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ЕВОЛЮЦІЯ  
ВИКОНАВСЬКОЇ МАНЕРИ 
ОХМАТІВСЬКОГО ХОРУ

Досліджується виконавська манера Охматівського хору. 
Розглянуто специфіку виконання народних пісень Охма-
тівським хором. Охарактеризовано еволюцію становлення 
виконавського стилю колективу. Розкрито особливості ви-
конавської манери, що грунтувалася на поєднанні народної 
та академічної манери співу.
Ключові слова: Охматівський хор, П. Демуцький, хоро-
вий спів.

УДК 784.1

У дослідженні творчого шляху Охматівського хору 
доцільно виділити три етапи [26]:

Перший етап вивчення припадає на початок 
ХХ століття. У цей час з’являються статті в періо-
дичних виданнях, в яких висвітлюється діяльність 
хорового колективу, друкуються рецензії на концер-
ти, відгуки музичних критиків та провідних мистець-
ких діячів. Цей етап дослідження характеризується 
загальним описом діяльності колективу, переважа-
ють праці публіцистично-описового характеру.

Хронологічні межі другого етапу можна окресли-
ти 1930—1960-ми роками. У цей час робляться пер-
ші спроби дослідження особливостей виконавської 
манери Охматівського хору. Найбільш фундамен-
тальною працею того часу стала наукова розвідка 
К. Квітки [17]. Пройшло понад 30 років, доки про 
діяльність Охматівського хору згадали знову — ви-
значною подією стала публікація результатів грун-
товної наукової розвідки Л. Ященка [29].

Третій етап стосується сучасного періоду дослі-
джень. Серед сучасних наукових розвідок варто ви-
окремити праці Л. Пархоменко [30], Т. Булат [10], 
О. Скопцової [27], О. Бенч-Шокало [8], О. Ва-
кульчук [11], Ю. Медведика [20], О. Засадної 
[14]. Поміж тим, не достатньо дослідженою зали-
шається виконавська манера Охматівського хору, 
майже не висвітленим залишається той факт, що 
Охматівський хор розпочинав свою діяльність як 
церковний колектив.

Так, з тексту листа [2, с. 189], датованого 20 черв-
нем 1888 р., стає зрозумілим, що П. Демуцький 
брав участь у церковних службах, як учасник співо-
чого колективу. Зокрема, він виступив організато-
ром чоловічого тріо [3], що супроводжувало співом 
Богослужіння щонеділі. Тобто, вже у 1888 р. було 
розпочато керівництво певним співочим колективом. 
Зокрема, П. Демуцький [3] писав: «Ми зорганізу-
вались в trio, котре і виступало в Янишівській церк-
ві на службі Божій, де ми співали... Думаю, що це 
то й було зародком того живого діла, котре в Охма-
тові розвилось до великого хорового організму». У 
примітках про діяльність Охматівського хору М. Ко-
маров зазначав, що Порфирій Демуцький на почат-
ку свого творчого шляху як керівник співочого ко-
лективу експериментував із стилем виконання, ство-
рив церковний хор, який набув у околиці великої 
популярності. «Cлава його церковного хору... дійшла 
і до Києва до Святєйшего Сінода, П. Демуцький і 
його колектив був удостоєний благословення, як об-
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разцовий церковний хор» [6, с. 74]. Г. Зленко за-
значав: «...Хор церковний, який співав у місцевій 
церкві дуже скоро... зажив розголосу довкола Охма-
това і його стали запрошувати у сусідні села під час 
місцевих храмових свят, що ще більше зміцнило сла-
ву хору» [15, с. 78—79]. Таким чином, спочатку 
П. Демуцький утворив тріо (1888 р. — с. Янишів-
ка), що протягом року трансформувалось у церков-
ний хор (1889 р. — с. Охматів).

Зі спогадів П. Демуцького про заснування колек-
тиву: «З початку моєї праці з своїм народнім півчим 
гуртком я розучував мелодії херувімські, дуже півуче 
«Святий Боже», різні «Господи помилуй», котрі були 
построєні в терцію проти основного голосу (альта), 
котрий вів мелодію — путь. Це мені давалось дале-
ко легше ніж звичайне общєзнане придворне «Госпо-
ди помилуй», в широкім тоні, де терція од супутньо-
го голосу одстояла далеко і не йшла поруч» [4]. 

В архівних джерелах [1; 22] є опис відвідання ві-
карієм Київської єпархії Сергієм храму села Охма-
тів. Ним та супроводжуючими його особами описа-
но враження від співу церковного хору під орудою 
П. Демуцького, склад якого був укомплектований з 
200 селян. Саме існування такого масштабного ко-
лективу, спів якого супроводжував Службу Божу, а 
також популярність хору, яка сприяла дорученню но-
вих прихожан, спричинили перебудову храму у 
с. Охматів. З благословення митрополита Київсько-
го 17 листопада 1904 р. відбулося освячення храму, 
службу проводили 12 священиків, службу супрово-
джував співом дитячий хор під орудою місцевого 
псаломника та великий церковний хор під орудою 
П. Демуцького [1; 19; 22].

Виконання хором П. Демуцького на початково-
му етапі духовної музики пояснюється низкою при-
чин: художнім вподобанням диригента, який вихо-
вувався у родині священика, впливом отриманої ду-
ховної освіти, виконавською практикою в церкві. 
Відтак, П. Демуцький намагався перенести відому 
йому манеру виконавства у створений ним хоровий 
колектив.

Духовна музика принципово відрізняється від на-
родної. Протягом багатьох років існувала дилема: 
наскільки спів у церкві може наближатися до народ-
ного — щоб не бути занадто «приземленим», але і 
не втратити своєї піднесеності над буденністю. Між 
духовною музикою (церковним співом) та «вулич-

ним» (П. Демуцький називав так окремі народні піс-
ні) існує ряд проміжних жанрів:

• багатоголосні хорові канти;
• псальми та канти лірників;
• різдвяні пісні — колядки та щедрівки.
Манера співу цих пісень відрізнялася від народ-

ної. Їм (кантам, псальмам) властиво більше м’якості 
у звукоподачі, кантиленність, прикритість голосних, 
як при академічному співі. Музичне озвучення бі-
блійського тексту вимагає іншого емоційний тонусу, 
ніж народні пісні. Проте, їх виконавцями були ті ж 
самі люди, що опановували з дитинства в усній фор-
мі, перш за все, саме народні пісні. Тому академіч-
ність співу була умовною. Звукоподача грунтувала-
ся на тих самих засадах звукоутворення, дихання на 
опорі, грудний резонатор — як провідний.

Зважаючи на постійно зростаючу кількість ба-
жаючих долучитися до мистецького проекту П. Де-
муцького, виникла необхідність переглянути репер-
туар хору та вийти за рамки виключно духовної му-
зики. Так, Охматівський хор змінює напрям 
діяльності, а, відповідно, й виконавську манеру. 
При залучені великої кількості хористів робота 
П. Демуцького як керівника хору полягала у тому, 
щоб адаптувати ті твори, над якими він мав бажан-
ня працювати, під модель виконавства, що побуту-
вала у даному регіоні, і тому, автоматично, була 
притаманна колективу.

Наведемо фрагмент листа П. Демуцького до 
М. Комарова: «...Я підкрався до самого серця на-
роду і зумів розбудити в ньому таку жажду, яку я 
сам почував. Розбудивши, я став з ними шукати, де 
б ту жажду утолити... Повів я їх до старинних на-
співів (Бортнянський, Ведель, Варламов). Не те! 
Тоді, потроху, звернувся я до рідної пісні... от цѐ ці-
люща вода. От цѐ той желанний нектар... Смакува-
ли і самі собі не вірили, що в тому своєму, рідному, 
з чим змалку зросли, є такий великий смак! От коли 
розпочалася справжня праця... мій гурт дійшов до 
значної цифри — 200 чоловік. Але не в тому моя 
радість, а в тому, що є ще 200, а то і більше жажду-
щих» [7, с. 69—70]. Дані з листа додатково під-
тверджують нашу гіпотезу про те, що розпочавши з 
виконання духовної музики — поступово хор звер-
нувася до [7, с. 70] виконання «рідної пісні».

Періодом переходу Охматівського хору від вико-
нання духовної музики до укладання репертуару з на-
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родних пісень можна вважати 1904 рік — саме з цим 
роком пов’язана активна гастрольна діяльність колек-
тиву, що вже презентував народну манеру співу.

Отже, історіографічний аналіз вказує на те, що 
мистецька діяльність Порфирія Демуцького розпо-
чалася з церковного колективу, що згодом трансфор-
мувався у хор народний. Проте, навіть визначившись 
з репертуаром у контексті народопісенного виконав-
ства, Порфирій Демуцький продовжив дослідження 
церковного співу, запис старовинних церковних ме-
лодій, а також колективний спів під час Богослужін-
ня. У своїх наукових розвідках К. Квітка зазначає: 
«Порфирій Демуцький увесь свій вік дбав про під-
вищення артистичного рівня церковного співу» [17, 
с. 191]. Результатом його діяльності у цьому напрям-
ку дослідження церковної музики стала публікація 
духовних кантів і псальмів «Ліра і її мотиви» [18] 
1903 року, а, також, «Літургії» [23] у 1903 [5] та 
1922 році [13]. Поміж тим, діяльність П. Демуць-
кого як регента недостатньо висвітлена в науковому 
доробку мистецтвознавців. Слушним тут постає за-
уваження І. Шатової, яка акцентує увагу на тому, що 
саме диригент формує виконавський стиль хору, роз-
виває і зберігає його традиції [28]. На нашу думку, 
досвід керування церковним хором суттєво впливав 
на творчість П. Демуцького (у тому числі й в кон-
тексті виконання народної музики). Таким чином, 
творчий шлях П. Демуцького як диригента сформу-
вався двома виконавськими традиціями — релігій-
ною та народною. Диригент намагався відокремлю-
вати їх одна від одної, проте в кожній з означених 
культурних сфер відчутний взаємовплив. Поєдную-
чись в процесі реалізації мистецького потенціалу 
Охматівського хору вони взаємно збагачувались.

У контексті дослідження виконавської манери на-
родних пісень Охматівським хором у наукових пра-
цях (К. Квітка, Л. Ященко, О. Скопцова та О. Бенч) 
простежується єдність поглядів. Вчені зазначають, 
що манера цього колективу суттєво відрізняється від 
співу сільських хорових колективів у інших регіонах. 
Так, для Черкаського регіону характерними є уні-
сонний заспів, розгалуження на триголосся у сере-
дині побудови та унісонне закінчення, часто на до-
мінанті. У даному ареалі паралельно існує дві тра-
диції народного співу — підголосково-поліфонічна 
та кантова традиція розспіву [9]. Доцільно зверну-
ти увагу також на те, що така манера співу отрима-

ла широке розповсюдження на всій території Укра-
їни. На думку К. Квітки такому її поширенню спри-
яли умови праці у Центральному регіоні України.

Розмірковуючи над виконавською манерою 
Охматівського хору П. Демуцький визначав її як 
експериментальну [3], а свій хор називав «науко-
вою лабораторією». Застосування визначення «екс-
перементальний» у відношенні виконавської мане-
ри Охматівського хору здається нам логічним тому, 
що при здійсненні гастрольної діяльності колектив 
знаходився у концертних, не природних акустичних 
умовах, які були для народної пісні штучними. Для 
відновлення балансу звучання Охматівський хор під 
орудою П. Демуцького вдавався до різноманітних 
прийомів, що були новими і вимушеними для сце-
нічної презентації народної пісні. Таким чином, екс-
периментальне виконання Охматівським хором було 
спричинене гастрольною діяльністю колективу. За-
стосування традиційних прийомів, що, зазвичай, ви-
користовувалися хором у селі Охматів — у сценіч-
них умовах зазнавали значних тембральних та акус-
тичних змін. Організувати масштабний концерт у 
великому місті (Київ, Одеса) можливо було лише 
у концертній залі, де, звісно, була не природна сте-
повому [9] співу акустика, тому керівнику хору до-
водилося експериментувати зі звучанням для «ком-
пенсації тих втрат, що зазнавала пісня при перене-
сені на сцену» [9].

Один з найбільш відомих прийомів П. Демуць-
кого полягає у місці розташуванні співаків. Різне 
розміщення співаків у концертній залі мало на меті 
хоча б приблизно відновити умови, в яких традицій-
но виконувалися пісні. Вони (пісні) формувались в 
трудових умовах, де селяни, працюючи в полі на різ-
ній відстані одне від одного, співали однакову піс-
ню. Декілька голосів доповнювали одне одного, фор-
мували підголоски до основної мелодії. Природно, 
що в сценічних умовах така особливість могла бути 
відновлена тільки завдяки такому експерименталь-
ному методу — різному розміщенню співаків у кон-
цертній залі. З даного приводу К. Квітка зазначав: 
«З багатьох прийомів, які застосовував П. Демуць-
кий, найбільше запам’ятався відвідувачам виступів 
Охматівського хору у Києві: солістів диригент роз-
ставляв в різних місцях залу, особливо на горі, звід-
ки вони, несподівано, подавали голос, впадаючи у 
спів хору, що стояв, як звичайно, на естраді» [17, 
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с. 81]. На думку К. Квітки, такий прийом викорис-
товувався диригентом під впливом духовної освіти. 
Вчений зазначав, що це слід сприймати як «пережи-
вання церковного антифонного чергування мистець-
кого хору і ансамблю дяків, часом підсиленого ама-
торами або правого і лівого кліросу» [17, с. 86].

Експериментування з тембральним забарвленням 
звуку при співі народних пісень проявлялося у по-
єднанні суто народних голосів з академічними. Час-
то пісні звучали в умовно-академічному стилі, тоб-
то з чітким розподілом голосів на сопрано, альти, те-
нори, баси. Протяжні пісні поліфонічного складу 
інтерпретувалися переважно не всім хором, а лише 
його частиною, з використанням солістів-підголосків 
грудного типу, або «виводчиків» [16, с. 313].

Як зазначалося раніше, частина учасників колек-
тиву мала досвід співу у церкві, а, відповідно, їм 
була притаманна інша виконавська манера, ніж на-
родним виконавцям. Саме входження до складу 
Охматівського колективу хорів церковнопарафіяль-
ної школи та Успенської церкви вплинуло на поєд-
нання академічної та народної манер співу. Це спри-
яло змішаному звучанню. Ми вважаємо, що це була 
одна з перших спроб в умовах сцени презентувати 
«народно-академічну» манеру співу для виконання 
народних пісень.

Підтвердження нашої думки знаходимо й у нау-
кових працях. Так, О. Бенч відмітила, що «вико-
навський стиль хору під орудою П. Демуцького не 
був заснований виключно на «грудній» манері спі-
ву, а поєднував у собі два різні виконавські стилі. У 
народній манері співав не весь хор, а лише частина 
його. П. Демуцький іноді поєднував звучання ан-
самблю хористів, які співали народною манерою зі 
всім складом хору — у академічній манері» [9]. У 
дослідницькій праці Л. Ященко вказано: «Щодо 
виконавського стилю Охматівський хор відзначав-
ся досить широким діапазоном, використовував різ-
ні способи співу, які побутують у народі. Більшість 
пісень виконувалась в академічному (як його умов-
но називають) стилі, з розподілом голосів на сопра-
но, альти, тенори і баси» [29, с. 18]. У праці К. Квіт-
ки: «Виконання з погляду виконавської техніки було 
злитого характеру: із натуральних манер, і з штуч-
них бралося та і змішувалося, що можна, для кра-
щого й багатшого ефекту, при тому народний еле-
мент у цьому сполученні не був чимось єдиним, а 

також штучним поєднанням різних способів, влас-
тивих в натурі співакам різної статі, віку, в різних 
родах пісенності» [17, с. 88].

Готуючись до публічних концертів, П. Демуцький 
враховував специфіку концертного виконання. Так 
в обробці «Ой, коли б то вечір» П. Демуцький, ви-
користовуючи наявність у мелодії двох устоїв (І і 
IV), подає третій куплет квартою вище від початко-
вої тональності (цей прийом також застосований у 
піснях «Чого селезень смутен, не весел», «Ой, у полі 
два дубки»). Тут поєднано академічний виклад з ма-
нерою гуртового співу, за якою перші куплети вико-
нуються ансамблем альтів (з виводчиком), а пере-
хід у нову тональність підкреслено вступом усього 
хору. У пісні «Котилася ясна зоря» поєднано два ва-
ріанти: мажорний та мінорний, де окремі сторфи по-
будовано у формі діалогу козака та дівчини. Заспів 
мажорного варіанту виконує чоловіча група, мінор-
ний — жіноча, але на тон вище. Завдяки такому по-
єднанню тональностей та груп хору створюється вра-
ження колоритної сцени на українській вулиці з пе-
регукуванням гуртів молоді, що яскраво розкриває 
образи пісні [16, с. 59].

Інші зміни, що вносились до традиційного звучан-
ня народної пісні, стосувались розподілення голосів. 
При імітації автентичного співу Порфирій Демуць-
кий використовував розлогі заспіви солістів хору 
(наприклад, Мини Лучки — відомого соліста-баса 
Охматівського хору), що не характерно автентично-
му співу. Відомо, що згідно зі звичаєвою традицією 
заспів соліста короткий, зазвичай, це лише перші 
слова куплету. Збільшення заспіву застосовувалось 
для найбільш вигідної презентації солістів хору.

Експериментальність проявилася і у складі хору. 
Так, у звичаєвій традиції Черкаського регіону для 
виконання пісень переважно використовується не-
чисельна жіноча група. До виконання пісень Охма-
тівським хоровим колективом П. Демуцький долу-
чив також і чоловічу групу. Проте найцікавішим, на 
нашу думку, є той факт, що у колективі приймали 
участь діти. Це пояснюється тим, що самою метою 
колективу було задоволення естетичних потреб се-
лян — тому до співу долучалися усі бажаючі. Опис 
концерту Охматівського хору, що містить історич-
ний часопис «Киевская старина» [18] за травень 
1904 р., засвідчує, що під час гастрольної діяльнос-
ті участь у концертах приймали, переважно, діти. 
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Дані про суміщення співу хору П. Демуцького з ди-
тячим хором під час богослужіння знаходимо й ма-
теріалах [19; 22]. Цей факт раніше не був висвітле-
ний у дослідженні творчого шляху Охматівського 
сільського хору і є перспективним напрямом подаль-
ших наукових розвідок.

Виконавська манера Охматівського хору зміню-
валась протягом періоду існування даного колекти-
ву. Розпочавши як церковний хор колектив отримав 
популярність у межах повіту, що сприяло залученню 
значної кількості бажаючих долучитися до мистець-
кого проекту П. Демуцького — Охматівського хору. 
Зростання кількості учасників сприяло поєднанню 
двох виконавських манер — церковної, представни-
кам якої були «вчені» співаки, що мали значну прак-
тику співу у церкві та відповідну манеру співу, та на-
родної. Поєднання двох манер співу створило спе-
цифічну модель, що представляла собою синтез суто 
народних голосів з академічними, таким чином в 
Охматівському хорі утворилась народно-академічна 
манера співу. Інші зміни, що вносились П. Демуць-
ким у діяльність хору, були вимушеними і стосували-
ся сценічної презентації пісень, що вимагало підси-
лення художніх ефектів, а, відповідно, відхід від тра-
диційної для народного хору манери виконавства.
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THE EVOLUTION OF THE PERFORMING 
MANNER OF OHMATIVSKYI CHOIR
The article investigates the performing manner of Ohmativsky 
choir. The specific character of the folk songs performance by 
Ohmativsky choir has been reviewed. The evolution of the 
choir’s performing style has been characterized. The peculiari-
ties of the performing manner, which combined folk and aca-
demic manner of singing, have been revealed.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ МАНЕРЫ 
ОХМАТОВСКОГО ХОРА
Исследуется исполнительская манера Охматовского хора. 
Рассмотрена специфика исполнения народных песен 
Охматовским хором. Охарактеризована эволюция станов-
ления исполнительского стиля коллектива. Раскрыты осо-
бенности исполнительской манеры, которая основывалась 
на сочетании народной и академической манеры пения.
Ключевые слова: Охматовский хор, П. Демуцкий, хоро-
вое пение.


