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У статті надається характеристика діяльності фірми 

«Леон Ідзіковський», одним з напрямків якої було розповсюдження танцювальної 

літератури, зокрема, модних танців, та надається опис одного з популярних 

танців кінця ХІХ ст. – па-де-катру. 
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Впродовж всього ХІХ ст. танцювальна культура становила відчутну 

частину європейської культури повсякдення. Бал у його різноманітних формах 

організовував соціальний простір представників різних суспільних верств. 

Наприкінці століття ситуація у галузі танцювальної культури почала змінюватись, 

що позначилось на появі значної кількості нових або новітніх – як їх часто 

називали танцмейстери та викладачі доби – танців. Цей хронологічний період 

викликає особливу увагу, адже характеризується новими можливостями щодо 

танцювального етикету, естетики, моди тощо. На разі, він є не достатньо 

дослідженим, зокрема в українському мистецтвознавстві. Ще менш вивченою 

лишається специфіка побутування танців з точки зору видавництв, які займалися 

їх розповсюдженням, а можливо і формуванням танцювальних смаків 

суспільства. У статті пропонується розглянути особливості взаємодії між 

танцями, призначеними для домашнього музикування, що їх видавали численні 

видавництва, зокрема, київська фірма Леон Ідзіковський, та актуальними смаками 

доби, які відображені на сторінках оригінальних джерел доби (посібники, 

керівництва тощо), на прикладі одного із популярних тогочасних танців па-де-

катру. 
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Кінець ХІХ ст. відзначився змінами у відношенні суспільства до бальних 

танців. Майже всі тогочасні розпорядники танців відмічають їх спрощення та 

поступовий занепад танцювальної культури. Така ситуація підштовхнула до дій 

як професійних танцівників, так і поціновувачів цього мистецтва. Кожен, хто мав 

мінімальну танцювальну освіту, міг створити власний танець і розповсюдити його 

далеко за межі власного салону. Цьому сприяло, зокрема, зростання та зміцнення 

видавничої діяльності у другій половині ХІХ ст. 

Інтерес викликає те, як відбивались нові смаки у виданнях та посібниках, 

що допомагали опановувати різнобарвну палітру танцювальних па. Особливу 

увагу у цьому контексті привертає діяльність відомої київської фірми «Леон 

Ідзіковський». Вона спеціалізувалась на літературі різного спрямування, особливо 

музичній. Нотний відділ Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

налічує значну кількість видань цієї фірми. Однак майже відсутні дослідження 

щодо історії виникнення фірми та її діяльності, вмісту видань, особливостей 

репертуару та аудиторії для якої він призначався тощо. Серед важливих робіт у 

цьому напрямку варто відзначити статті працівників бібліотеки В. Вернадського 

Ірини Савченко та Ольги Гуль [7], [13], [14]. В своїх роботах вони надають 

загальну характеристику діяльності фірми та частково торкаються історію її 

створення. 

З цих статей стає відомо, що Фірма «Леон Ідзіковський» була заснована 

поляком Леоном Вікентійовичем Ідзіковським 28 грудня 1858 року1. Вже за рік 

розпочалась її видавнича діяльність. Фірма «Леон Ідзіковський» не була 

підприємством однієї людини, а була родинною компанією. Сам 

Леон Ідзіковський не довго був керуючим – до 1865 року. Після його смерті 

управлінням зайнялась його дружина – Герсилія Гнатівна Ідзіковська. Вона 

доклала великих зусиль для розквіту фірми. Так, за її керування у видавництві був 

                                                           

1 Інформація щодо представників фірми Л. Ідзіковський, деталей її створення, діяльності та ін. базуються на 

статтях «Діяльність фірми «Леон Ідзіковський» (книготоргівля, книго- та нотовидання, приватна публічна 

бібліотека)» О. Гуль [7] та «Видавнича фірма «Леон Ідзіковський» (до 150-річчя заснування)» І. Савчеко [13]. 
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відкритий читальний зал, який пізніше переріс у приватну бібліотеку [13, 50-51] 

та започаткований відділ нот, де публікували твори місцевих авторів [7, 393]. 

Пізніше до управління долучився і син Ідзіковських – Владислав, який у 

подальшому очолив фірму, не змінюючи при цьому її первинну назву. Як зазначає 

українська дослідниця суспільно-культурної діяльності родини Ідзіковських 

Ірина Савченко, «деякі офіційні листи писалися на ім’я Леона Ідзіковського, а 

відповіді часто готувалися нібито від нього» [13, 50]. 

У 1897 році при фірмі було створено концертне бюро [13, 51], яким 

керувала донька Ідзіковських – Марія разом зі своїм чоловіком. Бюро залучало до 

концертів у Києві видатних музикантів [7, 394]. 

Форми діяльності Ідзіковських були вкрай різноманітними. Як пише 

І. Савченко «фактично бібліотека була своєрідним літературно-музичним салоном 

оскільки тут проводилися поетичні читання, літературні диспути, співали і грали 

модні виконавці. Саме тут творча інтелігенція мала змогу ознайомитися з 

новинками літератури й мистецтва» [13, 51]. Можемо припустити, що до заходів, 

які проводила фірма, в різних варіантах могли входити і танцювальні вечори. 

Для кращого розуміння особливостей музичного репертуару, яким 

забезпечували Ідзіковські, було опрацьовано два доступних каталоги фірми за 

1912 та 1915 роки, які наявні у фондах бібліотеки  В.І. Вернадського1.  

Загалом їх зміст складається з чотирьох відділів: списку теоретичних 

видань, творів для фортепіано (в дві та чотири руки, для двох фортепіано) та 

інших інструментів (сольних, для ансамблів, різних оркестрів), вокальних творів 

(романси, повні опери і окремі арії, мелодекламації, дуети, хори, пісні польською, 

французькою, італійською та німецькою мовами). 

Окрім того, опрацювання каталогів фірми проявили важливу 

закономірність: значну частину нотного матеріалу видань Ідзіковського складає 

                                                           

1 Наразі фонд видань Ідзіковських тільки формується, тому виникають труднощі в опрацюванні видань. Також 

ускладнює дослідження відсутність повних каталогів фірми. Іншою перешкодою стає специфіка роботи з 

доступними каталогами, оскільки зараз вони мають недосконале упорядкування. Наприклад, один і той самий твір 

може зазначатись у різних розділах каталогу, що ускладнює підрахунки фонду фірми. 
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танцювальна музика. У каталогах вона виведена в окремі розділи: «Танці для 

фортепіано» та «Найновіші салонні модні танці». Література, яка би дозволяла 

зрозуміти за яким принципом фірма складала ці розділи, що впливало на 

збільшення (або зменшення) їх змісту, чи наявний взаємозв’язок між 

Ідзіковськими та танцювальними салонами та хто і яку роль відігравав у 

визначенні танцювальних трендів, на жаль, поки відсутня. 

Здійснений аналіз вмісту розділів «Танці для фортепіано» та «Найновіші 

салонні модні танці» дозволив зробити підрахунки, мета яких полягала у 

з’ясуванні кореляції між популярними серед видань фірми танцювальними 

жанрами та загальноєвропейськими модними танцювальними трендами. 

За підрахунками до вказаних розділів увійшли твори більше 372 авторів, а 

загальна кількість танців склала більше 950 найменувань. Найбільше фірмою 

видавалось вальсів – з усіма різновидами 436 шт., потім йдуть польки – 113 шт., 

марші – 102 шт.1 та мазурки – 50 шт. Стосовно нових танців, то серед 60 

представлених у каталогах танцювальних жанрів їх 26 шт., тобто майже половина. 

                                                           

1 Тут пораховані марші, які входять до розділів «Танці для фортепіано» та «Найновіші салонні модні танці». Це 

важливо з огляду на представлення повної картини розділів. 

У каталогах фірми марші наявні як у вказаних розділах, тобто, розділах із танцями, так і в окремому розділі 

«Марші для фортепіано». Деякі марші одночасно наявні у двох розділах. Чому в каталозі вони потрапили до 

категорії танців, на разі, невідомо. Можливо, у Ідзіковського були свої уявлення щодо жанрової диференціації 

танців та маршів, або плутанина пов’язана саме з випуском каталогів, оскільки окрім двох великих каталогів, 

фірма випускала невеликі рекламні переліки своїх видань. Так, при комплектуванні повних каталогів або не було 

часу на виправлення, або просто на це не звернули уваги. Втім, ці важливі питання не є предметом даного 

дослідження. 
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Рис. 1 

Така кількість видань нових танців очевидно не була випадковою. 

Дослідники бальної танцювальної культури зауважують, що останнє десятиліття 

ХІХ ст. відзначається зростанням кількості нових (часто авторських) танців. Так, 

сучасник епохи Л. П. Стуколкін, характеризуючи танцювальну культуру кінця 

століття, зазначає: «Танці, як і будь-яке інше мистецтво, неодмінно повинно мати 

свої періоди падіння і відродження. Ще три роки тому (мова йде про 1891 рік – 

О. К.), ми з сумом висловлювали свою думку про плачевний стан цього 

приємного, пристойного і витонченого проведення часу, витісненого з товариства 

картами і більярдом. Але ось, настав час, коли танці знову полюбилися нашій 

публіці, хоча в той же час вона висловлює своє невдоволення застарілим 

репертуаром бальних танців і посилено шукає будь-яких новинок» [18, 5]. 

За думкою сучасних дослідників зростання такої кількості нових танців 

сталося через втрату інтересу суспільства до звиклого танцювального репертуару 

і закономірну спрагу чогось нового [17, 1]. Тому, як відзначає сучасний дослідник 

авторських танців межі ХІХ-ХХ ст. Борис Стратілатов, «на додаток до звичних 

кадрилей, вальсу, польки і польки-мазурки прийшли нові авторські танці, що 
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представляють собою послідовності коротких фігур і призначені для виконання у 

парі» [17, 1]. 

Зауважимо, що простежується багато збігів між танцями, які представлені в 

каталогах фірми з тими, які наявні у тогочасних модних керівництвах. Тож, 

можна зробити висновок, що керівництво «Леон Ідзіковський» стежило за новими 

тенденціями у танцювальній культурі та підтримувало їх, друкуючи у власних 

виданнях відповідні модні танцювальні новинки. 

Отже, виходячи з наведених підрахунків видно, що достатньо значну 

частину видань займають нові танців. Така кількість нової танцювальної музики є 

підставою для її глибшого дослідження. Окрім того, варто зрозуміти причини 

популярності тих чи інших танців, що дозволить проаналізувати видавницьку 

логіку Ідзіковських щодо цієї репертуарної групи. 

Для того, щоб проявити специфіку нових танців, особливості взаємодії їх 

хореографічної та музичної складових, було обрано один з доволі популярних 

танців кінця ХІХ ст. – па-де-катр. Він видавався багатьма видавництвами, зокрема 

фірмою «Л. Ідзіковський». Також його описи часто з’являлися на сторінках 

танцювальних керівництв кінця ХІХ – початку ХХ ст. як професійних 

танцмейстерів, так і шанувальників бальної культури. 

Популярність па-де-катру була зумовлена його граційністю та 

оригінальністю музики. Окрім того, «за новизною і оригінальністю своїх pas він 

різко відрізнявся від інших, так званих легких танців» [15, 88] та став «абсолютно 

своєчасною новинкою» [18, 6]. 

У каталогах Ідзіковського за 1912 та 1915 роки па-де-катр представлений 

композиціями трьох авторів: 

 P. Dedieu-Peters – La chasse. Pas de quatre, op. 781 [1], [2]; 

 B. Joséphine – Хвилини радощів. Pas de quatre2 [1], [2]; 

 M. Lutz – Pas de quatre. Nouvelle danse de salon1 [1], [2], [9]. 

                                                           

1 Це видання у фонді бібліотеки В. Вернадського на тепер не зафіксоване. 
2 Видання також на тепер у каталогах не зазначається. 
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Ноти всіх вище зазначених танців, на жаль, поки не вдалося отримати через 

те, що деякі знаходяться в роботі працівників бібліотеки Вернадського, а деякі 

відсутні або не вказані у її фонді. Втім, па-де-катр Мейєра Лутца наявний в 

іншому варіанті – видавництва Юлія Генріха Циммермана, на титульному аркуші 

якого фірма Ідзіковського зазначена як комісіонер2 [10, 1].  

Історія появи па-де-катру як бального танцю майже не відома. Автор 

посібника бальних танців 1912 року А. Сальто вважає Францію країною 

виникнення па-де-катру [15, 88]. Є ще одна версія походження танцю, згідно якої 

автором па-де-катру виступає Микола Гавліковський – викладач і автор модних 

свого часу салонних танців. Таку версію знаходимо у дослідниць історико-

побутових танців Маргарити Васильєвої-Рождєствєнської та 

Інги Вороніної [5, 199], [6, 57]. Однак І. Вороніна вказує, що М. Гавліковський 

створив полегшений варіант вже існуючого танцю [6, 57]. 

Точна дата створення па-де-катру також невідома, але за свідченнями 

викладача та розпорядника бальних танців Льва Стуколкіна, па-де-катр 

Мейєра Лутца з’являється в Російській імперії 1894 року [18, 6]. Втім, у виданні 

Циммермана зазначається, що танець пішов з оперети М. Лутца «Сучасний 

Фауст» (Faust up to date) [10, 3]. Оперета була написана у 1888 році [3], що наразі 

можна вважати найбільш ранньою згадкою па-де-катру. 

Щодо характеру танцю, то автори танцювальних керівництв 

характеризують його як граційний та захоплюючий, а його музика «непозбавлена 

новизни і оригінальності» [15, 88]. 

                                                                                                                                                                                                      

1 Це видання у фонді бібліотеки вказується, однак на момент написання статті отримати до нього доступ не 

вдалося.  
2 У «Словнику забутих та важких слів ХVIII-ХIХ століть» комісіонер – посередник у торговельних угодах, особа, 

яка виконує торгові доручення за певну винагороду [8, 81]. 

У «Словнику золотого промислу Російської імперії»: 

1) Комісіонер – головний керівник промислами будь-якої компанії. 

2) Посередник у торговельних угодах. У переговори вступають безпосередньо тільки з покупцями без 

посередництва панів комісіонерів [4, 95]. 
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В перекладі «па-де-катр» – танець на чотирьох. Втім, на відміну від 

балетної практики, у салонах його може виконувати необмежена кількість пар без 

vis-à-vis [15, 88]. 

Основним розміром танцю є 4/4. Іншу думку висловлює автор посібника 

«Бальні та балетні танці» Христофор Шухмін, говорячи, що «музика па-де-катру 

зазвичай пишеться у розмірі 6/8» [19, 79]. У посібнику «Танцівник та диригент» 

П. Маслова знаходимо компромісний варіант, де автор зазначає, що на початку 

танцю використовують рахунок на чотири, а коли виконується па вальсу, 

переходять на тридольний рахунок [11, 17]. 

Розходження зустрічаються і при описі виконання танцю. Хоча 

виокремлюються і спільні для проаналізованих характеристик риси. Зокрема, па-

де-катр складається з трьох частин. Основними рухами танцю є прості 

танцювальні кроки та па вальсу. На першу та другу частини припадає по 4 кроки з 

виведенням ноги у повітря на четвертому кроці, а на третю частину па вальсу. 

Інше трактування танцю пропонує автор посібника «Бальні та балетні 

танці» Христофор Шухмін. В його описі також присутні чотири кроки, але 

виведення ноги припадає на перший рахунок з одночасним підскоком на іншій 

нозі, надалі йдуть три прості кроки. Потім пара проходить коло вказаними па та 

розходиться у різні боки, обходить півколо та знову сходиться обличчям один до 

одного. Надалі танцівники роблять крок однією ногою, а іншу підтягують у третю 

позицію. У Х. Шухміна па вальсу не згадується [19, 79]. 

Щодо музичної сторони, то па-де-катр М. Лутца написаний у формі рондо зі 

вступом. Твір має змінний розмір. Так, у вступі це 4/4, а на початку танцю – 12/8. 

Виконання основних рухів припадає на 4 такти музики. Надалі при зміні 

музичного матеріалу (в епізодах) рухи не змінюються. Тобто, на 48 тактів музики 

(без реприз) танцівники виконають елементи 12 разів. 

Також відмітимо особливості музичного матеріалу па-де-катру. Загалом між 

рефреном та епізодами є відмінності, властиві для закономірностей форми рондо. 

Однак, вони не є суттєвими, адже музичний матеріал прилаштований, перш за 
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все, для певної цілі – танцю – і не передбачає використання поза цією функцією. 

Тобто, даний танок не є самостійним музичним твором. Виразові засоби також 

спрямовані на підсилення хореографічного малюнку танцю. В мелодії 

переважають стрибки та хвилеподібні рухи, що надають музиці необхідного 

вальсового характеру. На відміну від рефрену, якому більш притаманний 

низхідний рух та висока теситура (друга октава), епізоди складаються з фраз 

висхідного напрямку. Між собою епізоди схожі за музичним матеріалом. 

Відрізняє їх один від одного зміна регістру у кожному новому епізоді та деякі 

варіації у мелодії. Об’єднуючу для всього твору роль виконує закладений у 

рефрені тип руху. 

 

Рис. 2. Рефрен 

 

Рис. 3. Перший епізод 
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Рухи з музикою співвідносяться так, що чотири кроки припадають на перші 

два такти, тоді як па вальсу – на кожний 3-4 такти музичного речення. Щодо 

четвертого кроку, де танцівники виводять ногу у повітря, то в музиці це 

відображається двома варіантами: 

1. Це четверта слабка доля (де на третю припадає половинна нота або інколи 

пауза); 

2. З третьої на четверту долі присутній відчутний стрибок вгору. 

У варіанті, в якому на перший крок припадає підскок, у мелодії наявна 

найвища нота фрази та перша сильна доля такту. Вальс втілюється хвилеподібною 

мелодією, в якій переважає рух вісімками. Вони підштовхують танцівників до 

руху, тоді як у другій частині фрази з’являється ритмічний малюнок чвертка з 

вісімкою, що забезпечує відчуття уповільнення. Зупинка танцівників та 

підготовка до виконання наступного кола танцю підкреслена паузою наприкінці 

фрази. 

Варто відмітити, що автори керівництв виражають розбіжні думки щодо 

кількості обертів, які мають зробити танцівники. Так, А. Сальто вказує, що 

виконавці мають зробити «вальс і чотири півоберти» [15, 89], тоді як у 

«Найновішому самовчителю модних бальних та характерних танців» невідомого 

автора зазначено, що танцівники «роблять три оберти вальсу» [16, 102]. Окрім 

того, П. Маслов та А. Отто підкреслюють, що кавалер та дама повинні зробити па 

англійського вальсу [11, 18], [12, 51]. Втім, автори також вказують різну кількість 

обертів: у першого зазначено два тури, тоді як у другого – чотири повних оберти. 

Можемо припустити, що ця розбіжність пов’язана з вибором різновиду вальсу, 

адже не у всіх вище згаданих керівництвах описано як саме його виконувати. При 

розмірі па-де-катру М. Лутца у 12/8 зберігається необхідна для вальсу 

тридольність, яка дозволяє танцівникам виконувати вальс як у два па (або два 

кроки), так і в три па (або три кроки). У будь-якому з цих варіантів на один такт 

буде припадати два оберти (або півоберти): на першу-другу долю – перший, а на 

третю-четверту – другий. Різниця стане помітноюу наступному такті, коли на 
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третю долю у вальсі в три па танцівники зупиняються, тоді як у вальсі в два па 

вони можуть ще зробити оберт (або півоберт). 

Своєю простотою, легкими рухами, наявністю відомого всім вальсу, який 

увійшов як частина до танцю, та музикою, яка швидко запам’ятовується, па-де-

катр отримав значну популярність. Цьому беззаперечно сприяла і видавнича 

діяльність фірм, які надавали можливість знайомитись із модними танцями 

буквально кожному бажаючому. У Києві одним із видавництв, що регулярно 

зверталась до модних танцювальних новинок, була фірма «Леон Ідзіковський». 

Дана стаття є лише початком на шляху вивчення взаємозв’язку видавництва 

з танцювальними трендами кінця ХІХ ст., можливої взаємодії фірми з 

танцювальними салонами, впливів на прийняття рішень щодо публікації тих чи 

інших танців, принципів формування каталогів Ідзіковських. Подальшим 

завданням є різнобічне дослідження танцювальної музики у каталогах 

видавництва; розгляд впливу видавництва на культурне життя Києва 

наприкінці ХІХ ст.; співпраця Ідзіковських із закордонними видавництвами тощо. 
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Ольга Кучер. Фирма «Леон Идзиковский» – поставщик модных танцев конца XIX в. 

Научный руководитель – кандидатка искусствоведения, и. о. доцента 

Анна Николаевна Гадецкая. Национальная музыкальная академия Украины 

им. П. И. Чайковского. В статье дается характеристика деятельности фирмы «Леон 

Идзиковский», одним из направлений которой было распространение танцевальной 

литературы, в частности, модных танцев, также дается описание одного из популярных танцев 

конца XIX в. – па-де-катра. 

Ключевые слова: Леон Идзиковский, бальные танцы, па-де-катр. 

 

Olha Kucher. Leon Idzikowski is a supplier of fashionable dances of the end of the 

XIX century. Research advisor – Candidate of Art History, Acting Associate Professor 

Наnna Gadetska. National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky. The article 

describes the activities of the company «Leon Idzikowski», one of the areas of which was the 

distribution of dance literature, in particular, fashion dances, and provides a description of one of the 

popular dances of the late XIX century – Pas de Quatre. 

Key words:Leon Idzikowski, ballroom dancing, Pas de Quatre. 

 
 


