
ни з європейськими формами музикування, а під час концертних вис-
тупів — зі світським репертуаром.

В останній третині ХVІІІ — на початку ХІХ ст. населення Слобо-
жанського краю все активніше починає залучатися до загальнолюдсь-
ких музичних цінностей, знайомитися з європейською художньою куль-
турою, що позитивно позначається на розвитку оркестрового та во-
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кально-хорового мистецтва у регіоні. Окрім традиційного фольклору,
невід’ємної складової повсякденного життя слобожан, і релігійної
музики, що в умовах переважно християнського суспільства посіда-
ла важливе місце й глибоко сприймалася населенням, почала актив-
но розвиватися інструментальна світська музика, що сприяло підви-
щенню рівня музичної культури регіону.

Так, колосальну роль у розвитку оркестрового та вокально-хоро-
вого мистецтва регіону відіграли поміщицькі вокальні капели, інстру-
ментальні оркестри й музичні театри, які почали виникати в Україні,
зокрема й на Слобожанщині з середини ХVІІІ ст. Заможні поміщики,
дбаючи про якісну музичну постанову вистав, музичну підготовку
акторів та оркестрантів, залучали висококласних професійних поста-
новників, педагогів-музикантів, у тому числі й з Європи [9, с. 21].

Важливо наголосити, що виконавцями у музичних кріпацьких те-
атрах були талановиті, творчо обдаровані селяни, які, оволодіваючи
елементами музичної грамоти та теорії музики, здобували певну му-
зичну освіту. Так, за спогадами М. Щепкіна, при кріпацькому театрі в
садибі П. Волькенштейна існувала школа співу для хлопців, де вчи-
телем співу був П. Смирнов, який займався й постановками з дітьми
опер [12, с. 152]. Театральна школа та оркестр існували й у маєтку Г.
Тарановського в с. Качалівці. Про високий рівень музичної підготов-
ки виконавців свідчить те, що до репертуару оркестру входили складні
музичні твори Л. Бетховена, М. Глінки, Д. Мейєрбера та ін., оркестр
акомпанував відомим співакам, які спеціально запрошувалися до має-
тку [5, с. 346].

Слід підкреслити, що природна музичність українців забезпечува-
ла досить високий рівень майстерності виконавців. Приміром, у другій
половині ХVІІІ — на початку ХІХ ст. в Україні діяли достатньо про-
фесійні поміщицькі музичні колективи (капели П. Галагана, П. Лопу-
хіна, Д. Трощинського, Д. Ширая), які демонстрували складний й ун-
ікальний за красою репертуар, виконуючи твори Й. Гайдна, Г. Генде-
ля, Г. Доніцетті, Дж. Россіні й інших відомих зарубіжних, а також
вітчизняних композиторів. Існували й музичні театри (трупи князя
Голіцина, поміщиків Будлянського, Галана, Заводовського, Ільїнсько-
го, Розумовського, Шереметьєва), публічні виступи яких набули особ-
ливої популярності [5, с. 369].
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На Слобожанщині музичні театри та оркестри отримали наприкінці
ХVІІІ ст., особливо у першій половині ХІХ ст., широкого розповсюд-
ження, сприяючи розвитку концертної діяльності та музичної просвіти
регіону. За оцінкою сучасного дослідника В. Богданова, ґрунтованою
на аналізі історичних документів, наприкінці XVIII – на початку XIX
ст. Харківська губернія за кількістю поміщицьких театрів і оркестрів
була на рівні інших регіонів України, хоча докладних відомостей про
їх діяльність майже не збереглося [3, с. 18]. Відомо тільки, що у першій
чверті XIX ст. оркестри існували у поміщицьких маєтках у Старому
Мерчику, Бугаївцях, Новій Водолазі, Валуйському повіті [9, с. 21].

Одним із найбільш популярних на Слобожанщині був музичний
театр В. Хорвата, що знаходився у його маєтку (с. Головчино) і з
великим успіхом давав вистави у Харкові, Полтаві, Ромнах і Курську
як на приватних, так і на професійних сценах, охоплюючи найширші
кола глядачів — дворянство, купців, службовців, студентів та ін. За
своєю суттю фактично він був міським професійним гастролюючим
театром, на чолі якого стояв антрепренер, а до творчого колективу,
разом з талановитими селянами, залучалися професійні актори. Дов-
гий час режисером трупи був досвідчений і творчий організатор Зе-
ленський, який значно збагатив репертуар трупи музичними поста-
новами на твори українських авторів — І. Котляревського, Г. Квітки-
Основ’яненка та ін. Крім того, до репертуару цього театру входили
балети і навіть опери, зокрема «Пан Твардовський», «Аскольдова мо-
гила» О. Верстовського, «Життя за царя» М. Глінки та інших авторів
[3, с. 18]. Маємо відомості й про діяльність поміщицького оркестру
М. Комбурлея — власника розкішного маєтку с. Хотин Сумського
повіту Харківської губернії, капельмейстером якого був запрошений
з Німеччини Ф. Блюм. Цікаво, що для музикантів і співаків було відве-
дено цілу вулицю дерев’яних сільських хат, в Хотині «часто грали
музики – скрипкові, духові, іноді й рогові, крім того, була й вокальна
музика» [9, с. 21, 45].

Відзначимо, що музиканти і співаки поміщицьких колективів, які
мали достатньо високий рівень виконавської майстерності, залуча-
лися до участі у міських концертах й публічних музичних заходах.
Зокрема, з кріпацьких інструментальних капел було створено вели-
кий оркестр, який виконав ораторію І. Вітковського на відкритті уні-
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верситету в 1805 р. [5, с. 848].
Слід підкреслити, що наприкінці ХVІІІ ст. на Слобожанщині з’яви-

лися нові форми домашнього музикування (побутове музикування,
салонні і маєткові концерти, на які збиралась запрошена публіка), що
згодом витіснили поміщицькі театри, хори та оркестри. Домашні му-
зичні збори проводили знані особи — громадські діячі, науковці, вик-
ладачі музики, композитори та музиканти, наприклад, відомий фар-
мацевт П. Піскунов, професор П. Сокальський. Такі заходи завжди
відвідували відомі українські митці, діячі культури, серед яких були Г.
Сковорода та Г. Квітка-Основ’яненко. Часто такі музичні зібрання
набували систематичного просвітницького характеру. Так, з домашніх
музичних зібрань творчої молоді у 40-рр. ХІХ ст. у Харкові утво-
рився один з перших музичних гуртків ансамблевої гри під керів-
ництвом учителя музики Сакмейєра. У роботі цього гуртка брав
участь й П. Сокальський, який виконував партію флейти в ансамб-
лях і соло [5, с. 353].

Важливою ознакою розвитку оркестрового та вокально-хорового
мистецтва на Слобожанщині стало поширення на початку ХІХ ст.
концертно-музичної діяльності, зокрема, призначених для широкої
публіки благодійницьких концертів. Уперше в Харкові концерти поча-
ли давати викладач Харківського імператорського університету му-
зикант Г. Гес-де-Кальве і випускник цього закладу магістр О. Шу-
ман [7, с. 115]. Незабаром музичні концерти, що викликали значний
інтерес у харківської публіки, набули систематичного характеру. Ак-
тивна участь слобожанських виконавців у благодійницьких концер-
тах знайшла широке висвітлення у засобах масової інформації. На-
приклад, в «Українському Віснику» було оголошено про влаштування
у 1816 р. благодійницького концерту на користь сиротам за учас-
тю доньки харківського професора-медика, талановитої піаністки
О. Каменської. Благодійні концерти давали також С. Герсеванова
та Ю. Грінберг,  репертуар яких складали музичні твори Ф. Шопе-
на, Ф. Ліста, С. Тальберга та ін. Організаторами таких концертів у
Харкові часто були вчителі музики, викладачі вищих закладів
– В. Андрєєв, А. Барцицький, І. Вітковський, І. Лозинський [5, с. 357].

Активне музично-концертне життя на Слобожанщині актуалізу-
вало проблему підготовки музично освічених педагогічних кадрів й
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творчих музикантів-професіоналів, що мали створити культурно-
освітнє середовище краю, наповнити його творчими знахідками й ціка-
вим досвідом музичної освіти. Зростало число приватних учителів
музики, які постійно публікували оголошення про музичні заняття з
дітьми та молоддю в місцевій періодиці; збільшувалася кількість іно-
земних педагогів-музикантів, які пропонували приватне музичне на-
вчання [10, с. 106-111].

Розвитку оркестрового та вокально-хорового мистецтва у Слобо-
жанському регіоні сприяло й те, що викладачі численних освітніх зак-
ладів краю, на чолі з Харківським колегіумом, брали участь у музич-
но-культурному житті регіону, активно займаючись музично-про-
світницькою діяльністю серед учнівської та студентської молоді. У
свою чергу діяльність випускників найстаріших закладів освіти міста
— гімназій, які почали діяти на території краю з 1789 р., серед яких
було багато талановитих, творчих, активних громадських діячів, пе-
дагогів, митців, виявилася потужним чинником становлення мистецької
культури, музичного просвітництва, науки та прогресивного громадсь-
кого руху Слобожанського краю.

Слід відзначити міцні творчі контакти, що встановлювалися між
творчою молоддю та місцевими інтелігентами — викладачами, про-
фесійними артистами та аматорами, меценатами, які опікувалися
питаннями музичної просвіти, між усіма творчими колективами міста:
кріпосними музикантами, архієрейським хором університетської цер-
кви і оркестром при ньому, колективами вищих та середніх закладів
освіти тощо.

Завдяки такій творчій мистецькій підтримці студентські та
учнівські хори брали участь у багатьох музичних заходах, де викону-
валися складні музичні твори, що, за відгуками тогочасної преси, мали
великий успіх. Наприклад, концерти 20 і 22 січня 1825 р., що були
організовані професором університету І. Вітковським, об’єднали ве-
лику кількість учасників: співаків університетського хору, музикантів
з Чугуївської уланської дивізії, кріпосних оркестрантів, півчих колегіу-
му та архієрейського хору, студентів, дворян та ін. [4]. Зазначимо, що
оркестр Харківського університету часто виступав у складі з військо-
вими музикантами, яких запрошували для підсилення звучання ду-
хових інструментів [5, с. 352]. За ініціативою відомих популяриза-
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торів музичної освіти, професорів університету І. Вітковського та
І. Лозинського публічні концерти організовувалися у Харкові регуляр-
но, долучаючи населення міста до найкращих європейських музич-
них цінностей [1, Т. 2, с. 850-851].

Слід наголосити, що розквіту у регіоні оркестрового та вокально-
хорового мистецтва сприяло також становлення у Харкові музичного
друку. Нотодрукарню у типографії при Імператорському університеті
було відкрито ще у 1806 р. за ініціативою викладача університету про-
фесора І. Вітковського, згодом розпочала діяльність перша місцева
музична крамниця, що за розмаїттям нотної продукції могла конкуру-
вати зі столичними музичними крамницями [10, с. 48-49].

Висновки. У цілому, проведений аналіз ґенези оркестрового та
вокально-хорового мистецтва на Слобожанщині дає підстави ствер-
джувати, що чинниками музично-культурного поступу регіону вияви-
лися: самобутні демократичні риси культури краю, оригінальні му-
зично-мистецькі народні звичаї й церковно-музичні традиції, інтерес
населення краю до інструментальної світської музики, панування се-
ред заможного населення мистецько-благодійницьких настроїв, на-
явність небайдужої до мистецтва інтелігенції й активної та творчої
студентської молоді.

Головним культурно-мистецьким центром Слобожанщини стало
місто Харків, вигідне територіальне розташування якого й орієнто-
ваність населення на потужний прояв громадської активності у мис-
тецькому житті позитивно позначилися на економіці та культурі в усій
Слобідській Україні, створили специфічне національно-культурне
підґрунтя для розвитку оркестрового та вокально-хорового мистецтва.

Слобожанський край відзначався високим рівнем музичної куль-
тури населення, міцне підґрунтя якої складав розвиток у регіоні на-
родної української музики, церковного хорового та сольного співу,
інструментальної камерної та симфонічної творчості, музичних те-
атрів, оркестрів, творчих гуртків.

Специфікою музичного мистецтва Слобожанщини була його за-
гальнодоступність й просвітницько-виховний характер. Передумови
для поширення музичної освіти у регіоні визначалися також тісними
творчими взаємозв’язками й постійним співробітництвом між різни-
ми просвітницько-музичними організаціями (хорами, оркестрами, гур-
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тками, молодіжними організаціями тощо), широкими колами громадсь-
кості. Музична діяльність просвітницьких товариств та ентузіастів
— аматорів й професіоналів, які створювали музичні гуртки, творчі
об’єднання, хори, оркестри забезпечувала залучення до участі у му-
зично-просвітницьких, культурно-благодійних, музично-релігійних за-
ходах широких кіл населення, формування високих музично-естетич-
них потреб мешканців Слобідського краю.

Аналіз процесів становлення і розвитку оркестрового та вокаль-
но-хорового мистецтва у Слобожанському регіоні  дає підстави для
накреслення перспектив творчого використання набутого досвіду у
сучасних умовах, зокрема шляхом: збагачення змісту музичної підго-
товки майбутніх мистецьких та педагогічних кадрів з метою форму-
вання музичної культури підростаючих поколінь на музичних традиц-
іях регіону; орієнтації музичної освіти учнів та студентів у навчальних
закладах різних ланок на національні художньо-культурні традиції й
регіональні музично-естетичні здобутки; вдосконалення існуючих та
розробка нових форм і методів широкої музичної освіти дітей та мо-
лоді у навчальних закладах; посилення уваги вчених та педагогів-
практиків до культурно-виховного потенціалу оркестрового та вокаль-
но-хорового мистецтва.
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