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У статті розглянуто вияви музичного життя України 1910-1930-х років 

на матеріалі авангардної поезії, визначено, як узгоджуються естетичні та 

життєві переконання Ф. Шопена та українських авангардистів і яке місце у 

звуковому просторі поезії належить музиці польського романтика. 
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Історичне музикознавство часто залучає до своєї джерельної бази 

літературні твори. Долучаючись до цієї практики, звернемося до української 

авангардної поезії: її звуковий простір містить інтонаційні практики, які найбільш 

цікавили поетів-авангардистів. Відтак прослідкуємо, які сфери музичного життя 

України 1910-1930-х років зафіксовано у поетичних текстах. Для аналізу обрано 

«Антологію української авангардної поезії 1910-1930-х років», упорядниками якої 

є Олег Коцарев та Юлія Стахівська. Вона містить 311 віршів 39-тьох 

письменників.  

До українського літературного авангарду належить творчість цілої плеяди  

письменників: це і угруповання футуристів, що у різний час об’єднували різних 

поетів (Василь Алєшко, Олекса Влизько, Ґео Шкурупій, Іван Маловічко, Юліан 

Шпол, Микола Терещенко, Олександр Сорока, Микола Скуба, Мечислав Гаско, 

Віктор Вер) на чолі з славнозвісним Михайлем Семенком, група конструктивних 

динамістів «Авангард», натхненником якої був Валер’ян Поліщук (до неї 

належали Олександр Сорока, Леонід Чернов, Едвард Стріха, Раїса Троянкер), 

московське об’єднання українських письменників «СіМ», до якого належали Ґео 

Коляда, Кость Буревій, Володимир Ґадзінський, поети Галичини, які виступали 

самостійно: Ярослав Цурковський, Євген Бунда, Володимир Гаврилюк, Святослав 

Гординський [4].  
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Цих поетів відрізняє бажання створити мистецтво майбутнього, цілком 

відкинувши традицію. Для їхньої поезії характерне експерименти із ритмом 

вірша, відсутність рими, використання лексики на позначення нових реалій 

міського життя, власне словотворення тощо. Як правило, радикальна мистецька 

позиція поетів поєднувалася із епатажною поведінкою [3]: варто пригадати акт 

паління Шевченкового «Кобзаря» Михайлем Семенком, випадок, коли Олекса 

Влизько привселюдно сів на бюст Леніна чи питання Валер’яна Поліщука на 

зустрічі українських письменників зі Сталіним, чому Кубань та Північну 

Слобожанщину ще досі не приєднали до України. Авангардисти – містяни, 

котрим подобається відчувати себе у вирі подій: вони із захопленням 

спостерігають за рухом трамваю, роботою заводу, шумом радіоприймача тощо. 

Як видно, наші авангардисти мало могли співчувати романтизмові, зокрема 

тонкому, вразливому лірику Шопену. Не цікавили авангардистів і ті життєві 

перипетії, які бентежили польського музику, вони не були сповнені такої гіркої 

безнадії чи жалю. Таким чином, відмінності між авангардистами та романтизмом 

в особі Фридеріка Шопена були суттєві, і стосуються вони як естетичних 

уподобань, так і власне поведінкових моделей.  Зважаючи на все це, чи може бути 

місце згадкам романтичної музики у поезіях авангардистів? Та перш за все, які 

звучання вабили поетів-авангардистів? 

Звуковий простір аванґардної поезії сповнений найрізноманітнішими 

шумами: дзенькотом, скреготом, вищанням різного походження. По-перше, це 

звуки, викликані життям міста: «Прімуса шипіння/ заглушило вулиць грюк,/  і 

чорнило хатніх тінів/ розлилось на думок друк…» (Володимир Гаврилюк), «Кажу 

крізь міста зойків шквал,/ у інтервал між двох гудків моторів:/  - Ми не чекаємо/ – 

ми творим» (Мечислав Гаско). Окрім цього поети відтворюють ґвалт від заводів: 

«Коли ніч,/ і скрегіт металевих щок принишкне,/ і не дзвенить бляшаний бубон,/ 

не тріщать суглоби шкуряні,/ не чути брязкотіння,/ ані свисту» або «Вночі гудуть 

сирени./ Уранці гудуть сирени./ Осінь» (Володимир Гаврилюк). Поруч із тим 

відтворюється  стукіт поїздів, гуркіт канонад. Щодо людської мови, частіше 
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згадується не стільки просте промовляння, скільки крик: «Крикну так,/ щоб з 

серця,/ кров’ю харкнувши/ на губах,/ епоха запеклась» (Олекса Влизько), «Я 

кричу:/ я живий,/ я не вмер!» (Сава Голованівський).  

Крім того, в поезії знаходиться місце і для власне музичних звучань. Згадки 

вокальної музики кількісно значно поступаються інструментальній: із загальної 

кількості 99 цитат, 74 стосуються саме інструментальної музики. Із них чільне 

місце займає популярна танцювальна музика: вальси, фокстроти, чарльстони 

тощо. «Звисали і падали такти чарльстону,/ і знову клясичну нудьгу тягло»  (Юрій 

Палійчук), «Підсліпуватим ліхтарем/ під/ вчилась танцювати вальса» (Ґео 

Шкурупій). Дотичним до цієї інтонаційної сфери є джаз: «Я можу,/ можу про 

все:/ про джаз-банд,/ кохання/ фокстрот» (Ґро Вакар),  «Листя із каштанів… Вітер/ 

і джаз-банд» (Олекса Влизько). Серед згаданих інтонаційних практик подибуємо 

музику, пов’язану із звичними тоді масовими демонстраціями, – марші, 

революційні пісні: «Чи вдерти з сурм/ маршем Буденного/ мешканцям Бродвею й 

Сіті/ в отетерілу морду» (Леонід Зимний), «Сонце –  вогні/ з золотого цебра/ 

вулиця/ – пісню,/ гами…» або: «Барабан – Бан… Бара/ плаче брук/ під ногами» 

(Сава Голованівський).  Згадуються й церковна музика, причому у різних 

конотаціях: для декого така музика асоціювалася із дореволюційними часами 

поневолення й відсталости: «Було в нас цар і панщина, і алилуя…» (Ярослав 

Цурковський), «Годі дзвони і подзвіння,/ зігніть, прокляті, коліна,/ бо в зуби 

фістульні/ дам!» (Юліан Шпол), для інших поетів згадки церковної музики мали 

нейтральне забарвлення: «Далеко гуділи посмертно орґани – / бо пукало 

серденько з напняття» (Ярослав Цурковський), «Загули дзвони, загули шуми,/ 

зойкнула мерехтляча вулиця/ безнадійністю сирен» (Михайль Семенко). Так само 

неоднозначно оцінюється і народна музика: хтось наголошує на її застарілості: «І 

замовкнуть гарби,/ зникнуть вітряки,/ і вимруть – остаточно – кобзи і ліри» 

(Микола Скуба), а для когось народна музика – звична частина звукового 

простору сучасності: «Юнацько гуляю по солі землі/ з наївним дівчатком ніжного 

життя –/ мою буйну коломийку» (Ярослав Цурковський), «Танцюйте!/ Але:/ 
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виключно радіогопакез» (Едвард Стріха). Разом з тим в авангардній поезії 

знаходиться місце і для академічної музики: «А моя/ музика/ голосніша за 

Вагнерову!» (Едвард Стріха), «Діравий черевик/ симфонію грає Бетховена./ 

Розпука» (Олександр Копровський).  

Згадки Р. Ваґнера і Л. Бетховена не викликають подиву, бо ж обидва 

композитори тяжіли до патетично-збудженого вислову, який був близький і 

поетам. Зважаючи на це, звернення до музики Ф. Шопена в авангардних творах 

виявляється малоймовірним, втім це не зовсім так. Перш за все, Фридерік Шопен 

згадується у поемі «Димарі у квітниках» Василя Алєшка. Василь Алєшко – поет, 

що народився у 1889 році у місті Суми у сім'ї ремісника. Освіту здобував у 

місцевій сільськогосподарській школі. Напочатку 1920-х переїздить до Харкова, 

де знайомиться із тамтешнім літературним колом. Разом із Михайлем Семенком 

та Юліаном Шполом організовує "Ударну групу поетів-футуристів" [4], втім 

футуризм не був надто йому близьким, здебільшого його вабить природа, сільське 

життя і праця [1]. Тому скоро В. Алєшко вступає до лав "Плуга" і ширить його 

естетику в рідних Сумах, працюючи тривалий час редактором місцевої газети 

"Плуг і молот". З початком Другої світової доля поета достеменно не відома, втім 

є рік його загибелі – 1942. Отже, захоплення футуризмом в В. Алєшка було 

тимчасовим, і чи не єдиним його авангардним твором лишається поема "Димарі в 

квітниках", що у ній міститься експліцитна згадка Ф. Шопена: «Щулились 

перелякано на Пушкінській і Басейній/ квітники, схвильовані Шопеном». Але 

чому поетові потрібувалося згадати у цьому творі польського музику?  

Поема починається з епіграфа: “«Димарі в квітниках» написано торік з 

приводу постанови радянської влади переселити харківський пролетаріят з 

робітничих кварталів у нагорну, «буржуазну» частину м. Харкова. «Цех»”. Ці 

рядки пояснюють бінарні опозиції, що виникають  власне у вірші: димарі, 

пов’язані з роботою заводів, - і квітники, розташовані в центральних районах 

Харкова, пролетарський район Основа – й історичний центр – вулиці Пушкінська 

і Басейна (тепер Ярослава Мудрого). Для ще більшого протиставлення цих двох 
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сфер поет використовує музику Фридеріка Шопена, яка маркує культуру вищої 

соціальної страти – інтелігенції.  

Натрапляємо і на імпліцитну згадку польського композитора в авангардній 

поезії – це рядки із Едварда Стріхи: «Чули оте скажене скерцо,/ коли пищить 

перерізане серце?». Стверджувати, що йдеться про Ф. Шопена у цих рядках 

дозволяє сам тонус поезії – експресивний, напружений, що цілком відповідає 

скерцо Ф. Шопена – як відомо, саме він перетворив жанр скерцо на самостійний, 

переосмисливши його, що замість жартівливої жанрово-побутової музики з-під 

його пера виникали скерцо бурхливо-емоційні, патетичні.  

Отже, як бачимо, музика видатного польського романтика Фридеріка 

Шопена має місце – хай і скромне – у звуковому просторі української авангардної 

поезії. Це свідчить про різноманітні вияви цього звукового простору та про 

актуальність музики композитора для таких радикально налаштованих 

письменників-авангардистів. 
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