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На підставі опрацювання філософських, культурологічних та мистецтвознавчих праць систематизовано й 
узагальнено досвід вивчення естетичних засад українського романтизму. Визначено спільні філософські, естетичні, 
світоглядні та художні ознаки європейського та українського романтизму. Окреслено історико-культурну ситуацію, 
що зумовила розвиток романтизму в Україні як форми національно-культурного відродження у період ХІХ – 
початку ХХ ст. Виділено характерні національні риси естетики українського романтизму. Обґрунтовано 
періодизацію українського романтизму, що охоплює три етапи (ранній, зрілий та пізній).  

Ключові слова: романтизм, романтичний стиль, естетика романтизму, українська культура, національно-
культурне відродження, українська музика. 
 

Постановка проблеми. У наш час спостерігається активізація досліджень українських вчених, в 
яких розкривається національна специфіка стильових явищ вітчизняного мистецтва. Серед таких 
явищ – романтизм, що панував в українській музичній культурі протягом ХІХ – початку ХХ ст., 
інспіруючи свободу вияву національного духу, зацікавлення митців народною творчістю та 
історичним минулим свого народу.  

Огляд останніх досліджень. Вивчення українського музичного романтизму розпочалося лише 
на межі ХХ–ХХІ ст., оскільки в радянському музикознавстві творчість композиторів ХІХ ст. 
розглядалася лише з позицій реалізму.  

Л. Корній уперше дослідила еволюцію українського романтизму в музиці на тлі історичних, 
соціальних та культурних процесів ХІХ ст. [10]; Л. Кияновська, проаналізувавши стильовий поступ у 
музичній культурі Галичини ХІХ–ХХ ст., визначила в ньому вагому роль романтичних тенденцій [6, 
7]. Питання прояву романтизму в українській музичній культурі ХІХ ст. порушено і в колективній 
монографії науковців ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України [5]. 

Оскільки романтизм в Україні сформувався як цілісна філософська, світоглядна і художня 
система, вивчення його музично-стильової специфіки уявляється невіддільним від ідейно-
філософського, естетичного та культурологічного контекстів. Крім того, важливим є визначення 
характеру зв’язків між західноєвропейським романтизмом та українським, які проявлялися в 
українській музиці на кожному етапі його еволюції. 

Означені питання, частково висвітлені у праці Л. Корній, у різний час досліджувалися вченими 
в галузі філософії, естетики, культурології та літературознавства. При цьому, в їхніх дослідженнях 
спостерігається дискусійна тональність, що стосується визначення ідейно-філософських витоків 
українського романтизму та його естетичних орієнтирів, що, своєю чергою, ускладнює осмислення 
національної специфіки українського музичного романтизму.  

Таким чином, необхідність з’ясування естетичної складової формування і розвитку романтизму 
в українській музиці унаочнюють актуальність пропонованого дослідження.  

Мета статті – охарактеризувати, систематизувати й узагальнити теоретичний досвід 
дослідження естетичних засад українського романтизму в його проекції на музичне мистецтво ХІХ – 
початку ХХ ст.  

Виклад основного матеріалу. ХІХ ст. для світової культури ознаменувалося сплеском 
романтичної естетики з її прагненням розкрити емоційний бік життя людини в різноманітних його 
ракурсах, по-новому прочитати історію свого народу, розкрити багатство фольклорної спадщини. 

Усе це, хоча і з певним запізненням, але яскраво втілилося і в музичній культурі України 
ХІХ ст. Український романтизм акцентує увагу на внутрішньому житті особистості, тлумачить 
характерність   учинків  впливом   як  реальних,  так  і  несвідомих,  надприродних  сил.  Становлення 
 
© Лігус О. М., 2018 
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професійної композиторської школи на чолі з М. Лисенком, актуалізація національної ідеї та 
поглиблення зацікавлення народною творчістю стали стрижневою лінією розвитку українського 
музичного мистецтва цього періоду. 

Перші ґрунтовні спроби охарактеризувати український романтизм як особливий світогляд 
належать Д. Чижевському, який визначив провідну роль німецького ідеалізму та містицизму в 
процесі формування української романтичної естетики [19]. На його думку, найбільш потужного 
впливу шеллінгіанства зазнали ідеї ранніх романтиків: А. Дудровича, Д. Кавунника-Велланського та 
М. Максимовича. Спадкоємний зв’язок українського романтизму з німецькою філософією у пізніший 
час відзначали І. Огородник [14], В. Горський [2] та М. Паласюк [16]. Зокрема, М. Паласюк виявив 
відгомін основних ідей Й. Гердера, Й. Фіхте, братів Шлеґелів, Ф. Шеллінґа та інших мислителів 
Ієнського гуртка у творчості діячів української духовної культури першої половини ХІХ ст. 

Протилежну позицію займав літературознавець М. Рудницький, який вважав, що романтизм в 
Україні обумовлений ментальністю українців та їх культурними традиціями. «Наші письменники 
ХІХ віку, – писав він, – не відчували тодішніх філософських ідей, якими так сильно була надихана 
нова література, й не відчували вони переміни мистецької форми, за яку йшла така сама боротьба 
пером, як на полях битви мечем. Те, що вони мали сказати у своїх книжках своїм землякам, було з 
філософського погляду таке ясне, що не треба було до цього ніякого Гердера, Вольтера, Шеллінґа або 
Геґеля» [18; 71–72]. Концепцію унікальності походження українського романтизму обстоює також 
сучасна дослідниця Т. Бовсунівська, пов’язуючи його естетику з християнським езотеричним 
культом, що характеризується такими основними категоріями як-то: «серце», «благоговіння», 
«душа», «Божественне» [1].  

Щодо одностайності позицій вітчизняних дослідників, то передусім, вона виявилась через 
визнання народної (фольклорної) сутності українського романтизму, яка найповніше розкрилася у 
40–80-х роках ХІХ ст. у вигляді народницької ідеології. Цю особливість українського романтизму 
відзначили історики й літературознавці першої пол. ХХ ст.: М. Грушевський [3], Д. Чижевський [19], 
І. Лисяк-Рудницький [12] та Ю. Шерех [20]. У пізніший час про фольклорну якість українського 
літературного романтизму писав Т. Комаринець [9], що був одним із небагатьох, хто в період 
глибокого радянського «застою» наголошував на необхідності дослідження специфіки українського 
романтизму як «національної модифікації» європейського романтизму.  

Визначальну роль принципу народності в українському романтизмі, як і в культурі багатьох 
слов’янських народів, відзначали й музикознавці різних поколінь: С. Людкевич [13], Л. Корній [10], 
Л. Кияновська [6]. Особливо виразно єдність естетичних засад простежується між українським та 
чеським, польським, словацьким, болгарським, норвезьким, іспанським варіантами романтизму, 
тобто в культурі тих народів, які, подібно до українців, прагнули до ствердження своєї національної 
ідентичності та боролися за державну самостійність. Так, С. Людкевич у статті «Націоналізм в 
музиці» писав: «Романтизм розбудив до нового буйнішого життя та національної свідомості трохи не 
всі слабші та молодші нації Європи» [13; 40]. 

У ХІХ ст. український народ не мав своєї держави і потерпав від жорстоких утисків з боку 
Російської та Австрійської імперій, що володіли українськими землями. Тяжкі умови національного й 
соціального гноблення сприяли розгортанню національно-визвольного руху українського народу, що 
мав як політичні форми, так і культурницькі вияви. Як писав М. Грушевський, «…живе українське 
слово – мова, пісня, перекази про минуле, які збереглися в устах простого народу, – відновлювали 
зв’язки з народом у дворянських верствах, які були відірвані від нього історією останнього століття, 
розійшлися з народом завдяки своїй класовій політиці, як здавалося, відмовилися від свого народу 
остаточно. І так на цьому новому народництві української інтелігенції виростало нове українське 
відродження» [3; 487]. У розвиток цих слів І. Дзюба визначив, що романтизм в Україні став «формою 
національно-культурного відродження» [4; 241]. 

Національно-культурне відродження виявилося, передусім, у ставленні українських романтиків 
до національної мови як найяскравішого виразника духовної сутності народу, в усвідомленні 
необхідності її збереження та реформування. Іншим важливим проявом національно-культурного 
відродження стало посилення уваги до національної історії та фольклору, в якому митці вбачали 
велику естетичну цінність, джерело пізнання психології та характеру свого народу.  

Для українських митців естетичне осмислення фольклору було особливо органічним, що 
пояснюється близькістю романтичного світогляду ментальності українського народу, питомими 
ознаками якої є кордоцентризм і ліризм. На це звертали увагу сучасні вітчизняні дослідники 
музичного романтизму. Зокрема, Л. Кияновська підкреслює, що «акласичні стилі, до яких належить 
романтизм, глибинно відповідають національній ментальності українців. Акласичні стильові 
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категорії тісно пов’язані з поняттями і символами, закладеними в колективному філософсько-
художньому світогляді нашого народу ще з язичницьких часів» [7; 11–12]. 

Серед жанрового багатства народної творчості українських романтиків особливо приваблювали 
епос і українська лірична пісня. У картинах козацької слави, оспіваних в епічних творах, митці 
відчували дух національно-визвольної боротьби, який був на той час вельми злободенним для 
українського народу.  

Інше потужне джерело творчості українських романтиків, українська народнопісенна лірика, 
найприродніше виражала характерне для романтичного стилю емоційне начало. Властиві їй типові 
ознаки української ментальності – почуттєвість і психологізм, були найбільш співзвучні романтичній 
естетиці.  

Упродовж 50–80-х років ХІХ ст. принцип народності на різних рівнях художнього осмислення 
дійсності сповідували провідні теоретики й митці українського романтизму різних поколінь: 
Т. Шевченко (у творчості якого ідея народності знайшла своє найповніше вираження), П. Гулак-
Артемовський, Л. Боровиковський, О. Бодянський, І. Вагилевич, М. Шашкевич, І. Срезневський, 
А. Метлинський, Я. Головацький, М. Петренко, М. Костомаров, П. Куліш, М. Старицький, 
М. Лисенко, І. Франко.  

В умовах соціокультурної кризи кінця ХІХ ст., коли європейське суспільство перебувало у 
стані сум’яття почуттів та страху перед майбутнім, романтизм вступає у пізню стадію. Емоційно 
напружена атмосфера того часу спричинила попит на мистецтво ірраціональне, рафіноване, віддалене 
від соціальних узагальнень. Звідси – характерне для творчості цього періоду тяжіння до 
психологічної напруженості змісту, містицизму, туга за недосяжним ідеалом, відповідно, 
замилування красою, чарівними образами, захоплення естетизмом. При цьому панівною образно-
емоційною сферою творчості залишалася лірика, виявляючи безпосередній зв’язок із романтичною 
естетикою. Невипадково, у тогочасних західноєвропейських арт-колах в ужиток увійшов термін 
«неоромантизм», який, зокрема, слугував умовною стильовою дефініцією сукупності новітніх 
різноспрямованих художніх тенденцій, генетично пов’язаних із романтичним стилем: імпресіонізму, 
символізму, модернізму, сецесії, експресіонізму. Власне ж період 1890–1910 рр. отримав в історії 
назву «епоха «Fin de siecle», що відображала характерне світовідчуття, пов’язане з крахом ілюзій та 
пошуком нових духовних орієнтирів. 

Для українського суспільства зламц століть настрої «Fin de siecle» були цілком співзвучними. 
Передчуття глобальних катаклізмів, властиве європейським культурам загалом, в українців назрівало 
з особливим драматизмом (зокрема, економічні реформи, що призвели до голоду, розрухи й масової 
міграції селян; подальший наступ на українську мову й культуру). 

Незважаючи на тяжкі наслідки, кризова ситуація обернулася для українців небувалим 
зростанням політичної активності, духовним піднесенням народу в боротьбі за волю і національну 
незалежність, кульмінацією якого стало проголошення у 1918 р. Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки.  

Потужне громадське піднесення обумовило розквіт національно-культурного відродження, про 
що свідчать вагомі здобутки в усіх галузях мистецтва, в яких українська тематика одержала яскраві й 
різноманітні художні втілення (творчість І. Франка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, 
М. Вороного, В. Стефаника, Лесі Українки, Б. Лепкого, О. Олеся, В. Винниченка, Л. Курбаса, 
Ф. Якименка, М. Леонтовича, С. Людкевича, К. Стеценка, Я. Степового, Л. Ревуцького, 
В. Городецького, В. Кричевського, О. Мурашка, М. Бойчука, Г. Нарбута, О. Архипенка). Ці митці 
збагатили національне мистецтво новими сюжетами, образами, формами, виразовими засобами, 
орієнтуючись на художні тенденції сучасності, але спиралися, при цьому, на вироблену в ХІХ ст. 
стильову систему романтизму.  

С. Павличко, яка досліджувала дискурс модернізму в українській літературі, відзначила, що на 
тлі різноспрямованих тенденцій модернізму «романтизм в українській літературі певною мірою 
ніколи не закінчувався» [16; 32]. 

Наведена сентенція уповні стосується музичного мистецтва, в якому романтизм видається ще 
більш плавним і цілісним стильовим процесом, аніж у літературі. Пояснюється це тим, що в 
українській музиці середини ХІХ ст. не було контрастного переходу до реалізму, на відміну від 
літератури; не було в ній і протиріч між романтичними традиціями та тенденціями неоромантизму чи 
то модернізму на зламі століть. Цю особливість помітив О. Козаренко, який досліджував еволюцію 
національної музичної мови ХІХ – першої третини ХХ ст.: «Романтичний тип світовідчуття як спосіб 
естетичного осягнення дійсності залишився визначальним у національній музичній культурі 
впродовж усього описуваного періоду» [9;145]. 



ISSN 2411-1546   Розділ III. Резензії, огляди, повідомлення 237 

Співіснування ознак романтизму та різних художніх течій «Fin de siecle» в українській музиці 
відзначила Л. Кияновська, констатуючи «яскраво зазначені «рудименти» романтичного стилю» у 
творчості українських композиторів початку ХХ ст. За словами дослідниці, у творах Я. Степового, 
разом з ознаками символізму переплелися «явні впливи шопенівської лірики та «салонно-
сецесійного» перевтілення романтичних образів», в О. Нижанківського – «трансформація 
лисенківської традиції з більш масштабним, об’ємним планом драматичних конфліктів», а в 
Д. Січинського – «дивовижне поєднання культури галицького салону із здобутками європейського 
постромантичного мистецтва з його гіпертрофованою чутливістю, схильністю до темних тонів 
емоційної палітри, гіпертрофованим суб’єктивізмом» [7]. Романтичну основу стильових пошуків 
українських митців початку ХХ ст. Ф. Якименка, В. Барівінського та І. Рачинського визначила й 
О. Кушнірук, яка досліджувала риси імпресіонізму в українській музиці [12]. 

Отже, творчість представників пізнього етапу українського романтизму значно розширила обрії 
романтичної лірики, оновивши її пантеїстичними, філософськими, метафізичними рисами 
символізму, колористичними відтінками імпресіонізму, присмерковими барвами експресіонізму й 
декадансу. У стильовому відношенні то був розвій мистецького індивідуалізму, що, з одного боку, 
демонструвало вияв модерністської свідомості, для якої новизна й оригінальність мислення є 
провідним критерієм художності, а з іншого – вершиною романтичного світосприйняття, в основі 
якого, як уже відзначалося, – примат індивідуалізму та суб’єктивізму. 

Висновки. Український музичний романтизм формувався на спільних джерелах із 
західноєвропейським романтизмом, але розвивався на власних естетичних засадах як форма 
національно-культурного відродження. В його еволюції визначаються три етапи розвитку: ранній 
(перша третина ХІХ ст.), зрілий (40–80-і роки ХІХ ст.) та пізній (1890–1910-і роки ХХ ст.).  

На ранньому етапі відбувалося становлення національно-естетичних ознак українського 
романтизму, пов’язане з активним залученням народно-національної тематики до художньої системи, 
виробленої західноєвропейськими романтиками. Зрілий романтизм характеризується кристалізацією 
світоглядних засад українського національно-культурного відродження під впливом народницької 
ідеології. У той час національна модель українського романтизму набуває довершеного вигляду, втілюючи 
типові риси духовної сутності українського народу. Пізній етап – модифікація українського романтизму в 
напрямку індивідуалізації мислення, набуття ним ознак західноєвропейської естетики модернізму. 

Провідним естетичним «кредо» українського романтизму впродовж усієї його еволюції було 
прагнення розкрити яскраву індивідуальність особистості через її національну сутність, за якою 
стоїть народ з його багатою історичною минувшиною та величезним творчим потенціалом. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УКРАИНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО РОМАНТИЗМА: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Лигус Ольга Марковна – кандидат искусствоведения, 

Киевский университет им. Б. Гринченка, г. Киев 
 

На основе изучения философских, культурологических и искусствоведческих работ систематизирован и 
обобщен опыт исследования эстетических принципов украинского романтизма. Определены общие 
философские, эстетические, мировоззренческие и художественные черты европейского и украинского 
романтизма. Очерчена историко-культурная ситуация, которая обусловила развитие романтизма в Украине как 
формы национально-культурного возрождения ХІХ – начала ХХ века. Выделены характерные исконно 
национальные особенности эстетики украинского романтизма. Обоснована периодизация украинского 
романтизма, которая охватывает три этапа (ранний, зрелый и поздний).  

Ключевые слова: романтизм, романтический стиль, эстетика романтизма, украинская культура, 
национально-культурное возрождение, украинская музыка. 
 

AESTHETIC FOUNDATIONS OF THE UKRAINIAN MUSICAL ROMANTICISM:  
HISTORIOGRAPHIC ASPECT 

Lihus Olha – PhD in Art Studies 
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv 

 

On the ground of the consideration of the philosophical, cultural and art works the experience of the aesthetic 
foundations of the Ukrainian romanticism examination is systematized and generalized. Common philosophical, 
aesthetic, worldview and artistic features of the European and Ukrainian romanticism are defined. The historical and 
cultural situation that preconditioned the development of the Ukrainian romanticism as a form of the national-cultural 
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revival in the period of the ХІХth- the beginning of the ХХth century is described. The specific national features of the 
Ukrainian romantic aesthetics are defined. The periodization of the Ukrainian romanticism that can be divided in 3 
stages (early, mature and late) is justified. 

Key words: romanticism, romantic style, romantic aesthetics, Ukrainian culture, national-cultural revival, 
Ukrainian music. 
 

UDC 78.035:111.852(477)(091) 
AESTHETIC FOUNDATIONS OF THE UKRAINIAN MUSICAL ROMANTICISM:  

HISTORIOGRAPHIC ASPECT 
Lihus Olha – PhD in Art Studies 

Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv 
 

The aim of the paper is to characterize, systematize and generalize a theoretical experience of the foundations’ 
of the Ukrainian romanticism examination in its reflection in the musical art of the ХІХth – the beginning of the 
ХХth century. 

Research methodology. Cultural, system and structural-functional approaches are the foundations of the research 
methodology. A range of general scientific (historical, analysis, synthesis, logical, methods of systematization, 
classification), specialized (historiographical analysis, problem-chronological, comparative historical), and 
interdisciplinary (descriptive, system-structural) methods. 

Results. Even though the Ukrainian musical Romanticism and the West-European Romanticism have formed on 
the common sources, the Ukrainian Romanticism developed on its unique aesthetical foundations as a form of national-
cultural revival. The evolution of the Ukrainian Romanticism covers three stages: early (the first third of the 
ХІХth cen.), mature (40–80-s of the ХІХth cen.) and late (1890–1910th ). During the first stage, there was a formation of 
the national-aesthetical features of the Ukrainian Romanticism with an active involvement of the folk national themes 
into the West-European artistic system. The mature Romanticism is characterized by the crystallization of the 
worldview premises of the Ukrainian national-cultural revival under the influence of the nationalistic ideology. The late 
stage – the modification of the Ukrainian Romanticism in the direction of the individualization of reasoning and 
acquisition of the West-European modernistic aesthetic features. 

The scientific novelty of the article is a systematization and generalization of the aesthetic aspects of the 
Ukrainian Romanticism research experience and the development of the national discourse of the investigation of the 
Romanticism. 

The practical significance. The results of the research can be incorporated to the learning courses, such as the 
history of the Ukrainian music, the history of the world culture, musical Ukrainian studies. 

Key words: romanticism, romantic style, romantic aesthetics, Ukrainian culture, national-cultural revival, 
Ukrainian music. 
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ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БАРОКОВОЇ МУЗИКИ 
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Наведено огляд останніх публікацій, в яких досліджується виконавський аспект української барокової музики. 
Розглянуті сучасні реалії дослідження, виконання та популяризації цієї музики, виокремлені специфічні сегменти 
даної теми, що є предметом цікавості виконавців-автентистів у наш час. Проаналізовано прямі та релятивні джерела 
виконавської інформації, що дають вокалісту або хормейстеру уявлення про художній текст партесного твору та 
специфіку його виконання. Таким чином, наведено майже 20 джерел: старовинні музичні та лінгвістичні трактати, а 
також трактати з суміжних мистецтв (риторика), що походять із східнослов’янських територій, музичні трактати 
німецьких та італійських авторів згадки про які знаходимо в архівних документах XVII–XVIII ст. 

Ключові слова: українська барокова музика, партесна музика, старовинні музичні трактати, джерела 
виконавської інформації. 
 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Теоретичні аспекти української    
барокової музики є предметом дослідження українських науковців (Н. Герасимова-                                  
Персидська, Є. Ігнатенко, І. Кузьмінський, Ю. Медведик,  О. Шуміліна,  Ю. Ясіновський,  Б. Дем’яненко).  
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